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PREFÁCIO

(SOB O SIGNO DO ARCO-ÍRIS: DIVERSIDADE, 
RESISTÊNCIA E REPERCUSSÕES 
NO CAMPO DO DIREITO)

Sexualidade e gênero, ordinariamente, são temáticas dotadas 
de complexidade e cujas repercussões e análises são capazes de 
explicitar aspectos sensíveis de uma dada sociedade, refletindo, por 
via de consequência, aspectos sociais, cultuais, morais e religiosos. 
Em uma perspectiva ocidental, fortemente caracterizada pelo pen-
samento eurocêntrico e a influência moral-religiosa judaico-cristã, 
a sexualidade e o gênero se apresentam renegados a segmentos 
marginalizados e, por vezes, ignorados em prol da manutenção e for-
talecimento dos ideários do binarismo, androcentrismo e machismo 
estrutural, os quais reforçam aspectos tradicionais e segregadores 
de um pensamento dual e excludente.

Doutro ângulo, pensar sexualidade e gênero, sobretudo sob 
o viés jurídico, é propor reflexões que encontram ancoradouro no 
superprincípio da dignidade da pessoa humana, cuja construção 
histórica e reconhecimento universal a partir da segunda metade do 
século XX, em especial, coloca o ser humano como um fim em si 
mesmo. A dignidade, enquanto atributo inerente a cada indivíduo e 
responsável, ao mesmo tempo, pela singularidade da espécie huma-
na, reconhece todas as manifestações particulares como expressões 
da formação da individualidade humana, o que fortalece a premissa 
de complexidade que reveste a espécie Homo sapiens.
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Apesar disso, a moldura que reveste a temática eleita para o ter-
ceiro volume da série “Direito em emergência” se apresenta como do-
tada de elevada complexidade. Em que pese as mudanças sociais que 
permearam institutos tradicionais da sociedade, a exemplo da família, do 
casamento e da filiação, dentre outros, tem-se ainda resistência quanto 
ao enfrentamento da sexualidade e do gênero, em especial quando as 
discussões propostas se enveredam pelo campo do Direito, reconhe-
cido enquanto Ciência. Aliás, pode-se afirmar que é um dos grandes 
desafios contemporâneos do Direito: pensar a sexualidade e o gênero.

Antes, porém, de adentrar no cerne da proposta a que se de-
dica o livro, é importante fazer alguns digressões sobre a emergência 
da sexualidade e do gênero, dotada de aspecto de pauta política. 
Neste prisma, está-se diante da tensão entre valores e aspectos he-
gemônicos angularizados pela efervescência contra-hegemônica de 
segmentos sociais que são, tradicionalmente, invisibilizados, margi-
nalizados, emudecidos e afastados das arenas decisórias e de re-
presentação política. Inclusive, a dignidade da pessoa humana, na 
condição de atributo inerente a cada indivíduo e dotado de robusta 
densidade jusfilosófica, promove uma busca pela promoção da re-
presentação daqueles que são, em razão de vieses segregacionistas 
e marginalizadores, subrepresentados ou não representados.

Discutir sexualidade e gênero é impositivo, sobretudo no con-
texto contemporâneo em que há uma banalização das vidas e o esta-
belecimento, quase institucional, de grupos que são mais facilmente 
“matáveis”. No cenário nacional, a questão adota uma perspectiva 
ainda mais complexa, quando são trazidos à tona aspectos formacio-
nais da sociedade brasileira e que explicitam uma cultura patriarcal-
-androcêntrica, assentada na promoção e valorização do esteriótipo 
masculino em detrimento da figura da mulher e de todos aqueles 
que se afastam da centralidade do “homem”, o que, por óbvio, inclui 
minorias sexuais, pautas de sexualidade e de gênero e o estabeleci-
mento de políticas públicas para tais grupos. 
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Como dito acima, a hegemonia brasileira encontra-se estribada 
no padrão socialmente imposto e referenciado a partir da heteronor-
matividade, binariedade e cisnormatividade. Doutro ponto, os grupos e 
pautas que se distanciam de tal aspecto para performar no campo da 
expressão individual e da expressão singular de “ser quem é” tendem 
a sofrer em um cenário claramente intolerante e que se inclina para 
“normalizar” e “padronizar” comportamentos a partir de um referencial 
histórico e social que se volta para o culto ao tradicional e ao conser-
vadorismo de padrões que preconizam a intolerância como pavilhão 
norteador de comportamentos e de construções morais-sociais. 

Assim, a LGBTQIA+fobia é uma realidade no cenário nacional 
e que produz resultados complexos e que ceifam, diariamente, vidas 
em prol de um discurso hegemônico, conservador, tradicional e que 
busca conformar os corpos e as expressões que se distanciam de tal 
referencial. Acerca disso, a Nota Técnica produzida sob a denomina-
ção “A violência LGBTQIA+ no Brasil”1-2, da Fundação Getúlio Vargas, 
datada de 2020, coloca à mostra o “Atlas da Violência de 2020”, pro-
duzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), aponta 
que a escassez de indicadores ainda se apresenta como um problema 
central a partir da inclusão de questões concernentes à identidade de 
gênero e orientação sexual nos censos oficiais. De igual modo, faz-se 
imprescindível a inclusão de variáveis que sejam capazes de aferir tal 
espécie de violência nos registros de ocorrência policial.

De acordo com a pesquisa empreendida pela Fundação Getú-
lio Vargas, dos 27 entes federativos consultados (estados e o Distrito 
Federal), no ano de 2020, apenas dezesseis possuíam a estatística 

1 AMPARO, Thiago et al. (coords.). A violência LGBTQIA+ no Brasil. São Paulo: Fundação 
Getúlio Vargas, 2020.

2 Para uma melhor compreensão do texto, adotamos a sigla LGBTQIA+ (significando 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e 
demais variações Biológicas de Sexo, Identidades de Gênero e Orientações Sexuais não 
hegemônicas), que designa um coletivo de sujeitos genericamente concentrados dentro 
da categoria maior “diversidade sexual”.



20

s u m á r i o

solicitada. Outros onze estados não conseguiram fornecer os dados 
solicitados, sendo que nove apresentaram justificativas para tanto, ao 
passo que outros dois estados sequer conseguiram esclarecer o moti-
vo de não ter aludidas informações. A subnotificação envolvendo a vio-
lência praticada contras as minorias sexuais aprofunda a necessidade 
de se discutir a temática e refletir acerca das consequências que são 
produzidas de maneira cotidiana.

Neste contexto, no ano de 2019, em média, a cada vinte e três 
horas, o Brasil registrou uma morte por homofobia3; a expectativa de 
vida, em média, de travestis e transexuais, no Brasil, é de apenas trinta 
e cinco anos, quando comparada com a população em geral, cuja ex-
pectativa orbita em torno de setenta e cinco anos4; no ano de 2018, o 
Brasil permaneceu liderando o ranking mundial como o país que mais 
comete assassinatos contra as minorias sexuais5, compreendendo ho-
mossexuais, lésbicas, travestis e transexuais. 

Mais contemporaneamente, o sítio eletrônico Observatório de 
Mortes Violentas de LGBTI+ no Brasil, em pesquisa divulgada no ano 
de 2021, tendo como referência os dados colhidos no ano de 2020, 
trouxe que:

Em 2020, 237 LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais) tiveram morte violenta no Brasil, vítimas da homo-
transfobia: 224 homicídios (94,5%) e 13 suicídios (5,5%). Dife-
rentemente do que se repete desde que o Grupo Gay da Bahia 
iniciou tal pesquisa, em 1980, pela primeira vez, as travestis e 
mulheres trans ultrapassaram os gays em número de mortes: 
161 travestis e mulheres trans (70%), 51 gays (22%) 10 lésbicas 

3  PREITE SOBRINHO, Wanderley. Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas, 
aponta relatório. [S.l.]: Sítio Eletrônico Uol, 2019. 

4  ALVES, Isabela. Expectativa de vida de transexuais e travestis no Brasil é de 35 anos. 
[S.l.]: Sítio Eletrônico Observatório Terceiro Setor, 2018. 

5 BORTONI, Larissa. Brasil é o país onde mais se assassina homossexuais no mundo. 
Brasília: Sítio Eletrônico Rádio Senado, 2018. 
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(5%), 3 homens trans (1%), 3 bissexuais (1%) e finalmente 2 
heterossexuais confundidos com gays (0,4%)6.

Diante do cenário apresentado pelo Observatório de Mortes 
Violentas de LGBTI+ no Brasil, verifica-se, ao analisar a série histó-
rica desenvolvida pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), que a população 
LGBTQIA+ sofre uma violência estribada no gênero e pela orientação 
sexual. A questão, contudo, não fica circunscrita às minorias sexuais, 
mas também se volta para a violência de gênero praticada, diaria-
mente, contra mulheres, cujo nascedouro histórico se pauta em uma 
normalização cultural: a objetificação do corpo feminino e a violência 
como prática comum ao interior dos lares.

É fato que a Lei nº 11.340, de 2006, denominada de “Lei Maria 
da Penha”, em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, re-
presentou, em termos jurídicos, um importante marco de ruptura da 
banalização da violência contra a mulher ocorrida no ambiente domés-
tico e familiar. Mais do que isso, o diploma legal supramencionado foi 
responsável por tipificar as diversas formas de violência à que a mulher 
pode ser submetida. Contudo, decorrido mais de quinze anos desde a 
sua sanção, o cenário brasileiro pouco se alterou, sendo que, ano após 
ano, o número de casos só faz aumentar.  

É fato que, em razão dos aspectos culturais que constituem a 
população brasileira, a violência doméstica e familiar contra a mulher 
não fica circunscritão tão somente a determinado segmento social ou 
grupo étnico. Ao reverso, a violência contra a mulher é uma expressão 
“popularizada” e distribuída nos mais diversos nichos da sociedade, 
compreendendo mulheres brancas, pardas, indígenas, pretas; com 
escolaridade e sem escolaridade; do centro e da periferia; das diversas 
camadas sociais. Balizando-se nos dados estatísticos apresentados 

6 FRAGA, Alexandre Borges et al (orgs.). Observatório de Mortes Violentas de LGBTI+ 
no Brasil - 2020: Relatório da Acontece Arte e Política LGBTI+ e Grupo Gay da Bahia. 
Florianópolis: Editora Acontece Arte e Política LGBTI+, 2021.



22

s u m á r i o

pela Agência Patrícia Galvão, no ano de 2019, 67% das vítimas de 
homicídio, em razão da violência de gênero, eram mulheres negras, o 
que se traduziu em dados alarmantes que explicitaram o aumento de 
2% no número de mulheres negras mortas e a diminuição de 26,9% no 
número de mulheres não negras mortas7. 

A violência é estabelecida nos mais diversos campos, ultrapas-
sando a esfera privada e alcançando o local de trabalho (assédio se-
xual, assédio moral, disparidade salarial), o lócus acadêmico, o espaço 
público e a banalização e sexualização cotidiana dos corpos. Como 
reflexo do exposto, outras práticas que desbordam da violência de 
gênero contra a mulher sequer são disciplinadas legislativamente, a 
exemplo da violência obstétrica e suas muitas expressões cotidianas de 
concretização. Há, do ponto de vista institucional, um eloquente silêncio 
que normaliza a objetificação dos corpos e a busca pela violência, es-
tabelecida como prática cultural, como instrumento de domesticação.

A pauta que se estrutura em torno da sexualidade e do gênero, 
ainda no contexto brasileiro, se apresenta dotada de elevada comple-
xidade e que desafia, dado ao contexto nacional, repensar práticas 
institucionais, instrumentos a serem estruturados e as arenas de diálo-
go, tomada de decisões e de construções de políticas públicas como 
espaços para a emergência da discussão. Com efeito, o Direito não se 
pode afastar de tal cenário, sobretudo em razão da proteção jurídica 
insuficiente que é direcionada aos temas que constituam os capítulos 
deste livro. As pautas que envolvem o reconhecimento dos direitos se-
xuais, direitos de gênero, direitos das minorias e direitos das mulheres 
são, de maneira conservadora, renegadas a um segundo plano.

Pois bem, a partir dessas estatísticas, principiamos este singelo 
prefácio, incitados pela temática apresentada no terceiro volume da 
obra “Direito em Emergência”, cujo liame de interrelação entre os tex-

7 AGÊNCIA Patrícia Galvão. Mulheres negras foram 67% das vítimas de homicídio em 
2019. [S.l.]: Agência Patrícia Galvão, 2020.
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tos orbita em torno das questões envolvendo sexualidade, reprodução 
e família; minorias sexuais e mulheres; desviantes e tradicionalmente 
objetificados. Portanto, sob o signo do arco-íris, há diversidade e resis-
tência de seus sujeitos, cujas questões, tradicionalmente negligencia-
das, marginalizadas, subrepresentadas ou invisibilizadas, repercuem 
no campo do Direito e demandam uma análise técnica e científica. A 
partir dos múltiplos olhares de acadêmicos e pesquisadores do Cur-
so de Direito, busca-se fomentar a inquietação sobre tais aspectos 
no campo das Ciências Jurídicas e um (re)pensar da abordagem do 
debate, ancorados na dignidade da pessoa humana, no respeito à 
diversidade e no reconhecimento do direito de ser quem é!

Tauã Lima Verdan Rangel

Pós-Doutor em Sociologia Política pela Universida-
de Estadual do Norte Fluminense “Darcy Ribeiro”. Mestre 
e Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universida-

de Federal Fluminense. Professor Universitário do Curso 
de Direito da Faculdade Metropolitana São Carlos-RJ.  
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APRESENTAÇÃO

Nas próximas páginas deste livro, o leitor encontrará textos que 
envolvem Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e o Direito das Fa-
mílias, fundamentados em uma visão holística de Direitos Humanos. 
Com bases filosóficas e solidez jurídica, as discussões que se apre-
sentam levam o leitor a refletir sobre a própria realidade e a realidade 
que o cerca. As temáticas abordadas, por si só, são provocativas 
e corajosas, pois mexem no íntimo, no sagrado, naquilo que nos é 
individual, e, muitas vezes, secreto. Pode o leitor esperar textos com 
posições reflexivas e opiniões ponderadas, que estimulam a reflexão 
com base em análise de dados empíricos, proporcionando ao traba-
lho a fidelidade científica que dele se espera. 

Chama a atenção o fato de que a presente obra é fruto do traba-
lho incansável de pesquisadores que vão além do “modus operandi” 
da tradicional pesquisa jurídica, que se debruça prioritariamente sobre 
recortes bibliográficos, muitas vezes distantes da realidade humana. 
As pesquisas que aqui se apresentam são fruto do olhar afetuoso, pri-
mordialmente empírico, com base em análises jurisprudenciais cirúrgi-
cas, que proporcionarão uma imersão na mais moderna visão jurídica 
acerca de família, sexualidade e gênero. 

O professor Tauã Lima Verdan Rangel, coordenador do grupo de 
pesquisa que originou este livro, é um exemplo raro de profissional ex-
tremamente qualificado, competente e primordialmente humano. Isso 
se mostra claramente em suas obras e em toda a sua carreira e “conta-
mina” a todos que são tocados por ela e por sua metodologia afetuosa. 
Assim sendo, sem mais delongas, é com muita honra que aceitei o 
convite para escrever esta apresentação e não hesito em recomendar 
a brilhante obra. Como pesquisadora na área e atuando profissional-
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mente com o Direito das Famílias, que envolve também questões de 
gênero e sexualidade, convido a todos para que apreciem o resultado 
do empenho e da resistência dos que buscam verdadeiramente pro-
duzir ciência em nosso País.

Profa. Ma. Carmen Caroline Ferreira do Carmo Nader

Mestra em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis

Coordenadora Geral da Escola de Desenvolvimento de 
Habilidades Profissionais Integradas da Universidade Iguaçu
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As normas de direitos humanos abarcam uma série de garan-
tias, cujo escopo é o reconhecimento e a proteção da dignidade huma-
na. Os direitos humanos são tão importantes que, em última análise, 
determinam como uma sociedade vive e resolve seus conflitos e a 
relação entre o Estado e os indivíduos ou grupos. Os direitos humanos 
podem restringir as ações de um país e também podem exigir que um 
país exerça prestações positivas para proteger a dignidade humana. 
Em âmbito internacional, esse conjunto de direitos se intitula “direitos 
humanos”, ao passo em que, no âmbito interno dos países, esses di-
reitos se intitulam “direitos fundamentais”.

A sexualidade, por sua vez, integra a natureza humana e está 
intimamente relacionada a ela. Os seres humanos podem não se reali-
zar plenamente em situações onde a liberdade sexual é reduzida, atos 
sexuais são proibidos ou os indivíduos são incapazes de demonstrar 
sua orientação sexual. Portanto, far-se-á necessário pensar e discutir a 
sexualidade na perspectiva do preconceito, ou seja, da discriminação 
e da discriminação de gênero. E ainda apontar o fato de que a mesma 
deve ser encarada enquanto um direito da pessoa humana, extrema-
mente necessária para garantia de uma vida digna.

Trata-se do direito humano de se posicionar e viver sua sexuali-
dade em plenitude, de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo 
ou sexo oposto, sem sofre discriminação ou violência física, psicoló-
gica ou institucional. Trata-se ainda do direito de se abster de uma 
vida sexual, tamanha a complexidade da temática em discussão. A 
metodologia empregada pautou-se na utilização do método dedutivo 
e, como técnica de pesquisa, optou-se pelo emprego da revisão de 
literatura sob o formato sistemático.
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O VOCÁBULO DIREITOS HUMANOS 
EM RESSIGNIFICAÇÃO

As normas de direitos humanos compreendem um conjunto de 
direitos que possui como escopo o reconhecimento e proteção da digni-
dade da pessoa humana. Os direitos humanos possuem relevância tão 
profunda que acabam por determinar a forma como uma sociedade vive 
e resolve seus conflitos e ainda a relação entre Estado e indivíduo ou gru-
po. Os direitos humanos podem limitar as ações de um Estado ou exigir 
prestações positivas para garantida da dignidade humana. A garantia 
desses direitos também pode ser exigida dos indivíduos, que tem por 
obrigação, respeitar os direitos humanos do outro (UNICEF, 2015, onli-
ne). A partir de uma análise dos principais documentos internacionais 
que versam e positivam direitos humanos, percebe-se uma convicção, 
“assentada nas trágicas experiências da Segunda Guerra Mundial”, de 
que somente com respeito aos direitos humanos podem ser superados 
conflitos e se alcançar a paz (SYMONIDES, 2003, p. 23-24).

Existe uma intrínseca relação entre a garantia dos direitos hu-
manos, o regime democrático e a paz, o que ficou ainda mais evidente 
nos anos 90, em decorrência de uma série de conflitos internos. As 
cada vez mais rotineiras violações aos direitos humanos são oriundas 
da discriminação com relação a minorias e grupos vulneráveis (BOU-
TROS-GHALI, 1995 apud SYMONIDES, 2003, p. 27).

Os direitos humanos são um grupo de direitos entendidos en-
quanto naturais e que devem ser garantidos a todos os indivíduos, 
sem distinção, pelo simples fato de serem humanos. São universais, 
logo abrangem todas as “pessoas de todos os povos e nações, inde-
pendentemente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou 
posicionamento político”. Os direitos humanos têm como um de seus 
objetivos garantirem a proteção da pessoa ou grupo contra as ações 



30

s u m á r i o

ou omissões do Estado, garantindo assim direitos como à vida, à inte-
gridade física, à dignidade e outros (SOUZA, 2018, online).

Logo após a Segunda Guerra Mundial, marcada por gravíssi-
mas violações de direitos humanos, uma comissão da Organização 
das Nações Unidas (ONU), liderada por Eleanor Roosevelt, fora encar-
regada de “criar um documento onde seriam escritos os direitos que 
toda pessoa no mundo deveria ter”. Em 10 de dezembro de 1948 a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas (SOUZA, 2018, online). Os direi-
tos humanos podem ser definidos a partir de três correntes principais: 
a tautológica, a formal e a finalística. De acordo com a definição tau-
tológica inexistem elementos novos que possuam contribuir para de-
finição desse conjunto de direitos. Ou seja, os “direitos humanos são 
todos aqueles que correspondem ao homem pelo fato de ser homem” 
(PERES LUÑO, 1995, p. 22 apud MIGUEL, 2014, online).

Já a definição formal explicita que não é possível especificar o 
conteúdo que integra a noção de direitos humanos, limitando-se a indi-
car apenas o regime jurídico que os mesmos se encontram. A partir des-
se entendimento compreende-se que “os direitos humanos são aqueles 
que pertencem a os homens e que não podem ser deles privado”, em 
decorrência da indisponibilidade dos direitos humanos e característica 
sui generis (MIGUEL, 2014, online). Por sua vez, a definição finalística 
aduz que um direito humano pode ser definido a partir de seu objetivo. 
“Tal definição diz que os direitos humanos são aqueles essenciais para 
o desenvolvimento digno da pessoa humana” (MIGUEL, 2014, online).

Entende-se que a expressão “direitos humanos” deve ser utili-
zada para se referir aos direitos positivados em âmbito internacional. 
Já os “direitos fundamentais” são aqueles direitos positivados na legis-
lação interna de cada país, pode-se citar, como exemplo, o conjunto 
de direitos fundamentais previsto pela Constituição Federal de 1998 
(FIGUEIREDO, 2019, online). Conforme preleciona Santos,
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Direitos humanos são aqueles direitos que toda pessoa pos-
sui pelo simples fato de ter nascido nesta condição “humana”, 
configurando-se como gênero, enquanto direitos humanos fun-
damentais, ou simplesmente “direitos fundamentais” seriam 
aqueles direitos, espécies do gênero direitos humanos, que em 
determinado momento histórico, político, cultural e social de 
um povo, este resolveu positivá-lo no ordenamento jurídico, so-
bretudo em sua Carta Magna, ou seja, na Constituição Federal 
(SANTOS, 2008 apud CARVALHO, 2017, online).

A expressão “direitos fundamentais” refere-se aos direitos do 
homem “reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de um determinado Estado”, sendo que, os direitos humanos 
dizem respeito ao reconhecimento dos mesmos direitos em documen-
tos ou tratados internacionais. Os direitos humanos são destinados ao 
indivíduo em decorrência do fato de ser humano, sendo direcionado a 
todas as pessoas, independente de sua nacionalidade. Já os direitos 
fundamentais se encontram restritos ao âmbito doméstico dos países 
que os positivaram (MATHIAS, 2006 apud CARVALHO, 2017, online).

A discussão acerca da temática dos direitos humanos é funda-
mental, pois a mesma é desconhecida pela população em geral que, 
incitada pelo ódio, desconhecimento e controle midiático, relaciona os 
direitos humanos exclusivamente a proteção daqueles que cometem de-
litos, entretanto, os direitos humanos são compostos por uma variedade 
de direitos que abrange todos os indivíduos (FIGUEIREDO, 2019, online).

SEXUALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA EM CONVERGÊNCIA

Atualmente, o debate envolvendo a discussão de gênero, o 
sexo, a sexualidade e questões relacionadas à orientação sexual são 
permeados por calorosos posicionamentos, alguns mais democráti-
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cos, outros nem tanto. A sexualidade não pode ser reduzida a reprodu-
ção, pois se trata de um fenômeno muito mais complexo. A forma com 
que a sociedade lida com esses temas vem sofrendo profundas alte-
rações com o passar dos séculos, sobretudo em decorrência de uma 
perda de influencia por parte da religião, pode-se perceber nas últimas 
décadas que o espaço para discussão do tema sexualidade torna-se 
cada vez mais livre e democrático (GUEDES; RANGEL, 2018, online).

A definição da locução “sexualidade” é de certa forma bem 
ampla e se restringe aos seres humanos. Não apenas a definição é 
ampla, mas também os campos abrangidos por essa temática, onde 
as ciências médicas e biológicas se dedicam ao estudo das carac-
terísticas morfológicas, as ciências humanas se debruçam sobre os 
comportamentos sexuais e suas origens, a ciência antropológica de-
bate a evolução cultural e a psicologia “tem se interessado em anali-
sar os sentimentos envolvidos e como ela se desenvolve no indivíduo” 
(AMARAL, 2009, apud GUEDES; RANGEL, 2018, online). “A definição 
de sexualidade leva a conclusão de que o sexo é um comportamen-
to inato que seria uma necessidade” (AMARAL, 2009 apud GUEDES; 
RANGEL, 2018, online). Conforme prelecionam Lima e Rangel:

Deste modo, a sexualidade ampliou seu horizonte, e também 
as discursões acerca do corpo, da saúde, do prazer, e da edu-
cação que foram integradas ao seu escopo. A sexualidade saiu 
do seu tom cinza monótono e ditatorial, ganhou cores e vozes 
em âmbito internacional, por intermédio de movimentos que 
apoiam o feminismo e a causa LGBTI. Estes movimentos culmi-
nados com encontros e conferências internacionais lutaram, e 
ainda lutam, pelos Direitos sexuais que seja voltado para todos 
(LIMA; RANGEL, 2017, online).

A igualdade, a liberdade, a sexualidade e as garantias funda-
mentais se encontram profundamente interligados, trazendo conjun-
tamente “mais força e esteio jurídico para que os Direitos Sexuais 
não sejam demonizados”. No Estado Democrático de Direito a diver-
sidade sexual e de gênero deve ser protegida a fim de que se reali-
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zem princípios como a dignidade humana, a liberdade e a igualdade 
(LIMA; RANGEL, 2017, online).

Com o decorrer dos séculos e avanço da sociedade, as formas 
de se pensar e de se viver sofreram significativas mudanças, sempre 
no sentido de superar paradigmas e alterar costumes pré-estabele-
cidos. Nesse sentido, a sexualidade passa a ser encarada de uma 
forma mais natural, assim como discussões envolvendo temas como 
o corpo, a saúde e o prazer passam a integrar a definição de sexua-
lidade e pleno exercício da mesma (LIMA; RANGEL, 2017, online). A 
sexualidade deve ser entendida enquanto elemento intrinsecamente 
relacionado com a condição humana. Um indivíduo apenas se realiza 
enquanto ser humano quando prevalece o respeito ao exercício de 
sua sexualidade, que compreende ainda os ideais de liberdade se-
xual e livre orientação sexual (DIAS, 2001, online).

Quando se discute a questão dos Direitos Sexuais, percebe-se 
que, em sentido mais amplo, além do sexo, são abordados como 
direitos fundamentais, direitos humanos, mínimo existencial e digni-
dade da pessoa humana. Sem embargos, o respeito e proteção do 
indivíduo deve sempre considerar o que o mesmo deseja pra si, po-
dendo assim estabelecer sua identidade sexual e de gênero de uma 
forma saudável. “Prestar o respeito a sua sexualidade é um direito 
fundamental, balizado pela liberdade, que por vários documentos, 
como a Constituição Federal de 1988 define a liberdade como uma 
garantia à todos” (LIMA; RANGEL, 2017, online).

Para compreender a relação existente entre a sexualidade, os 
direitos sexuais e a dignidade humana, é necessário um “alargamento 
de perspectiva”, no sentido não de subestimar certas realidades, mas 
de aprofundamento na matéria. Os direitos sexuais e reprodutivos e até 
mesmo a sexualidade, de um ponto de vista jurídico, trabalham mais 
questões vivenciadas e relacionadas à mulher, mas também devem 
abarcar os homens. Esse conjunto de direitos, e a sexualidade em si, 
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devem ser garantidos também onde se discute a expressão sexual, en-
tendida também como orientação sexual, abarcando a homossexuali-
dade, a bissexualidade, a heterossexualidade e outros (RIOS, 2006, p. 
79). Ademais, conforme preleciona Taylor,

Com efeito, um direito da sexualidade deve cuidar não só da 
proteção de um grupo sexualmente subalterno em função do 
gênero e do sexo. Outras identidades reclamam essa proteção, 
como ocorre com gays, lésbicas e transgêneros. Mais além: o 
direito da sexualidade não pode se esgotar na proteção identi-
tária, seja de que grupo for. A proteção jurídica de condutas e 
preferências sexuais não necessariamente vinculadas a iden-
tidades aponta para isso, como demonstra o sadomasoquis-
mo ou outras formas de erotismo “nãoconvencional” (TAYLOR, 
1997, p. 106 apud RIOS, 2006, p. 82).

Os direitos sexuais abarcam ainda, e de forma alguma podem 
desconsiderar, as atividades que se encontram social e economica-
mente relacionadas à sexualidade, como, por exemplo, os profissionais 
do sexo. Nesse sentido, ainda o debate se torna ainda mais delicado 
ao se tratar de um tema tão espinhoso como a prostituição, havendo 
uma relação estreita entre a prostituição, a sexualidade, a dignidade 
humana e um “direito democrático da sexualidade” (RIOS, 2006, p. 82).

A criação da palavra “homossexual”, bem como sua classifi-
cação enquanto condição remonta a Europa do final do século XIX, 
em que se reivindicavam direitos humanos básicos para a população 
LGBT, por meio do enfrentamento de “leis que consideravam crime as 
relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo” (FACCHINI, 2018, on-
line). Após a segunda metade do século XX, ocorrem grandes avanços 
no campo da sexualidade. Pode-se citar como exemplos a “separação 
entre a orientação sexual do desejo sexual e identidade de gênero” e, 
na década de 70, a retirada da homossexualidade dos manuais e clas-
sificações de diagnósticos e doenças e, mais recentemente, o mesmo 
com relação à transexualidade (FACCHINI, 2018, online). De acordo 
com o escólio de Rios, são desdobramentos da liberdade sexual:
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Direito à liberdade sexual; direito à autonomia sexual, integrida-
de sexual e à segurança do corpo sexual; direito à privacidade 
sexual; direito ao prazer sexual; direito à expressão sexual; di-
reito à associação sexual; direito às escolhas reprodutivas livres 
e responsáveis; direito à informação sexual livre de discrimina-
ções. Estes são alguns dos desdobramentos mais importantes 
dos princípios fundamentais da igualdade e da liberdade que 
regem um direito da sexualidade. Liberdade, privacidade, au-
tonomia e segurança, por sua vez, são princípios fundamentais 
que se conectam de modo direto ao direito à vida e ao direito a 
não sofrer exploração sexual (RIOS, 2006, p. 85).

Assim sendo, a sexualidade faz parte da natureza humana, e 
está vitalmente ligada a ela. Em uma situação onde a liberdade sexual 
é mitigada, o exercício da sexualidade é vedado ou o indivíduo não 
pode manifestar sua orientação sexual, o ser humano não se realiza 
da mesma forma. Logo, é necessário pensar e discutir a sexualidade 
longe de preconceitos, ou seja, longe de posicionamentos machistas 
e discriminatórios. “Não compactuam com preconceitos que ainda se 
encontram encharcados da ideologia machista e discriminatória, pró-
pria de um tempo já totalmente ultrapassado pela história da socieda-
de humana”. Os conceitos jurídicos devem ser repensados e atualiza-
dos para atender a nova sociedade (DIAS, 2001, online).

Esse é o principal papel da doutrina e da jurisprudência, ambos 
são agentes transformadores de conceitos ultrapassados ainda pre-
sentes na sociedade. Assim foi com a questão do concubinato, subs-
tituído pela união estável, e assim deve ser com a questão da sexuali-
dade, atendendo as demandas relativas ao tema (DIAS, 2001, online).

A sexualidade e os direitos sexuais estão intrinsecamente rela-
cionados com o princípio da dignidade da pessoa humana, no tocante 
a proteção dos “direitos da personalidade”. “As relações sexuais se 
albergam entre os direitos de personalidade, sob o teto da liberdade 
de expressão, principalmente no que diz respeito à identidade pessoal 
e a integridade física e psíquica” (SIMÂO, 2004, online).
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O ALARGAMENTO DA CONCEPÇÃO 
DE DIREITOS HUMANOS: O RECONHECIMENTO 
DA SEXUALIDADE COMO NOVEL DIMENSÃO

Os direitos fundamentais podem ser definidos enquanto direi-
tos humanos reconhecidos e positivados na legislação interna dos 
países. Porém, o entendimento da sexualidade enquanto um direito 
fundamental pode ser mais bem exemplificado na “relação dos di-
reitos fundamentais com a liberdade e a democracia na medida em 
que se tornam sua condição e realização” (BEZERRA, 2014, p. 124). 
Pensar a sexualidade como um direito humano é algo extremamente 
complexo, dada à relação multifacetada que envolve a mesma, atra-
vessando a esfera pública e chegando a esfera privada, abarcando 
questões como a saúde, as políticas públicas, a autodeterminação, a 
proteção contra a discriminação e etc. (BEZERRA, 2014, p. 126).

Dessa forma, o pleno exercício da sexualidade tem reflexos que 
vão além da delimitação individual e das “práticas privadas”, apontan-
do para necessidade de direitos previdenciários, de acesso à saúde, à 
informação e outros direitos que internacionalmente são correlaciona-
dos com a questão da sexualidade (RIOS, 2006; VENTURA, 2003 apud 
BEZERRA, 2014, p. 127). Trata-se do direito humano em se posicionar 
e estabelecer-se sexualmente, a manifestar que se relaciona com uma 
pessoa do mesmo sexo, “evitando-se a negação da condição, instin-
tiva e natural, de livre busca pela felicidade” (ALMEIDA, 2013, online). 
Quando se fala de direito humano a liberdade sexual, fala-se inclusive 
do direito de não relacionar-se sexualmente com outra pessoa, tratan-
do da liberdade de não exercer a sexualidade (ALMEIDA, 2013, online).

Sendo assim, o direito humano à sexualidade pode ser entendi-
do como o direito à liberdade sexual, em se tratando do direito a auto-
determinação. É o direito à liberdade, de se relacionar sexual e afetiva-
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mente com uma pessoa do mesmo sexo e/ou gênero, aqui, aponta-se 
uma profunda relação da ideia de direitos sexuais com a garantia dos 
princípios da igualdade e da liberdade (ALMEIDA, 2013, online).

Um dos grandes óbices para o reconhecimento dos direitos se-
xuais é o papel regulador exercido pela religião, sobretudo pela Igreja 
Católica. O que não quer dizer que outras religião não exerçam um 
papel regulador e combativo dos direitos sexuais, “como a muçulmana 
ou a judaica”, o exercício plena dos direitos sexuais e da sexualidade 
ainda é um tabu para essas religiões (MATTAR, 2008, p. 70). Ainda 
conforme preleciona Mattar:

Já a regulação da sexualidade mantém-se até o presente na 
interface entre o público e o privado. Se por um lado, o exercício 
dos direitos sexuais está no âmbito da privacidade e da liber-
dade sexual relativa à forma como se obtém prazer; por outro, 
é preciso a proteção estatal para que essa liberdade possa ser 
exercida plenamente, sem discriminação, coerção ou violência. 
O equilíbrio da regulação e desregulação estatal – ou seja, en-
tre liberdade e proteção - é, como dizem Sonia Corrêa e Maria 
Betânia Ávila, um tema “inconcluso”. Em especial porque, ao 
romper as barreiras da esfera privada, em que, com freqüência, 
ocorrem os abusos em relação à sexualidade (e à reprodução), 
pode-se dar espaço para uma exagerada intervenção estatal 
implicando restrição à liberdade do indivíduo. Ao buscar este 
equilíbrio, corre-se o risco de se estar a fazer um convite para 
o abuso da discricionariedade estatal (MATTAR, 2008, p. 75).

Os chamados direitos de reconhecimento de fundam sob um 
conjunto de pressupostos, quais sejam:

(a) de que existem na sociedade grupos estigmatizados; (b) 
que os estigmas são produtos institucionais e históricos; (c) 
que os estigmas podem não ter fundamentos científicos, racio-
nais ou funcionais para a sociedade; (d) que as pessoas que 
pertencem a grupos estigmatizados sofrem a usurpação ou 
negativa de um bem imaterial, que é o respeito e o auto-respei-
to; (e) que a manutenção social dos estigmas é, portanto, uma 
injustiça, provocando desnecessária dor, sofrimento, violência 
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e desrespeito; e (f) que os membros de uma sociedade têm 
direito a que lhes sejam retirados os estigmas alvitantes (LIMA 
LOPES, 2005 apud MATTAR, 2008, p. 77).

Nesse sentido, os homossexuais e demais minorias sexuais 
podem ser considerados grupos historicamente estigmatizados. As 
consequências desse processo de estigmatização são a violência fí-
sica, verbal e psicológica. Na violência física significa a subtração do 
indivíduo do direito de estar seguro no mundo. A violência verbal e 
psicológica se traduz na exclusão de direitos e na “negativa de valor de 
uma forma de ser ou de viver, que supostamente explica o tratamento 
degradante e insultuoso a pessoas e grupos” (MATTAR, 2008, p. 77).

O recente posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), embora duramente criticado pelos segmentos religiosos 
da sociedade, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) nº 132 e da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 4277, representou um significativo avanço no sentido da 
garantia da dignidade da pessoa humana, ao estabelecer aos casais 
homoafetivos os mesmos direitos dos casais heteroafetivos (LACER-
DA, 2019, p. 103). Ainda conforme Lacerda:

Há que se destacar, também, que após quase sete anos o mes-
mo STF, que reconheceu a união civil de pessoas do mesmo 
sexo, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, 
na qual reconhece a transgêneros possibilidade de alteração de 
registro civil sem mudança de sexo. Esse julgado ocorreu em 
março do presente ano e mais uma vez sinaliza uma possível 
tendência dos direitos sexuais (LACERDA, 2019, p. 105).

A partir do entendimento firmado na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948, documento que enumera uma série de di-
reitos de todos os seres humanos, sem distinções de natureza sexual, 
cultural, religiosa e etc. “Nas considerações feitas no preâmbulo da 
Declaração, faz-se a afirmação e reconhecimento dos direitos univer-
sais e positivos que devem estabelecer o limiar de tolerância no conví-
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vio social entre todos os grupos humanos” (ONU, 1948 apud GOMES, 
2017, p. 24.800). Conforme estabelecido pela Declaração dos Direitos 
Sexuais de 1999 (Anexo I), os direitos sexuais são direitos humanos em 
caráter universal e que se baseiam em princípios fundamentais como a 
liberdade, dignidade e igualdade (FURLANI, 2011, p. 24-25).

O surgimento dos direitos sexuais está pode ser considerado 
uma resultante dos movimentos sociais, como o movimento feminista 
pelos direitos das mulheres, e a resistência das minorias sexuais, “que 
tinham como objetivo a articulação crítica às políticas e ao gerencia-
mento da sexualidade” (DELLOVA, 2013, online).

A discussão em torna da delimitação de um conceito para os 
“direitos sexuais” teve início na Conferência do Cairo, que em seu prin-
cípio 4 estabeleceu a “equidade e igualdade dos sexos e os direitos 
da mulher” (DELLOVA, 2013, online). O exercício da sexualidade está 
ligado aos direitos reprodutivos, na medida em que o sexo está ligado 
a reprodução, nesse sentido os métodos anticoncepcionais devem ser 
oferecidos pelos serviços de saúde enquanto um desdobramento do 
direito a sexualidade e a saúde. O direito ao aborto também possui 
uma profunda relação com o princípio da liberdade e com os direitos 
sexuais e reprodutivos (DELLOVA, 2013, online).

Na esfera internacional, os direitos sexuais são entendidos en-
quanto um desdobramentos dos direitos humanos, logo também são 
abarcados pelo caráter universal, sendo inerentes á condição huma-
na, não podendo ser mitigados em razão da cultura ou sociedade na 
qual o indivíduo está inserido (BENEDET; FRANCE; WALT, s.d. p. 1 
apud BRASIL, 2013).

Os direitos sexuais abarcam a garantia do exercício de uma se-
xualidade plena, as definições de saúde sexual e reprodutiva, “ten-
do como marco legal a Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento (CIPD) de 1994, realizada na cidade do Cairo e 
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reforçados em 1995 na Conferência Internacional sobre Mulheres ou 
Conferência de Pequim, na China”. Ambos os eventos internacionais 
firmaram entendimento no sentido do reconhecimento dos direitos se-
xuais e reprodutivos enquanto direitos humanos universais (BENEDET; 
FRANCE; WALT, s.d., p. 1 apud BRASIL, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mulheres e minorias sexuais historicamente tiveram sua se-
xualidade limitada e estigmatizada pela sociedade, igreja e Estado. 
Nas últimas décadas, pode-se perceber um avanço na discussão en-
volvendo a garantia plena da sexualidade e questões que se relacio-
nam a mesma, como os direitos sexuais e reprodutivos. 

O direito humano ao exercício pleno da sexualidade ou, simples-
mente, o direito sexual, se traduz na realização da sexualidade sem 
óbices impostos pela sociedade/Estado. Trata-se do direito à liberdade 
sexual, onde são ainda estabelecidas garantias de dignidade e igual-
dade. Pode-se citar como exemplos de direitos sexuais a possibilidade 
de um indivíduo se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo sem 
sofrer discriminações ou violência física, psíquica ou institucional. Tra-
ta-se ainda do direito de não se relacionar sexualmente.

O direito à sexualidade abrange de forma indireta uma série de 
garantias como a união entre pessoas do mesmo sexo, os direitos pre-
videnciários advindos dessa modalidade de união, o direito ao exercício 
de uma sexualidade plena e a possibilidade de um indivíduo viver, publi-
camente e sem medos, sua orientação sexual e de gênero. O reconhe-
cimento do direito a sexualidade é fundamental para garantia de uma 
vida digna as mulheres e minorias sexuais, e ainda a realização de uma 
série de direitos e princípios como os da igualdade e dignidade humana.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS

Essa declaração foi elaborada no 13° Congresso Mundial de Se-
xologia, realizado em 1977, em Valência (Espanha). Posteriormente, foi 
revisada pela Assembleia Geral da Associação Mundial de Sexologia 
(WAS – World Association for Sexology), em 26 de agosto de 1999, e 
aprovada no 14° Congresso Mundial de Sexologia (Hong Kong, Repú-
blica Popular da China, de 23 a 27 de agosto de 1999).

OS DIREITOS SEXUAIS SÃO DIREITOS 
HUMANOS FUNDAMENTAIS E UNIVERSAIS

Sexualidade é uma parte integral da personalidade de todo ser 
humano. Seu desenvolvimento total depende da satisfação de neces-
sidades humanas básicas, quais sejam: desejo de contato, intimidade, 
expressão emocional, prazer, carinho e amor. A sexualidade é cons-
truída através da interação entre o indivíduo e as estruturas sociais. 
O total desenvolvimento da sexualidade é essencial para o bem-estar 
individual, interpessoal e social. Os direitos sexuais são direitos huma-
nos universais baseados na inerente liberdade, dignidade e igualdade 
de todos os seres humanos. Uma vez que a saúde sexual é um direito 
fundamental, então a saúde sexual deve ser um direito humano básico. 
Para assegurarmos que os seres humanos e a sociedade desenvol-
vam uma sexualidade saudável, os direitos sexuais, a seguir, devem 
ser reconhecidos, promovidos, respeitados e defendidos por todas as 
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sociedades de todas as maneiras. Saúde sexual é o resultado de um 
ambiente que reconhece, respeita e exercita estes direitos sexuais.

Artigo 1°. O DIREITO À LIBERDADE SEXUAL – A liberdade se-
xual está relacionada à possibilidade de os indivíduos expressarem 
sua plenitude sexual. Contudo, isso exclui todas as formas de coerção, 
exploração e abuso em qualquer época ou situações de vida.

Artigo 2°. O DIREITO À AUTONOMIA SEXUAL, À INTEGRIDADE 
SEXUAL E À SEGURANÇA DO CORPO SEXUAL – Este direito envolve 
a capacidade de tomar decisões autônomas sobre a sua própria vida 
sexual num contexto de ética pessoal e social. Também, relaciona-se 
com o controle e o prazer de nossos próprios corpos livres de tortura, 
mutilação e violência de qualquer tipo.

Artigo 3°. O DIREITO À PRIVACIDADE SEXUAL – Este envolve o 
direito às decisões individuais e aos comportamentos ou às condutas 
em relação à intimidade, desde que não interfiram nos direitos sexuais 
dos outros.

Artigo 4°. O DIREITO À JUSTIÇA (equidade) SEXUAL – Este se 
refere à libertação de todas as formas de discriminação relacionadas a 
sexo, gênero, orientação sexual, idade, raça, classe social, religião ou 
incapacidades físicas ou emocionais.

Artigo 5°. O DIREITO AO PRAZER SEXUAL – prazer sexual, in-
cluindo autoerotismo, é uma fonte de bem-estar físico, psicológico, 
intelectual e espiritual.

Artigo 6°. O DIREITO À EXPRESSÃO SEXUAL EMOCIONAL – A 
expressão sexual é mais do que prazer erótico ou atos sexuais. Os 
indivíduos têm o direito a expressar a sexualidade através da comuni-
cação, do toque, da expressão emocional e do amor.
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Artigo 7°. O DIREITO À LIVRE PARCERIA SEXUAL – Isto significa 
a possibilidade de casamento ou não, de divórcio e do estabelecimen-
to de outros tipos de associações sexuais responsáveis.

Artigo 8°. O DIREITO A FAZER ESCOLHAS REPRODUTIVAS LI-
VRES E RESPONSÁVEIS – Isto diz respeito ao direito em decidir ter ou 
não filhos, o número e o intervalo de tempo entre cada um e o direito 
ao pleno acesso aos métodos de controle da fertilidade.

Artigo 9°. O DIREITO À INFORMAÇÃO BASEADA NA INVES-
TIGAÇÃO CIENTÍFICA – Este direito implica que a informação sexual 
deve ser gerada por uma pesquisa científica ética e difundida por 
meios apropriados a todos os níveis sociais.

Artigo 10°. O DIREITO À EDUCAÇÃO SEXUAL INTEGRAL – Este 
é um processo vitalício que se inicia com o nascimento e perdura por 
toda a vida e deveria envolver todas as instituições sociais.

Artigo 11°. O DIREITO À ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL – A aten-
ção com a saúde sexual deveria estar acessível para a prevenção e o 
tratamento de todas preocupações, os problemas e as doenças se-
xuais (FURLANI, 2011, p. 24-25).
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O escopo do presente é analisar a invisibilidade institucionali-
zada incidente no sistema prisional brasileiro em relação às lésbicas 
e à ausência de políticas para a promoção dos direitos fundamentais 
de tal minoria sexual. No Brasil, a legislação prevê amplas prerrogati-
vas para a população carcerária feminina, desde condições adequa-
das de amamentação e cuidado com recém-nascidos ao direito de 
visitas intimas de companheiros e companheiras, desde que respei-
tem as normas impostas. 

Aludidas condições foram semeadas pelos mais diversos dispo-
sitivos, indo desde a Constituição Federal de 1988 às Regras de Bang-
kock, alcançando eficácia próxima de zero, face à invisibilidade que as 
presidiárias recebem após serem lançadas no sistema carcerário es-
facelado pelas mazelas do Estado, principalmente as minorias que ali 
se encontram, restando apenas o apoio uma das outras, visto que até 
mesmo no núcleo familiar se tornam invisíveis, indignas e desprezadas.

As discriminações e prejulgamentos que cerceiam discussões de 
gênero, subordinando a mulher a um papel inferior ao homem, traçam 
um delineado de que os delitos cometidos por mulheres tenham uma 
maior depreciação diante da interpretação da sociedade. A responsa-
bilidade que acomete mulheres sujeitas ao cárcere não reflete apenas 
em sua pessoa, mas nos filhos que deixou ao bel prazer, nos afazeres 
domésticos que deixou por fazer, no desgosto e vergonha para a família. 

Tal constituição de gênero, voltada à submissão da mulher, faz 
com que a reprovação do delito por ela cometido seja intensificado, 
evidenciando tal afirmativa no abandono familiar que se encontram as 
mulheres em situação carcerária brasileira. A prisão como ambiente pu-
nitivo de delitos, não apenas priva a mulher da liberdade, mas de toda 
sua antiga vida, surgindo a necessidade se adaptar à realidade prisional. 



49

s u m á r i o

Além disso, a doutrina invisibilizou os direitos sexuais das mu-
lheres em situação carcerária, tratando dos direitos humanos em de-
trimento deste e ainda, abordando o sistema penitenciário como um 
todo, sem exemplificar a feminilidade e a sexualidade dasdetentas. Tal 
violação de direitos humanos prisionais se encontra alicerçada pela in-
visibilidade vivida por mulheres que, muitas vezes renegadas por suas 
famílias, se veem vítimas de um Estado que pune além do necessário, 
tornando a sobrevivência das presidiárias um verdadeiro desafio e sua 
luta diária por dignidade e higiene se estreitando à medida que caem 
no esquecimento da sociedade. 

A metodologia empregada na construção do presente parte do 
método dedutivo e do método historiográfico, empregando-se como 
técnicas de pesquisa: a pesquisa documental e a revisão de literatura 
sob o formato sistemático, bem como análise de dados secundários 
disponibilizados pelo Departamento Penitenciário Nacional.

A MULHER COMO PROPRIEDADE 
NA CULTURA BRASILEIRA

As discriminações e prejulgamentos que cerceiam discussões 
de gênero, subordinando a mulher a um papel inferior ao homem, tra-
çam um delineado de que os delitos cometidos por mulheres tenham 
uma maior depreciação diante da interpretação da sociedade. A res-
ponsabilidade que acomete mulheres sujeitas ao cárcere não reflete 
apenas em sua pessoa, mas nos filhos que deixou ao bel prazer, nos 
afazeres domésticos que deixou por fazer, no desgosto e vergonha para 
a família. Tal constituição de gênero, voltada à submissão da mulher, 
faz com que a reprovação do delito por ela cometido seja intensificado, 
evidenciando tal afirmativa no abandono familiar que se encontram as 
mulheres em situação carcerária brasileira (SILVA, 2015, p. 58-59).
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As brasileiras estão vencendo os estereótipos formados e al-
cançando novos espaços na cultura brasileira, mas a desigualdade 
de gênero é um fantasma que persegue a mulher brasileira aonde 
quer que vá, posto que os números são inegáveis: as mulheres são 
responsáveis pelo sustento de 37,3 das famílias. Segundo a Rela-
ção Anual de Informações Sociais, em 2014, o número de mulheres 
com carteira de trabalho assinadas chegou a 43,25%. Neste sentido, 
não é notável a desigualdade de gênero, mas analisando dados do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Instituto Ethos 
é possível entender que as mulheres alcançam apenas 13,6% dos 
cargos de liderança, e ainda assim, ganham menos que os homens 
que ocupam as mesmas funções. Além de todos esses fatores, as 
mulheres, por sua maioria, necessitam conciliar sua vida doméstica 
com o trabalho, fato que de início torna a jornada de trabalho ainda 
mais difícil para elas (VASCONCELLOS, 2017, s.p.).

Em termos de violência, 85% das mulheres brasileiras têm medo 
de sofrer algum tipo de violência sexual, de acordo com a pesquisa 
Percepção da População Brasileira sobre Violência Sexual, realizada 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública/datafolha em 2016. Em 
2016, o Brasil ocupava a 5ª posição no ranking mundial de violência 
contra a mulher, totalizando 13 feminicídios por dia. A mulher negra é 
o maior alvo de toda essa violência, vindo geralmente de alguém pró-
ximo. Segundo o relatório da Anistia Internacional, 70% dos estupros 
são cometidos por parentes, companheiros ou conhecidos da vítima. 
De acordo com pesquisa realizada no Instituto Avon em parceria com o 
Data Popular, em 2014, três em cada cinco mulheres jovens já sofreram 
violência nos relacionamentos (VASCONCELLOS, 2017, s.p.).

É importante, ainda, ressaltar o conceito de heterossexualidade 
compulsória, enquanto se discute o papel da cultura machista na so-
ciedade brasileira, veja-se:
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A heterossexualidade compulsória é um regime político que 
visa manter o acesso de homens aos corpos e capacidades 
laborais e reprodutivas de mulheres, através do conceito ferre-
nho de núcleo familiar, da monogamia, da dicotomia entre es-
paços públicos e privados, e de uma naturalização da mulher 
enquanto categoria reprodutiva resumida à sua especificidade 
biológica e, portanto inferior, complementar, existente apenas 
em oposição ao masculino, saída da costela (SAPATARIA RADI-
CAL, 2016, online).

Neste sentido, é possível entender o papel de submissão ao 
qual a mulher é submetida física e culturalmente, motivando sua exis-
tência para agradar aos homens em todos os sentidos (SAPATARIA 
RADICAL, 2016, online). Às mulheres lésbicas, portanto, não resta 
muito além de resistência e invisibilidade, visto que estas ficam em 
condições ainda maiores de opressão diante de sua orientação sexual. 

O CORPO FEMININO LÉSBICO COMO 
ESPAÇO DE RESISTÊNCIA

O termo “lesbianismo” identifica e a afasta o tema da homos-
sexualidade em si, visto se tratar de um relacionamento composto por 
duas mulheres, que na atualidade se deparam em um contexto difícil 
na busca por uma “identidade” na qual tenham espaço e mais que 
isso, sejam compreendidas como iguais na sociedade. A comunidade 
LGBTQIA+ tem conquistado muitos avanços quando se trata de direi-
tos e aceitação junto à sociedade, embora alguns subgrupos recebam 
mais atenção que outros. 

Neste sentido, vale dizer que os homossexuais masculinos são 
o grupo de maior avanço em todas as áreas, enquanto os transexuais, 
travestis e transgêneros são marginalizados e as lésbicas ocupam lu-
gar de total invisibilidade (SASSE, 2016, s.p) 
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Antes que existisse ou pudesse existir qualquer classe de movi-
mento feminista, existiam as lésbicas. Mulheres que amavam ou-
tras mulheres, que recusavam o comportamento esperado delas, 
que recusavam definir-se em relação aos homens. Aquelas mu-
lheres, nossas antepassadas, milhares cujos nomes não conhe-
cemos, foram torturadas e queimadas como bruxas, caluniadas 
em escritos religiosos, e mais tarde “científicos”, retratadas na 
arte e na literatura como mulheres bizarras, amorais, destrutivas, 
decadentes. Por um longo tempo as lésbicas foram a personifica-
ção do mal feminino (REVERSO ONLINE, s.d., online).

As lésbicas são invisibilizadas em produções audiovisuais, nas 
quais apenas ocupam lugar de fetiche, nas narrativas históricas, na 
literatura, nas famílias, políticas públicas, no mercado de trabalho e nos 
dados sobre violência, tornando até mesmo os dados de crimes por 
lesbofobia, difíceis de se estipular. Em vida ou em morte, a lesbianida-
de é ignorada por diversos setores e grupos sociais iguais (SANCHES, 
2017, s.p.). A designer autônoma, Yasmin Marinho, relata que:

As lésbicas só são lembradas pelas próprias lésbicas. Ou a 
gente fala da gente mesma, das nossas questões, necessida-
des, demandas, seja no espaço que for, ou ninguém mais vai 
falar, não. Infelizmente é assim, enquanto cobram que as lésbi-
cas lembrem e lutem por todos os grupos marginalizados da si-
gla LGBTQIA+, enquanto cobram que as lésbicas permaneçam 
em seus armários em nome de suas famílias, pela manutenção 
dos seus empregos, nem gays, bissexuais e trans, nem família 
e empregadores se importam com nós iguais (MARINHO, s.d. 
apud SANCHES, 2017, s.p.)

Numa história marcada pela invisibilidade, as mulheres lésbicas 
sofreram diversas tentativas de ter suas histórias completamente apa-
gadas, desde a destruição de poemas, escritos e fotos à internação 
compulsória e tratamentos de tortura realizados pela medicina e igre-
jas, incluindo o casamento forçado. A história lésbica, é um resgate 
difícil, diante dos silêncios acometidos durante os séculos, mas tam-
bém marcada por muita luta e resistência, pois novamente traçam seus 
destinos e memórias, sem deixar que calem suas vozes, para que o 
mundo saiba sobre si e suas iguais (SANCHES, 2017, s.p.)
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A INVISIBILIDADE DO CORPO LÉSBICO 
NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

A atual conjuntura do sistema prisional brasileiro declara o esta-
do de coisas inconstitucional vivido pelo mesmo. O descumprimento 
dos direitos humanos é claro nos casos concretos vislumbrados re-
centemente, trazendo à tona a discussão sobre a crise vivenciada. O 
último relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual 
apresenta dados da população carcerária no Brasil, mostra o déficit 
de 206.307 vagas no sistema prisional, além da prisão provisória de 
41% dos presos. Tais números são alarmantes, principalmente quando 
relacionados às violações de direitos humanos em âmbito prisional. 
Sem contar os casos de estupro, preconceito, tortura, problemas de in-
fraestrutura, associados ao tráfico, corrupção e homicídios, que fazem 
parte do dia a dia da população carcerária (LIMA, 2018, s.p.).

As queixas das sobreviventes submetidas ao poder do Estado 
não se caracterizam por reivindicações banais, mas pelo direito de 
consultas ginecológicas, visitas íntimas, celas minimamente habitáveis, 
atendimento psicológico, mantimentos para as detentas e seus bebês, 
que nascem e ficam por meses como se criminosos fossem, padecen-
do diante do descaso de um Estado que não direciona seu olhar à tais 
necessidades, transformado uma medida punitiva em verdadeira tortura 
à seres humanos que estão encarcerados para pagar por delitos come-
tidos contra uma sociedade que as negligencia (BRASIL, 2010, p. 150).

A prisão como ambiente punitivo de delitos, não apenas priva a 
mulher da liberdade, mas de toda sua antiga vida, surgindo a necessi-
dade se adaptar à realidade prisional. Além disso, a doutrina invisibili-
zou os direitos sexuais das mulheres em situação carcerária, tratando 
dos direitos humanos em detrimento deste e ainda, abordando o sis-
tema penitenciário como um todo, sem exemplificar a feminilidade e a 
sexualidade das detentas (FERNANDES, 2005).
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Ainda existe grande complexidade acerca da sexualidade fe-
minina e sua imposição na sociedade, pois as mesmas se veem ar-
raigadas a uma sociedade patriarcal, principalmente ao se tratar de 
mulheres presas. Ao exigir esses direitos, se deparam com grande 
burocratização para concessão de visita íntima, fatores que confir-
mam a discriminação dos direitos sexuais no sistema prisional femi-
nino (BORGES, 2011, p. 73).

O aviltamento da dignidade da pessoa humana ocorrido no 
sistema carcerário brasileiro é alvo invisibilidade e entendido pela so-
ciedade como um “castigo” para os que cometeram delitos, na ideia 
de que, ao serem inseridos nos presídios, deixam suas prerrogativas 
do lado de fora das grades. Daí a imprescindibilidade em se falar em 
direitos humanos prisionais, para garantia de uma qualidade de vida 
mínima para quem se encontra nessa situação, sendo que a privação 
de liberdade, por si só, é a pena a qual foram submetidos, não deven-
do existir nenhuma privação de direito além deste, estabelecido em lei. 

A solidão é fato marcante no cotidiano das presidiárias brasilei-
ras, o abandono de familiares é imensuravelmente maior quando se 
trata de mulheres, como demonstra a tabela abaixo:

Tabela 1 - Média de visitas por pessoa privada de liberdade, por Unidade da 
Federação e tipo de estabelecimento penal – Primeiro semestre de 2016

ESTABELECIMENTO PENAL
UF Masculino Feminino Misto Total
AC 4,9 0,0 0,9 3,9
AL 9,0 3,2 0,3 5,1
AM 15,0 2,0 4,9 11,3
AP 3,3 4,5 0,0 3,3
BA 4,4 13,8 18,1 10,7
CE 6,6 0,0 0,1 4,9
DF 10,0 0,0 11,3 10,1
ES 6,0 11,3 7,2 6,4
GO 4,5 0,0 8,1 5,7
MA 7,2 1,1 0,5 5,8
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MG 11,3 9,7 9,4 10,5
MS 7,8 6,2 0,0 7,7
MT 6,1 12,0 13,8 6,6
PA 6,2 5,2 3,2 5,7
PB 9,5 0,8 0,0 8,8
PE 5,8 5,4 14,8 6,0
PI 4,9 4,4 26,1 7,3
PR 4,2 1,7 0,1 1,9
RJ NI NI NI NI
RN 4,5 0,8 0,0 2,8
RO 4,0 7,2 4,8 4,3
RR NI NI NI NI
RS 11,6 12,8 11,3 11,6
SC 6,5 7,3 7,3 6,7
SE 5,1 0,0 2,2 4,8
SP 8,1 6,2 1,6 7,9
TO 6,7 9,7 0,0 6,8

Brasil 7,8 5,9 5,9 7,4

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, 
Junho/2016. (NI) Não informado. (NA) Não se aplica

Ainda existe grande complexidade acerca da sexualidade femi-
nina e sua imposição na sociedade, pois se veem arraigadas a uma 
sociedade patriarcal, principalmente ao se tratar de mulheres presas. 
Ao exigir esses direitos, se deparam com grande burocratização para 
concessão de visita íntima, fatores que confirmam a discriminação dos 
direitos sexuais no sistema prisional feminino (BORGES, 2011, p. 73).

A violação de dignidade prisional é preocupante, pois não 
pode ser desconsiderada sob nenhuma justificativa, ainda que esta 
seja resultado da prática de qualquer tipo de delito. A condição hu-
mana, por si só, é requisito indispensável para a prática e efetividade 
da dignidade da pessoa humana. O que ocorre, atualmente, é que a 
ideia de ressocialização do preso se vê massacrada diante da viola-
ção e corrupção dos indivíduos postos sob condições indignas, bem 
como a precariedade vivida nas instituições carcerárias (BERTOCINI; 
MARCONDES, 2013, p. 14). Conforme a Organização Just Detention 
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International, os LGBT em situação carcerária são os mais vulneráveis 
dentro do sistema prisional. Neste diapasão, é necessário que se haja 
um preparo para acolher essa população em condições minimamente 
dignas dentro do ambiente prisional, enquanto este cidadão estiver 
sob a tutela do Estado. Os casos de violência física e sexual são in-
contáveis e a violação do direito de expressão da liberdade sexual dos 
LGBT configura grave conduta discriminatória à diversidade de gênero. 

Nas penitenciárias brasileiras, poucos estados implementaram 
alas específicas para o público LGBT, ainda assim, essas dependências 
não estão dispostas em todas as penitenciárias, restando apenas nas 
principais. Existem algumas resoluções utilizadas nos sistemas peniten-
ciários, que dispõem sobre o assunto em tela, entretanto, o mesmo fica 
sob critério da diretoria das penitenciárias, visto que não existe qualquer 
sanção para seu descumprimento. Em âmbito nacional apenas há que 
se falar na Resolução Conjunta 1 proposta pelo Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação e o Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária, publicada em 17 de abril de 2014, estabelecendo os 
parâmetros de acolhimento para pessoas LGBT em privação de liber-
dade no Brasil. As garantias já alcançadas são um passo em direção 
ao que se pretende, mas não é o mínimo necessário para uma vida 
digna dentro do sistema prisional brasileiro, visto que tais regras não 
são cumpridas em sua integralidade (SESTOKAS, 2015, s.p).

O encarceramento é visto pela sociedade como ato de vingan-
ça pelos delitos cometidos e não como um ambiente para se pro-
mover a ressocialização, esquecendo-se, portanto, que o indivíduo 
preso, ao cumprir sua pena, voltará às ruas com uma bagagem de 
experiências traumáticas e negativas ainda maiores que a anterior, 
aumentando gradativamente o nível de probabilidade de reincidência 
criminal. A ideia de que o sistema prisional é um lugar que não me-
rece atenção e direitos básicos para uma vida digna é refletido pela 
omissão da sociedade em relação ao tema. Diante da premissa de 
que quem pratica um crime não merece qualquer tipo de atenção ou 
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medida social, ou seja, são considerados não humanos, aos olhos 
da sociedade (BARROS; JORDÃO, 2002, p.7). O Estado atua como 
maior violador dos direitos prisionais, veja-se:

A crise do Sistema Penitenciário do Brasil reflete a incapacidade 
dos governos em assumir o gerenciamento das unidades prisio-
nais como ambientes de reeducação e recuperação social. Ao 
contrário, são espaços da desumanização dos indivíduos força-
dos a conviver com as condições insalubres: espaço físico limita-
do, ausência de higiene, inúmeras doenças, e a precariedade de 
acesso à Justiça e aos direitos fundamentais, previstos nos trata-
dos internacionais, na Constituição Brasileira de 1988 e na Lei de 
Execução Penal (BARROS; JORDÃO, 2002, p.7).

Diante do perfil das mulheres presas no Brasil, depara-se com 
um considerável número de detentas por tráfico de drogas, motiva-
dos pelo sustento do vício, da família ou até mesmo por influência 
dos companheiros. Via de regra, são mulheres jovens, de 20 a 35 
anos, com baixa escolaridade, mas fortes vínculos familiares, que 
perdem suas vidas e sua dignidade, ao entrarem no sistema prisio-
nal brasileiro, tornando-se invisíveis não somente ao Estado, mas às 
famílias, que aos poucos deixam de comparecer às visitações, dei-
xando as detentas à própria sorte. Assim, o sistema não foi criado 
para atender ao gênero feminino, tendo sido pensado para atender à 
população carcerária masculina e não promovendo qualquer tipo de 
adaptação carcerária com a inserção e aumento populacional carce-
rário feminino no Brasil (NEIA; MADRID, 2015, p. 13).

O desrespeito aos direitos humanos prisionais causa um efeito 
negativo não somente para as presas, mas para a sociedade em si, 
veja-se:

Principalmente as mulheres, são submetidas a graves viola-
ções de direitos, por omissão do Estado, e isso vêm ocorrendo 
desde os primórdios quando foram adaptadas as primeiras 
prisões femininas, sem pensar nas restrições e diferenças 
existentes entre homens e mulheres, o que, por inúmeras ve-
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zes não causam apenas problemas para as detentas, mas 
também para as famílias, que em regra, nada tem com isso 
(NEIA; MADRID, 2015, p. 20). 

A punição feminina não se restringe ao delito cometido, mas ao 
fato de frustrar um ideal de feminilidade que foi imposto às mulheres 
desde o nascimento. Apesar dos avanços jurídicos estabelecidos no 
sistema prisional feminino, assegurando direitos específicos às de-
tentas na Lei de Execução Penal e na Constituição Federal, a prática 
penitenciária é semelhante ao sistema carcerário masculino, trazendo 
danos irreparáveis às detentas. As presas são submetidas a situações 
degradantes, mantidas em lugares insalubres, expostas aos mais va-
riados tipos de violência, sem qualquer intervenção estatal, deixando 
os Direitos Humanos completamente adormecidos dentro das peniten-
ciárias brasileiras (MACHADO; SCHIRMER, 2016, p. 6).

Cabe ressaltar que a ressocialização deveria ser alvo do Estado 
no que tange ao aprisionamento, com o intuito de diminuir a reincidên-
cia criminal e os índices assustadores de criminalidade que assom-
bram o país, fato este que deve ser considerado sob vários fatores 
(FREITAS, 2012, p. 17), note-se:

A reinserção social das infratoras (ou infratores) é meta que 
deve ser perseguida na medida do que for possível, haja vis-
ta que a readaptação social não é responsabilidade exclusiva 
das ciências penais, não podendo ser ignorada a existência de 
outros meios eficazes de controle social de que dispõem o Es-
tado e a sociedade. Na atualidade, sabe-se que o esforço para 
promover a ressocialização é em verdade uma faculdade a que 
pode ou não aderir o delinquente, já que não é possível impor 
seja a pessoa voltada para o bem. Biologia, história, cultura e 
experiência são fatores que direcionam o comportamento hu-
mano, de modo que nenhum deles concorre isoladamente para 
a prática delitiva. Importa que a sociedade e o poder público 
façam a sua parte na promoção de medidas que viabilizem a 
reinserção social. O que se diz a respeito da alta taxa de re-
incidência criminal possui valor relativo, considerando que ela 
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ocorre não só pelo fato de a prisão ter fracassado em seu pro-
pósito edificante, é inegável que a recaída conta com a junção 
de fatores pessoais e também sociais (FREITAS, 2012, p. 17). 

Tornar esse objetivo um alvo estatal e social é a principal forma 
de iniciar um tratamento digno às detentas, ao passo que, se vive-
rem minimamente em condições dignas, terão maior capacidade de 
ressocialização na sociedade, podendo retornar até mesmo ao seio 
familiar, diminuindo a sensação de abandono na qual foram inseridas 
desde seu aprisionamento (FREITAS, 2012, p. 17). Em recente decisão 
do Supremo Tribunal Federal, de 20 de fevereiro de 2018, foi proferido 
julgamento marcante no Habeas Corpus nº 143.641, impetrado pelo 
Coletivo de Advogados de Direitos Humanos e pela Defensoria Pública 
da União, bem como pelo Defensor Público-geral Federal, contando 
como amici curiae o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Pastoral 
Carcerária e o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, além dos defenso-
res públicos-gerais de todos os estados da federação. 

As pacientes do Habeas Corpus Coletivo foram todas as mu-
lheres que se encontravam em situação de prisão cautelar no sistema 
penitenciário brasileiro, na qualidade de gestantes, puérperas ou mães 
de crianças com até 12 anos de idade,tendo por objeto a conversão de 
prisão cautelar por domiciliar (AMARAL, 2018, s.p.).Nesta conjuntura:

A histórica decisão do Supremo Tribunal Federal, que deferiu às 
presas em prisão cautelar ou provisória a conversão para prisão 
domiciliar, tem, entre seus acertados embasamentos jurídicos, 
a revalorização de um princípio essencial ao Direito Penal, qual 
seja, o princípio da pessoalidade, da intranscendência ou in-
transmissibilidade da pena, segundo o qual a sanção decor-
rente de prática de delito só pode atingir a pessoa de seu autor 
e ninguém mais.É óbvio que, ao vedar as mínimas condições 
de saúde e adequado desenvolvimento da gestação à presa, 
o Estado passa a penalizar de forma cruel e indigna a própria 
criança, o nascituro, o mesmo valendo para os casos de presa 
puérpera ou mãe de filho menor de 12 anos que dela dependa 
integralmente, pelas diversas razões jurídicas existentes e abor-
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dadas na ação de Habeas Corpus (inexistência de cônjuge, ine-
xistência de outros parentes vivos ou conhecidos, situação de 
criança com deficiências físicas ou mentais ou outras patologias 
graves). E repita-se que o HC se restringe, evidentemente, às hi-
póteses de prisão provisória, prisão cautelar, ou seja ainda não 
se está a falar de pena propriamente dita(AMARAL, 2018, s.p.).

A decisão do Supremo Tribunal Federal foi corroborada pela 
necessidade de assistência à proteção integral dos direitos de crian-
ças e jovens, tornando regra a prisão domiciliar das mulheres que se 
encontram elencadas nas características supracitadas, excetuando as 
que cometeram crimes graves, mediante violência. Tal decisão foi im-
plementada para que, não somente as mães tivessem seus direitos 
resguardados, mas as próprias crianças, concretizando as garantias 
constitucionais aos que dela tanto necessitam (MENDES, 2018, s.p.). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Culturalmente, a mulher sempre manteve um papel de inferiori-
dade em relação aos homens, devendo submeter-se a eles em toda 
e qualquer circunstância. Qualquer atitude que se diferenciasse dis-
so era vista como reprovável, principalmente quando se veio à tona a 
lesbianidade, historicamente reprovada e negligenciada ao longo dos 
séculos, motivo de vergonha para a sociedade. Eis que surgido o mo-
vimento lésbico, com o escopo de visibilizar e proteger umas às outras, 
trouxe resistência e perseverança às mulheres que queriam ter seus 
direitos visibilizados e respeitados pela sociedade. 

Ocorre que, aparentemente, apenas as lésbicas conseguem 
enxergar umas às outras, ficando sempre à margem dos direitos 
LGBTQIA+, principalmente quando se trata de direitos prisionais. O 
sistema prisional feminino brasileiro não viabiliza qualquer suporte 
em termos de saúde, higiene pessoal e atenção psicológica para que 
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as detentas tenham o mínimo de dignidade enquanto se encontram 
sob a tutela do Estado, invisibilizando seus direitos como mulheres 
e como lésbicas. A luta dessas mulheres é diária, não podendo ser 
esquecida por estarem dentro do sistema penitenciário. Há muito que 
se fazer e muito sobre o que se discutir em relação aos direitos hu-
manos prisionais femininos e sexuais lésbicos.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O debate voltado para a diversidade de gênero perfaz as diver-
gências nas questões de cultura, crença e características voltadas prin-
cipalmente para os questionamentos que envolvem as relações afetivas. 
As diversidades de cunho sexual envolvem grupos de gêneros/transgê-
neros, denominando-se gênero masculino, gênero feminino, gênero bis-
sexual, gênero transexual, intergênero ou gênero híbrido e transgêneros, 
algo muito maior em que o mapeamento genético além da existência da 
misoginia ou misandria. Todo este debate acomete a discussão de repor-
tar a violência de gênero contra a mulher e do mapeamento multiforme 
do universo LGBTQI+, com embasamento teórico, histórico e políticos 
perante o escalonamento entre os sexos. Insta atacar a predisposição 
contemporânea entre as diferentes temática envolvendo a violência de 
gênero em desfavor da mulher e as orientações sexuais diversas.

Os padrões fundamentados no humanismo não restringiram orde-
namentos restritivos, uma vez que vieram acompanhadas de rejeições re-
chaçadas por culturas discriminatórias. O desenvolvimento das questões 
sociais perfaz a postura de uma nova atuação tanto na seara comporta-
mental como normativos sob a pretensão de alcançar toda a sociedade. 
Essas novas concepções têm atingido cada vez mais questionamentos 
e debates em visões públicas. Insta registrar, na concepção normativa de 
violência de gênero estará resguardada tanto a visão da seara feminina, 
como também incluindo concomitantemente grupos de homossexuais 
referentes à condição de que se apresentam e são reconhecidos.

Diante do exposto, o anseio pelo desenvolvimento durante todos 
esses anos de subjugação esta intrinsecamente ligada a uma questão 
notadamente cultural, pois, tais comportamentos viabilizaram ao natu-
ralismo na sociedade, onde o machismo reforçou a visão de inferiorida-
de da mulher. Assim, essas questões culturais e sociais, que em muitas 
vezes também era disseminadas por mulheres, como uma herança ba-
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seada em costumes, ratificou a violência e a discriminação. Essa mani-
festação de violência de gênero se propaga de várias formas e de dife-
rentes vertentes desde a propagação do menosprezo ao próprio corpo, 
como também a extirpação de partes íntimas, caso em que ser mulher 
em várias searas  implica no puritanismo, modelo histórico discrepante 
quanto ao universo LGBTQI+, numa suposta hierarquização dos sexos. 
Dessa forma, a violência de gênero em debates modernos abarca os 
aspectos voltados para a defesa das múltiplas sexualidades, de acordo 
com a compreensão histórica e normativa da temática.

O ANDROCENTRISMO COMO 
ASPECTO CULTURAL E OS REFLEXOS 
PARA A MULHER-VÍTIMA

O patriarcalismo em um de seus aspectos pode ser definido 
como androcentrismo, em que todas as investigações científicas, cul-
turais e sociais estão  direcionadas pela visão masculina para toda a 
sociedade em geral, questionando qualquer outra forma de análise. 
(FACIO-MONTEJO, 1999). As divergências sobre o conceito de pa-
triarcado não são uníssonas, mas, sua influência sobre a ciência esta 
devidamente rechaçada no convencimento de suposta superioridade 
sobre teorias e ideias atrelados a manutenção do poder em debates 
filosóficos. Essa análise remonta aos filósofos da Grécia antiga no dis-
curso de igualdade e suas diferenças, assuntos estes relacionados 
com a formação do Estado, com o domínio público e desenvolvimento 
da relação familiar, num processo de subordinação que transpõe a 
justificativa para as desigualdades sociais, culturais e de gênero, como 
bases de relações naturais o que permite interpretar a origem de tal 
agir do meio social (GÖSMANN, 1996, p.369-374).

Para interpretar as razões que deram anseio ao controle social, 
os quais sustentaram diversos patamares, deve incluir dogmas nor-



66

s u m á r i o

mativos e religiosos constituintes da base de força do androcentrismo. 
(KANT, 1993, p.153). O liberalismo clássico possuía fundamento teóri-
co que ascendeu para as revoluções com o início do Estado Moderno, 
contudo mesmo disseminando ideias de liberdade, igualdade e frater-
nidade para os cidadãos, não alcançava a todos, rejeitando ao longo 
da construção social dividida em classe, raça, gênero ou condição se-
xual; seres racionais de acordo com os interesses previamente engen-
drados pelos donos do poder. As questões culturais estão diretamente 
relacionadas aos direitos individuais na medida de sua conveniência 
com apegos as classes no poder, no qual era vedada a intervenção es-
tatal, o que justificou a mulher como propriedade do homem, genioso 
para defender da intervenção Estatal, assim como também de manter 
a margem cidadãos do mundo privado. (LAMAS, 1996, p.5-6; 35). 

As instituições sociais de cunho religioso, capazes de unir indi-
víduos na mesma crença, também foram capazes de influenciar a sub-
jugação feminina perante todas as civilizações, empregando na fé de 
seus seguidores, o homem como o centro de suas pregações e a mu-
lher submissa as suas vontades. Não devendo ser questionado já que 
era indiscutivelmente superior segundo aquelas instituições. Com tais 
crenças, também reveladoras de governos déspotas, direcionou essa 
acepção para a relação entre o homem e a mulher. O homem sempre se 
sentiu superior a mulher, porque historicamente havia em diversas cate-
gorias justificativas para sua valorização. (MELO; SILVA; CALDAS, 2009).

A divisão das funções sociais ocorreu de forma em que o homem, 
figura superior, ocupando a direção da vida pública, enquanto a mulher, 
conseguintemente, cuidaria da vida doméstica. Essa interpretação des-
de a época primitiva onde a figura masculina era o guerreiro, pescador 
e provedor da família, a mulher dedicava-se a casa e tudo que envolvia 
esse contexto. (ENGELS, 1984, p.178). Com a valorização, principal-
mente das questões econômicas e produtivas, o patriarca prevaleceu 
na sociedade e, ocorreu um menosprezo as funções relacionadas aos 
afazeres domésticos. Ademais, nessa linha de pensamento, ocorria 
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uma superioridade social, econômica e cultural que ratificava a submis-
são da mulher, tornando praticamente impossível sua independência, 
vez que eram excluídas do meio social e produtivo, criadas estritamente 
para não ter uma atividade profissional. (ENGELS, 1984, p.182). 

Essa divisão e desenvolvimento das funções sociais fizeram 
com que o gênero feminino fosse visto como indivíduos inferiorizados, 
pois a o ser público que movia as questões econômicas era o homem, 
o que desvalorizou o serviço daquelas nas questões culturais. A equi-
paração apenas iniciaria quando a mulher conquistasse o mercado de 
trabalho, contudo, mesmo ocorrendo essa fase principalmente introdu-
zida pelo sistema capitalista, a igualdade de gênero não foi legitimada, 
cumulando alternativamente seu trabalho doméstico. (ENGELS, 1984)

Com advento da revolução industrial a mulher permaneceu com 
seus afazeres domésticos, mas também com seu trabalho em âmbito 
social. Assim os grandes defensores, a exemplo Estado, Igreja e polí-
tica reforçavam ainda mais as desigualdades de gênero. E nessa hie-
rarquização social entre os sexos, o sistema capitalista oprimia e ainda 
impunha diversas funções ao gênero feminino, sendo comparadas as 
serviçais para sua família e marido. (MESQUITA, 2017)

Nesse contexto de superioridade, a violência tornou-se algo re-
corrente na vida de muitas mulheres, sempre esteve presente nas civili-
zações, fator que representou o desenvolvimento humano, em diversas 
instâncias e modificando suas formas com o decurso do tempo, a critério 
da necessidade social. Esse dogma consistia para submeter o gênero, 
usando a força para dominar, numa total discrepância no uso da violên-
cia e a sobrecarga da cultura na formação de conflitos. (MINAYO, 2005, 
p.23). A violência era usufruída para questões relacionadas à defesa do 
homem primitivo, o que mais tarde torna-se disciplinado legitimando ci-
vilizações e classes de poder, com o intuito de salvaguardar o poder de 
instituições e núcleos reservados da sociedade. (ODALIA, 1985, p.09). 
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Essa manifestação de violência na sociedade contra a mulher, 
representada também como uma relação de poder, pode desencadear 
diversas formas de violência tento o homem como detentor do poder. 
(BONAMIGO, 2008). A superioridade masculina dependia do menos-
prezo ao gênero feminino, incapacitando qualquer atividade, condição 
ou forma de igualdade. Essa motivação em todos os âmbitos e todos 
os níveis sociais foi criada para desmotivar qualquer movimento que 
porventura estabelecesse para desenvolver as capacidades intelec-
tuais e sociais da mulher, conseguir ultrapassar essa barreira teve de 
ser feito com muita resistência e coragem. (TELES; MELO, 2003). 

Na cultura patriarcal há uma predisposição de naturalização da 
violência de gênero, essa naturalização advém da manipulação como 
forma de dominação entre as classes desiguais, tornando-se camu-
flada principalmente na sociedade burguesa. O machismo reforça a 
condição de violência cultural e social oponente a mulher, devendo sub-
missão ao homem. Os valores são negados ao gênero feminino, princi-
palmente por difundir tais parâmetros para a criação de novas gerações 
entranhadas da mesma criação. Assim sendo, a violência cometida ga-
nha maior destaque porque na maioria das vezes é cometida no seio do 
convívio doméstico, não especificamente apenas violência psicológica, 
como também física, principalmente a violência sexual, atrelada a cul-
pabilidade da vítima pela sociedade. (TELES; MELO, 2003, p.31).

A LEI MARIA DA PENHA E O ENFRENTAMENTO 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A vítima de violência doméstica, Maria da Penha Maia Fernan-
des travou uma luta que expandiu para o conhecimento de órgãos 
internacionais, no qual culminou na condenação do Estado Brasileiro 
pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização 
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dos Estados Americanos (OEA) exigindo o surgimento e normatização 
adequada a esse tipo de violência. Dessa luta adveio projeto de lei e, 
conseguintemente em 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
sanciona a Lei nº 11.340/2006, relacionado à violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher e seus mecanismos. (CAVALCANTI, 2012, p. 48).

O processo de elaboração e sanção da referida lei foi um pro-
cesso marcado por movimentos feministas, a Lei Maria da Penha deu 
forma a violência, denominada violência doméstica. Dando azo ao ex-
posto o artigo 5° da Lei nº 11.340/06 conceitua violência doméstica e 
familiar contra a mulher. De acordo com o dispositivo:

Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e danos 
patrimonial desde que ocorrida: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o es-
paço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 
familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade 
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor con-
viva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas 
neste artigo independem de orientação sexual (BRASIL, 2006).

A lei Maria da Penha prevê medidas de cunho criminal para a 
violência doméstica, estabelece a prisão em flagrante, em alguns ca-
sos ratificados por representação e a incongruência com a Lei dos 
Juizados Especiais, incluindo medidas protetivas a integridade e di-
reitos da mulher, e as de contenção e educação e no terceiro eixo, as 
medidas de prevenção e de educação, para obstacular a violência e 
da discriminação de gênero. Esta Lei baseia-se em leis mais rígidas 
em relação ao sujeito ativo, isso reforça o entendimento de que sua 
natureza não remonta a crimes de menor potencial ofensivo, com suas 
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benesses, esse endurecimento da lei responsabiliza o agressor frente 
à vulnerabilidade da vítima. (PASINATO, 2010).

O processo penal traduz a dificuldade de normatizar as rela-
ções de gênero, contudo, os movimentos relacionados ao homem 
e à mulher refletem que a interposição não respaldaria uma ques-
tão de igualdade, mas um sofrimento contínuo e reiterado da violên-
cia doméstica, quando se pressupões medidas despenalizadoras, 
o que não avançaria para eliminação total desse tipo de violência. 
A violência doméstica é abarcada de forma abrangente pela Lei nº 
11.340/2006, tendo efeitos na esfera civil e criminal, onde o agressor 
é punido de forma mais rigorosa. (RIFIOTIS, 2008). 

Ainda sobre as ações esculpidas no normativo da Lei 
11.340/2006, estão presentes a medidas que amparam dignidade da 
mulher, obrigando o sujeito ativo e protegendo à vítima. No discorrer 
daquela lei estão previstas suspensão de direitos do agressor como a 
suspensão de porte de arma, o afastamento do domicílio com a proi-
bição de aproximação e contato, a permanência em certos locais e a 
restrição ao direito de visitação dos infantes. As ações positivas retra-
tam a recondução domiciliar, afastamento do domicílio não incorrendo 
a nenhum prejuízo referente a direitos cíveis, bem como encaminha-
mento a serviços de saúde e suporte social. (ÁVILA, 2007).

Conforme o exposto anteriormente, as disposições referentes 
às ações negativas e positivas da Lei nº 11.340/2006, estão disposta 
no art. 22: 

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as se-
guintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com co-
municação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003;
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II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das teste-
munhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o 
agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação;

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 
ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios (BRA-
SIL, 2006).

A Lei Maria da Penha reforça a interpretação da Carta Magna de 
1988, que abarca a igualdade de gêneros e a defesa da dignidade da 
pessoa humana, especificamente no artigo 226, §8º, da Constituição 
Federal de 1988: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado. [omissis] § 8º O Estado assegurará a assistência à 
família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas relações” (BRASIL, 1988).

Um dos principais óbices a efetividade da aplicação e estimativa 
é a dificuldade na coleta de informações, assim como especificar o 
perfil do agressor, para de certa forma dar continuidade a complexa 
rede de fatores que fazem parte da violência doméstica. Essa rede 
deve ser interligada a frentes multidisciplinares, com setores de assis-
tência social e profissionais da saúde, uma vez que as vítimas sofrem 
os mais diversos tipos de violência, uma vez que em muitos casos 
ficam silentes quanto à origem de tal violência. (BUTLER, 2003).
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A violência de gênero não possui um perfil exato na relação entre 
vítimas e agressores, esta em todas as classes sociais e etnias, o pa-
drão esta ligado ao comportamento analisados levando em relação aos 
diversos casos, como o terror vivenciado, o estado de vigilância por re-
ceio a mais uma forma de violência, autoestima completamente baixa e 
vários problemas psicológicos e físicos oriundos do pânico vivenciado, 
necessitando de auxilio dos profissionais da saúde para estabelecer e 
lidar com tal situação. Por vezes, esse trauma remonta processos de-
sencadeados na fase infanto-juvenil e se repetem na fase adulta.

A maioria das agressões é sofrida em âmbito doméstico muitas 
das vezes não são denunciadas, o que representa óbice ao processo 
de combate à violência doméstica, portanto, não deve silenciar que a 
grande maioria das mulheres é de baixa renda, dentre as vítimas desse 
tipo de violência. (CAVALCANTI, 2008).

Cabe ressaltar que o judiciário esta abarrotado de demandas 
das vítimas de violência doméstica por meio de protetivas, a qual reflete 
a descredibilidade e banalização na aplicação de tal medida, refletindo 
que o Estado não concretiza a efetividade de garantir a segurança das 
mulheres e punir rigorosamente com medidas judiciais, fato este que 
só reforça o aumento dos números de casos não denunciados. Uma 
vez que a maioria das vítimas sem ter como sustentar sua família acaba 
retornando para seus lares, por não ter apoio familiar ou mesmo não ter 
outra opção. A vítima necessita da proteção estatal plena, a norma esta 
repleta de inovações, no entanto, no campo prático a vítima precisa de 
muita luta para manter toda a fase processual. (ALVES, 2006).

Essa necessidade de formação de uma equipe multidisciplinar 
também estabeleceu a criação na própria lei de como seria a estrutura 
jurídica para analisar suas questões, qual seja, a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme expresso 
no art. 1º, Lei 11.340/06:
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Art. 1o - Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o 
do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Vio-
lência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratifica-
dos pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar (BRASIL, 2006).

A aplicação da lei precisa ser mais efetiva, mesmo diante da 
deficiência de recursos, tanto na infraestrutura física quanto huma-
na ligadas a rede de aplicação da Lei Maria da Penha, em cumprir 
o planejamento de enfrentamento à violência previsto na legislação. 
Assim para desenvolver sua efetividade e extremamente necessário 
que toda a rede de proteção esteja trabalhando de forma uníssona, 
de forma multidisciplinar com profissionais da saúde, psicossocial e 
jurídica para a orientação e os cuidados necessários. Outro aspecto 
que empobrece a efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha esta 
na falta de profissionais nos diversos serviços que fazem parte da rede 
de proteção, demonstrando a baixa prioridade aderida pelo Estado à 
política de combate da violência de gênero. (ALVES, 2006).

Doutrinadores das ciências criminais questionam que o sistema 
de justiça criminal como ineficaz para promover proteção à mulher, 
consoante ainda não habilitar a pena como algo de prevenção e res-
sociabilização. Esse quadro representa um sistema retributivo, apenas 
para o controle da violência social, discriminatória e revitimizada. O 
mecanismo de aplicação do sistema judiciário na violência de gênero 
viabiliza questionar a crise do modelo liberalista, não havendo respeito 
pela dignidade da pessoa humana, pelo princípio concretizando os 
atos de descumprimento da lei. Mesmo diante desse quadro, a con-
quista através de movimentos em prol das mulheres, na elaboração de 
leis, formação da rede de proteção e sua efetividade mostra ineficaz 
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ao combate cotidiano, sua manutenção depende de maior destinação 
de recursos em todas as áreas, bem com o enfrentamento de meca-
nismos ideológicos que angariam poderes e mantém desigualdades 
sociais e as hierarquias de poder entre os gêneros. (PASINATO, 2010).

A Lei Maria da Penha foi sancionada com o ideal de, indubita-
velmente proteger as vítimas de violência doméstica e familiar, resguar-
dando a integridade a e vida de mulheres do viés de seus agressores, 
encorajando os valores de direitos humanos, diminuírem os números 
de ocorrências com a manutenção de políticas públicas para o enfre-
tamento dessa raiz cultural.  Assim, essa vitória normativa foi possibi-
litada pelas lutas feministas e o apoio de convenções internacionais 
tornando imprescindível a criação de mecanismos para a proteção da 
violência contra a mulher. (PEREIRA, 2009).

PENSAR A MULHER 
NA CONTEMPORANEIDADE: A DICOTOMIA 
ENTRE O BIOLÓGICO E O PSICOLÓGICO 

Os estudos que envolvem a análise de gênero refletem várias 
pensamentos  desde a realidade cientifica até a religiosa. No século 
XVI, já haviam estudos voltados para o entendimento do conceito de 
gênero, ao logo dos anos essas correntes foram se aprimoraram, es-
pecificando aspectos biológicos e traços na definição características 
psicológicas. Essas definições levavam em consideração as caracte-
rísticas naturais ligadas ao homem e a mulher, bem como as psicoló-
gicas resultantes do estudo comportamental. (ROUDINESCO, 2008).

Diante dos estudos que se desenvolveram durante o século XIX, 
em relação ao homem e a mulher, várias convicções ganharam força e 
julgamentos, mas uma das proeminências na defesa dessas acepções 
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foi a Igreja Católica apregoando por meio da fé seu dogma moralizante. 
Esse discurso moralizante reforçado pelo cunho religioso impôs os pa-
peis cultuados até o momento de asseverar tanto as questões de cunho 
biológico quanto o misticismo envolto na reprodução, como símbolos 
sociais e sexuais para a formação de uma família nos moldes da salva-
ção sagrada, além do dogma cristão, várias correntes ligadas à ciência 
também defendiam esses padrões de conduta. (CORBIN, 1987).

No século XVIII e XIX, a ciência também desenvolveu estudos 
relativos ao gênero e a sexualidade envolvendo-os de caráter científi-
co, quanto às esses eixos uma das principais teorias aplicadas foi à 
darwiniana em relação ao espaço social. A teoria de Charles Darwin 
seria apropriada para as espécies em geral, até mesmo para os seres 
humanos, prevendo uma seleção natural. Em alusão, a seleção se-
xual estaria determinada pelos traços biológicos para fortalecer a des-
cendência, bem como essas definições entre as relações de gêneros 
estavam embasadas no binarismo (homem e mulher), o que clarifica 
as características subjetivas, e não levando em consideração outras 
acepções biológicas e psicológicas. (PARISOTTO, 2003).

Ao longo do século XVII, os estudo e correntes sobre a sexuali-
dade estavam diretamente entrelaçados a argumentos biológicos e psi-
cológicos para embasar a dogmática moralizante, no entanto, entre os 
séculos XVIII e XIX começaram a definir as divergências sexuais para ex-
plicar o comportamento. A partir do século XVIII, começou a corporificar 
não apenas o modelo binário como conhecemos como também maior 
conhecimento sobre o corpo, os órgãos genitais e os processos fisioló-
gicos além da perfeição anteriormente exposta. Já no século XIX, esta-
beleceu à possibilidade de existiram em um mesmo corpo as condutas 
de dois gêneros diversos, numa completa oposição a relação binária 
concretizada nos outros séculos, onde a ciência passou a direcionar 
estudos para sistematizar o sexo verdadeiro. (BENTO, 2008, p. 21).
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As compreensões relacionadas à sexualidade no que tange a 
masculino e feminino a partir do século XIX, baseou-se em uma nova 
análise quanto aos comportamentos e psicologias voltadas no sexo 
totalmente como fonte anatômica em um momento afetivo e com os 
indivíduos envolvidos em um mesmo ato sexual, essa nova concepção 
envolve o erotismo da relação entre pessoas do mesmo sexo. Esta 
nova roupagem quebra o discurso binário presente nas questões so-
ciais, cientifica, políticas e religiosas que existiam tradicionalmente no 
canto de indivíduos do mesmo sexo, as quais tinham explicitamente o 
entendimento de quem era os papeis masculinos e os papeis femini-
nos, os anormais e os estilos (HALPERIN, 1990).

As identidades sexuais foram classificadas seguindo o molde 
binário, o qual demonstrava todas as diferenças baseadas no concei-
to biológico dos parceiros sexuais, assim os indivíduos são classifica-
dos como homossexual e heterossexual o que demonstra a acepção 
de critérios objetivos para manter a operação das ciências sociais. 
Num primeiro estágio para caracterizar o funcionamento da estrutu-
ração da cultura sexual e preciso identificar a sexualidade, esta se 
orienta como a predisposição autônoma diante da vasta composição 
psicológica do homem. Em continuidade, esta discrimina e explicita 
as identidades e conceitos de seu domínio na vida pessoal, social e 
psicológica. Dessa forma, a sexualidade identifica a natureza sexual 
de cada indivíduo, como algo pessoal. (HALPERIN, 1990).

Em 1920, mais uma vez a homossexualidade veio marcada não 
apenas pelo discurso binário, mas também pelo triunfo do Fascismo 
que viu uma oportunidade de ganhar notoriedade embasando seu dis-
curso de ódio executando filas de homossexuais, ainda que, no inicio 
fosse marcado pelo apoio aos diversos gêneros cedeu à discriminação 
para ganhar notoriedade. Após a guerra, muitas correntes tentaram 
entender e descrever a homossexualidade, uma destas tentativas en-
contra a de Freud, o qual tratou a homossexualidade como um desvio 
distanciando da visão de patologia, o que culminou em dogmáticas 
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desenvolvidas para a cura e outras voltadas para o tratamento referen-
te à distorção sexual. (SILVA, 2000). 

Em meados dos anos de 1960, os Estados Unidos efetivou a 
liberalização dos costumes, nessa época despontou uma corrida para 
desenvolver conhecimento e concepções sobre o homossexualismo. 
Várias cidades nos Estados Unidos e na Europa desencadearam movi-
mentos revolucionários em prol da homossexualidade, totalmente con-
tra o preconceito e a repressão. Ser homossexual era uma provocação 
para a família e o Estado, uma opressão ao uso do corpo contra o 
comportamento difundido. Diante disso, o processo revolucionário de 
esquerda era composto por homossexuais, mulheres e a discrimina-
ção racial. (SILVA, 2000).

Essas lutas e construções deram efeito à criação do Construcio-
nismo, uma corrente que revela o desenvolvimento das diversas for-
mas sexuais através de experiências culturais, em que cada civilização 
é marcada de forma específica, cultuadas como questões históricas. A 
corrente construcionista entendia que as faces sexuais na contempora-
neidade são baseadas na sexualidade, individualizando o nível do ser 
sexual, isto é, adverso ao sexo que é algo natural desde os primórdios, 
sendo esta uma construção cultural e, se manifesta por um individuo e 
seus discursos ideológicos. (MARTINS, 2002, p. 18).

Essas correntes demonstram que a ideologia aplicada reforça a 
relação com os instrumentos políticos, não significa apenas mudanças 
teóricas e metodológicas, estão estritamente alinhadas ao uso político. 
Com o desenvolver da sociedade, é possível verificar, o poder político 
reflete aos direitos de cidadania dos homossexuais, o surgimento das 
identidades de gênero direcionam de como e construído a democracia 
vigente. Isto posto, a partir do momento que se desenvolve a socie-
dade no geral, esta adquiri consciência e reflexão sobre os demais 
indivíduos, na forma de fundamentar seu discurso e corromper as con-
vicções pessoas, sexual e social. (MARTINS, 2002, p. 18). 
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Assim sendo, é importante analisar cada período de constru-
ção da linguagem social, algo que remonta e reorganiza a forma de 
cada espaço e tempo da criação dos ambientes em uma sociedade. 
Desse jeito, já se pode fazer uma alusão aos fenômenos de criação 
social da produção científica, política e cultural, as quais levam à dis-
cussão da formação de um novo participante social, o homossexual, 
a legitimidade desse ator social aconteceu quando alguns autores 
reconheceram a essencialidade da heterossexualidade e a homos-
sexualidade, mesmo sem levar em conta todas as formações sociais 
e culturais. (SARTRE, 1999, p. 5). 

Em 1980, ocorreu um fechamento social para as novas fases 
do homoerotismo, o conservadorismo se voltou para as nuances es-
tatais, com a influência na educação, nas questões atinentes à rede 
de saúde pública, e aos espaços culturais, o que culminou em vários 
movimentos sociais em prol do livre exercício das capacidades civis, 
como a liberdade reprodutiva e o reconhecimento à união homoafetiva.  
A falta de atuação do Estado em relação às políticas públicas traz a 
marginalização velada, a discriminação e o preconceito, permitindo vá-
rias dogmáticas também em sua forma científica que tentam explicar, 
sem base concreta, comportamentos reprováveis para a sociedade, 
criando, dessa maneira, patologias falsas para a homossexualidade, 
ou até mesmo “possíveis curas”. (SILVA, 2000, p. 243).

Diante do vasto acervo exposto anteriormente e, passando 
especificamente para a discussão pós-modernidade, no que tange 
à violência de gênero, tem-se que a homoafetividade vem conquis-
tando seu lugar no âmbito social, mesmo diante de muitas ausên-
cias normativas e posicionamentos negativos por parte do Estado. 
As relações entre homossexuais perfazem os mesmo problemas das 
relações heterossexuais, principalmente sob a ótica da violência do-
méstica, no entanto, esta se encontra sem reconhecimento legal em 
muitos aspectos. (GROSSI, 2010). 
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 A violência doméstica esta caracterizada mesmo que na rela-
ção de afeto não haja uma união de direito ou sob o mesmo teto. Para 
ser considerada a violência como doméstica, basta estar presente um 
vínculo de afetividade, neste caso temos uma prevenção da violência 
contra a mulher, não especificando ao gênero, o artigo 5º da Lei Ma-
ria da Penha predispõe relações independente de orientação sexual, 
lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros, com identidade social 
estão ao abrigo da Lei Maria da Penha, mesmo que a maior parte da 
doutrina rejeite essa interpretação. (DIAS, 2010, p. 58).

Cabe ressaltar que a Carta Magna exerce sua supremacia 
em relação às demais normas sistematizadas, assim o 5º, caput, da 
Constituição Federal, expõe: “Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes”. (BRASIL, 1988).

Essa igualdade se caracteriza de duas formas, a igualdade ma-
terial sob o júbilo de tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de 
maneira desigual, justificando tal conduta e a igualdade formal recain-
do na restrição de não ser prudente a diferenciação entre as pessoas, 
no qual, todos tenham tratamentos idênticos. Nesse sentido, leciona 
Roger Raupp Rios:

Enquanto a igualdade perante a lei (igualdade formal) diz respei-
to à igual aplicação do direito vigente sem distinção com base no 
destinatário da norma jurídica, sujeito aos efeitos jurídicos decor-
rentes da normatividade existente, a igualdade na lei (igualdade 
material) exige a igualdade de tratamento pelo direito vigente dos 
casos iguais, bem como a diferenciação no regime normativo 
em face das hipóteses distintas. (RIOS, 2001, p.74)

O princípio da isonomia, também, resguarda a igualdade sexual, 
essa garantia abrange também aos homossexuais, os bissexuais e os 
transexuais. Resta bem concreto no dispositivo que homens, mulheres 
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homossexuais, bissexuais, transexuais possuem os mesmos direitos 
e obrigações, sem direito a discriminação ou disposição a cultuar o 
ódio. Como consequência, o princípio da igualdade demonstra em to-
das suas vertentes a não concepção de discriminação de orientação 
sexual, reforçando um sistema jurídico em que todos os indivíduos são 
iguais e possuem a liberdade de se reconhecerem com a orientação 
vindoura de felicidade. (SILVA, 2010, p.224).

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 
1º, inciso III, da CF, figura como princípio norteador da República Fede-
rativa do Brasil, também reforça o reconhecimento universal dos direitos 
humanos e das liberdades fundamental, levando ao reconhecimento do 
ser humano independente de todos os seus valores, e o grau supremo 
dos direitos fundamentais. Assim, o principio da dignidade da pessoa 
humana é essencial a toda a sociedade, independentemente de raça, 
cor e orientação sexual. Logo, esse princípio rechaça a luta pela respeito 
ao ser humano, esse conceito abarca a necessidade de respeitar qual-
quer tipo de afetividade entre os seres humanos, positivando o respeito 
à orientação e gênero sexual. (COMPARATO, 2007, p. 228)

Com base nos conceitos e orientações sexuais sua identidade 
característica de um indivíduo em atribuição de seus desejos do mes-
mo sexo ou de sexos opostos, no pós-modernismo esta se discutin-
do uma nova postura em todas essas relações afetivas. Dessa forma, 
constantemente a questionar a falsa conduta que a homossexualida-
de diverge da religião, da legalidade, da escolha ou patologia, retrata 
apenas uma opção de orientação sexual possível. (KOTLINSKI, 2010). 
Dando azo a todo entendimento, as relações homossexuais revestem-
-se de características e direitos como qualquer outra forma de afeto e 
carinho existentes, além de perceberem o direito de serem reconheci-
dos no âmbito da relação familiar, assim como de serem protegidos 
por leis como a Lei nº 11.340/2006 quando seus direitos violados, res-
peitando à identidade de gênero. (HERMANN, 2007).
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Nesta seara, os Tribunais, já estão mudando o seu entendimen-
to quanto à aplicabilidade da Lei Maria da Penha na união entre pes-
soas do mesmo sexo, vez que o relacionamento homoafetivo é uma 
condição social e cultural existente desde os primórdios, uma união 
caracteriza pelo afeto independentemente do reconhecimento jurídi-
co positivo do Estado, o Judiciário não poderia se opor às mudanças 
socioculturais que perfazem as condutas humanas, em discrepância, 
a  da dignidade humana e a igualdade no reconhecendo a união de 
pessoas do mesmo sexo em prol a aplicabilidade nas questões de 
violência doméstica, protegendo o gênero mulher, o que vai muito além 
de sua orientação sexual. (DIAS, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diversas teorias e perspectivas analisadas coadjuvam para 
formação do conceito de gênero no seio das organizações sociais. Nes-
te sentido, em primeiro lugar a observação perfaz a evolução ao longo 
da construção social, bem como dogmas científicos e religiosos, onde 
essas acepções revelam características específicas do processo de es-
calonamento das relações humanas, especialmente sobre as teorias de 
gênero. Portanto, essa análise estabelece a ordem temporal dessa exis-
tência, nem sempre singela, de movimentos que buscavam uma verdade 
uníssona sobre a atuação e desenvolvimento daquele conceito, revelan-
do a complexidade da atuação das hierarquias nos processos sociais.

Os direitos fundamentais proeminentes na Constituição Federal 
disciplinam sobre a igualdade, isonomia e dignidade da pessoa huma-
na, inclusive quanto ao sexo, abstraindo qualquer tipo de discriminação. 
Com toda essa bagagem, o Pós-modernismo advém com característi-
cas inovadoras que se estenderam pelo mundo, desfazendo o constru-
cionismo baseado na visão completamente arcaico, alterando várias ba-
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ses teóricas, até mesmo um novo pensar científico nas relações sociais. 
Esse amadurecimento dos conceitos, teorias e costumes devem ser 
propagados tanto nas relações privadas quanto nas políticas públicas, o 
desenvolvimento intelectual em uma civilização apenas acontece quan-
do são trabalhadas para assegurar direitos e deveres, evitando assim, 
retrocesso vertente dos resquícios de uma organização social instável. 

As relações familiares sempre foram marcadas pelo patriarcalis-
mo estrutural de uma sociedade machista, uma história de preconcei-
to, discriminação e indiferença entre os gêneros, assim como muitas 
movimentos em prol da igualdade entre a relação binária -homem e 
mulher- e a homossexualidade. Acompanhadas dessas relações vie-
ram vários discursos de ódio, especialmente marcados pela violência, 
esta em todos os seus aspectos, físicos, psíquicos, moral, patrimonial 
e sexual do sexo biológico mulher, independente de sua orientação se-
xual e do gênero feminino e, principalmente lado a lado foram criados 
meios e recursos para esse combate. 

A Lei Maria da Penha visa impugnar todas as formas de vio-
lência doméstica e familiar, promovendo novas roupagens no cenário 
cultural, um exercício de respeito inerente a todos os indivíduos, inde-
pendente de raça, sexo e gênero. Dessa forma, os cidadãos em uma 
sociedade que reforça os preceitos constitucionais devem compreen-
der a individualidade da orientação sexual dos indivíduos, bem como 
não privar a homossexualidade, que configuraria uma discriminação, a 
aplicabilidade da Lei Maria da Penha.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O ser humano é um indivíduo social, naturalmente complexo. 
Discutir sobre este ser, já é um desafio nato. Quando se fala em suas 
possibilidades, a tarefa tende a ficar cada vez mais complexa. Tratar a 
mulher, como um simples ser humano, é negligenciar todo o processo 
histórico social de construção desse ser que não apenas evoluiu, mas, 
também se desenvolveu com o tempo. O tema proposto para a discus-
são aborda “os mecanismos legais de proteção aos direitos sexuais 
das mulheres no cárcere”, que já traduz muito o relato anterior sobre 
a evolução e desenvolvimento, no que tange ao processo de síntese 
desse ser humano, que é visto apenas como reprodutora ou objeto de 
prazer por inúmeras sociedades até o período atual. A mulher, esse ser 
dinâmico, em evolução perene, precisa também ser enxergado pelo 
viés dos seus anseios próprios, seus desejos, vontades e prazeres.

Falar sobre o assunto em tela, implica também falar as carac-
terísticas gerais e específicas que esse ser possui, a mulher e como 
ela é vista pela sociedade. O objetivo principal desse artigo consiste 
em analisar como a mulher é observada nessa sociedade, enquan-
to ser de direitos sexuais independente do ambiente em que esta 
situada. A partir desse objetivo central, tem-se o desmembramento 
para falar sobre algumas questões sociais aparentes como: quem 
são esses corpos submissos subordinados; por que esses corpos 
femininos estão cada vez mais populares no ambiente prisional; os 
corpos femininos exercem os seus direitos sexuais no cárcere. Todas 
as discussões a serem abordas no texto são para uma análise, uma 
reflexão inicial sobre a posição subjugada da mulher na sociedade, 
inclusive no ambiente prisional, onde a situação se agrava.

Por conseguinte, tratar o tema proposto, é discutir e abordar ques-
tões que precisam ser revistas na legislação brasileira. Os legisladores 
enquanto agente de promoção das normas no Brasil, devem acolher 
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também a relevância das questões discutidas pela sociedade e as emer-
gências que os cidadãos, mesmo os mais  distantes do convívio social 
padrão, os que estão alocados nesses ambientes de reconstrução so-
cial, é produzir a lei para garantir os direitos de todos a todos, de fato.

A PRISÃO COMO AMBIENTE DE 
SUBORDINAÇÃO E SUBMISSÃO DOS CORPOS 
INDÓCEIS: UMA ANÁLISE À LUZ DE FOUCAULT

O corpo se apresenta de inúmeras formas com o avançar dos 
tempos. De acordo com o pensamento de Brighente e Mesquida 
(2011, p.1), diz-se que: “Inicialmente o corpo foi apresentado e estu-
dado como corpo biológico e, posteriormente, também vivido como 
corpo cultural. Assim, o “corpo” vai sendo fabricado e educado para 
a vida em sociedade.” Acompanhar o desenvolvimento das faces que 
o corpo pode-se manifestar, se torna uma dedicação, sendo essa di-
nâmica progressiva, uma constante da evolução dos conceitos que 
circundam esta definição de corpo, o objeto deste fragmento.

Assim como os indivíduos se apresentam por variadas caracte-
rísticas, o corpo também será adequado ao ambiente em que se situa. 
Em conformidade com o pensamento de Michael Focault, existe a rela-
ção entre a disciplina e as punições, como se verifica no conteúdo de 
Brighente e Mesquida (2011, p.2), que trata o tema do suplício dos cor-
pos condenados. E ainda acrescenta: “Dessa forma, segundo Foucault 
(2009b), a punição vai deixando de ser um espetáculo para assumir uma 
forma negativa, já que o homem precisa temer o crime não em função 
daquelas cenas públicas, mas pelo fato de ser punido”, (FOUCAULT, 
2009b apud BRIGHENTE; MESQUIDA, 2011, p.2). A partir das pondera-
ções levantadas, compreende-se a indocilidade dos corpos amedronta-
dos pela hipótese de serem sujeitados à subordinação e ou submissão 
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em ambientes de risco, ambientes cujo esses corpos serão forçosamen-
te direcionados a determinado comportamento, como a prisão.

Abordar o corpo indócil é necessariamente realizar as conside-
rações necessárias ao corpo dócil, obediente, que aceita padrões. O 
corpo pode considerar-se naturalmente compreensível, seria a mate-
rialidade, a coisa a ser trabalhada em seu inteiro teor. O conceito de 
dócil/docilidade traz consigo a complexidade da ideia a ser aplicada, 
pode ser definido pelo próprio dicionário como: “1. Que aprende com 
facilidade. 2. Que se submete a alguém ou a algo, sem oferecer resis-
tência. 3. Que apresenta temperamento fácil; brando, manso” (DICIO-
NÁRIO, s.d, online). Assim, o corpo dócil, entende-se por aquele que 
possui facilidade de aprendizagem e obediência extrema, dócil.

Foram necessário métodos de poder capazes de majorar as 
forças, as aptidões, a vida em geral, sem por isso torna-las mais 
difíceis de sujeitar; se o desenvolvimento dos grandes apare-
lhos do Estado, como instituições de poder, garantiu a manuten-
ção das relações de produção, os rudimentos de anátomo e de 
biopolítica, inventados no século XVIII como técnicas de poder 
presentes em todos os níveis do corpo social e utilizadas por 
instituições bem vindas (a família, o exército, a escola, a polícia, 
a medicina individual ou a administração das coletividades), agi-
ram no nível dos processos econômicos, do seu desenrolar, das 
forças que estão em ação em tais processos e os sustentam; 
operaram também como fatores de segregação e de hierarqui-
zação social, agindo sobre as forças respectivas tanto de uns 
como de outros, garantindo relações de dominação e efeitos de 
hegemonia (FOUCAULT, 2017, p.152 apud NUTO, 2020, p.12).

Por esta lógica, a ideia de domesticar, docilizar, tornar dócil, um 
corpo que não se adequa a determinadas convenções e normas que 
possuem o intuito apenas de enfraquecer a força que determinado 
corpo social possa possuir.

Os castigos, as privações e as humilhações são objeto de puni-
ção corretiva. Portanto, se o ato de punir corrige um comporta-
mento ele tende a tornar as pessoas iguais, pois faz uso de um 
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modelo que é considerado “correto”. Poderíamos dizer que é 
uma forma de interditar ou docilizar o corpo do outro, na medida 
em que só é permitido se expressar dentro de padrões já esta-
belecidos e dados como legítimos, já que “todo aquele que se 
desviar da norma, torna-se alvo de um saber que o examinará 
e de um poder que o corrigirá ou punirá” (ARAÚJO, 2011, p. 83 
apud BRIGHENTE; MESQUIDA 2011, p.10).

Os corpos, todavia, ditos indóceis, estranhos, aqueles que ne-
cessitam dessa reparação punitiva para adequação as normas pro-
postas em determinado convívio social, por fim são sujeitados a algum 
tipo de tratamento adverso, coercitivo, para se adequarem, se acomo-
darem ao padrão estabelecido.

São esses corpos bestiais, indomáveis, indóceis, este desde 
sempre excluídos da política (o escravo e, hoje, a mulher, o ne-
gro, o louco, o doente, o viado, a sapata, a travesti, o favelado, 
a pauta, etc.), esses “corpos estranhos”, que, fora da lei, são os 
seres aplolíticos, criam, em um Estado em que não participar da 
vida política significa privá-los também da vida, declará-los de 
início já mortos, imediatamente o alvo pronto, são eles que, por 
meio da sua exclusão, criam uma política outro, do estranho, da 
incalculabilidade. (NUTO, 2020, p.184)

Compreender, atualmente, quem são esses corpos estranhos 
e o lugar que existem ou subsistem, é crucial para observar os mo-
vimentos políticos na sociedade brasileira. Consoante o próprio au-
tor discerne, as políticas não alcançam esses corpos estranhos, não 
foram feitas para eles, e quando estes chegam perto de conseguir 
movimentar a política, minimamente que for para atender a poucos 
direitos destes grupos, ocorrer o desmantelamento desses movimen-
tos pelo próprio sistema político brasileiro, que tira a força da minoria 
que tenta se unir, dilacerando as poucas conquistas que estes grupos 
agarram com toda força e o medo constante de perde-los (NUTO, 
2020, p. 184). Criou-se a fantasia de que estes são seres apolíticos, 
quando na verdade não há políticas para estes seres.
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Sendo estes corpos objeto da renúncia do Estado em ofertar os 
direitos de maneira equânime, tem-se dentro dos espaços públicos, 
prioritariamente, o reflexo do abandono institucional exercido pelo poder 
público. O resultado desse processo é a força de subordinação e sub-
missão que ocorre dentro desses espaços, como por exemplo, a prisão.

Por certo, antes de termos o atual modelo prisional, as san-
ções se resumiam praticamente às penas corporais, muitas 
vezes até mais gravosas do que a própria infração praticada 
(o que não está muito distante das cruéis penas de prisão exis-
tentes nos dias de hoje, cumpridas quase sempre em locais 
insalubres e desumanos).

Desse modo, pode-se afirmar que até o final do século XVIII 
a prisão era apenas um meio de manter resguardados os in-
divíduos que aguardavam julgamento, sendo que a decisão 
proferida determinaria a sanção a ser aplicada, quase sempre 
corporal, podendo determinar inclusive a pena de morte. (BI-
TENCOURT, 2004, p. 3. apud GANEM, 2019, online).

Por conseguinte, a idealização, a partir desse momento na histó-
ria, nota-se percepção de que os corpos indóceis são potencialmente 
configuráveis a partir desse instrumento de coação social, por meio de 
punições, repreensões, trabalho e até mesmo por força psicológica, 
visto que os corpos padronizados, dóceis, não desejam pertencer a 
este ambiente hostil, não apenas de subordinação e submissão, mas 
também de coação e punitivo.

Ademais, a prisão como ambiente, instrumento, de subordina-
ção e submissão, em conformidade com a filosofia de Foucault sobre 
essa “teoria dos corpos” e suas expressões na sociedade, demonstra 
a potência que essa força exerce no meio social. A criação de ambiente 
fosse possível a domesticação ou ainda a disciplinar esses “corpos in-
dóceis”, não era apenas uma alternativa, mas se torna necessário para a 
coroação da teoria que garante que a esses corpos podem se adequar, 
mesmo por estímulos não muito empáticos, mas talvez por imposição, 
a fim de comprovar a ideia de que tudo pode ser moldado, basta orien-
tar e expressar os impulsos corretos sob aquele que se pretende deli-
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near. Assim a sociedade consegue, forçosamente, de maneira natural, 
se autodisciplinar pelo costumeiro modo de pensar a respeito das suas 
próprias ações cotidianas, e as consequências que elas podem gerar.

CORPOS FEMININOS NO AMBIENTE 
PRISIONAL: UM HISTÓRICO DE CRESCIMENTO

Caracterizado como hostil, de risco, onde se apresentam vulne-
rabilidades diversas, compatível com a rejeição social de modo geral, o 
ambiente prisional é rechaçado e renunciado não apenas pelos homens, 
mas por todo indivíduo sujeito a inserção nesse espaço, assim como a 
mulher, parafraseando Helpes (2013, p. 160-185), em outras palavras.

As primeiras mulheres presas que se têm notícias no Brasil eram 
escravas. Isso nos remete ao duplo objetivo da prisão, muito 
bem exposto por Foucault. Ele afirma que, embora institucional-
mente o objetivo fundamental das prisões seja garantir uma “re-
cuperação” do criminoso através do isolamento e da disciplina 
do corpo, o objetivo real é manter esta massa de excluídos sob 
constante vigilância, repressão e subalterna ao poder das clas-
ses dominantes, a gestão das ilegalidades. Ou seja, os objeti-
vos ideológicos da prisão são uns, porém os objetivos reais são 
outros: a repressão seletiva da criminalidade e a organização 
da delinquência, como técnica política de garantir a submissão 
(HELPES, 2013, p. 160-185).

Corpos femininos possuem especificidades, a grande maioria 
dos corpos que ocupam esse espaço não é o dito feminino, contudo, 
os corpos femininos que são tragados por este ambiente, mais uma 
vez são negligenciados, onde outros direitos distintos dos convencio-
nais também são violados nesse local.

A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes.Fabrica-os 
pelo tipo de existência que faz os detentos levarem: que fiquem 
isolados nas celas, ou que lhesseja imposto um trabalho inútil, 
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para o qual não encontrarão utilidade, é de qualquer maneira 
não pensar o homem em sociedade; é criar uma existência con-
tra a natureza, inútil e perigosa. (FOUCAULT, 1987, p. 222apud 
HELPES, 2013, p. 162).

A sociedade, em geral, irrigada por conceitos machistas, invisi-
biliza a mulher e os corpos não conformados a partir de variados refe-
renciais dentro do meio social. Nota-se, em específico, que a mulher só 
é percebida nesse contexto a partir do seu papel de mãe, quando esta 
é lactante, ou ainda em alguns momentos pelo trabalho que exerce.
Pouco ou nada se diz a respeito da mulher nesse ambiente prisional, 
no cárcere, quando muito, apenas, e mais uma vez apenas, nota-se a 
presença desses corpos femininos na prisão, quando se trata da ma-
ternidade prisional. Isto é, no ambiente do cárcere a mulher só é vista, 
ouvida, dotada de direitos, a partir do momento que se encontra exer-
cendo essas funções de mães, mulher que amamentam ou para algum 
afazer doméstico como a limpeza, por exemplo, não muito distante da 
realidade que extrapola os limites do cárcere. Ademais, em tom de 
complemento, conforme as observações feitas por Talon.

Segundo dados do Infopen Mulheres de 2014, entre 2000 e 
2014, a população carcerária feminina no Brasil aumentou 
567%. Naquela oportunidade, a quantidade de mulheres encar-
ceradas era igual a 6,4% do total de encarcerados. A pesquisa 
também demonstrou a existência de apenas 103 unidades pri-
sionais exclusivamente femininas e 203 mistas.

De qualquer forma, o baixo número de unidades prisionais femi-
ninas não é tão preocupante quando o descumprimento das con-
dições legais pelas unidades existentes. (TALON, 2018, online)

Ao observar mais de perto o perfil dessa população carcerá-
ria no país, consegue-se identificar características importantes que 
também podem e devem ser alvo de estratégias políticas para melhor 
atender esse público.

Analisando o perfil das detentas no país, é possível observar-
mos que os mecanismos de opressão e marcadores sociais 
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de seletividade do sistema penal se repetem em relação à mu-
lheres presas. Segundo dados do Infopen Mulheres, no que 
tange à faixa etária das presidiárias, 25,22% possuem entre 18 
a 24 anos e 22,11% entre 25 a 29 anos, ou seja, 47,33% da 
população carcerária feminina é jovem. Porém, o recorte racial 
é ainda mais revelador: 63,55% se declaram negras (somatório 
entre pardas e pretas); enquanto apenas 35,59% se declaram 
brancas (dados de 2017). Comparando esses números ao da 
população negra no Brasil no mesmo ano, estimada em 55,4%, 
é possível perceber a sobrerrepresentação da população negra 
no sistema prisional brasileiro. (LIMA, 2020, online).

Os dados do Infopen apresentados acima enfatizam uma situa-
ção que precisa ser observada mais de perto, com uma lupa social 
para desvendar determinar questões que envolvem a temática de ma-
neira geral. O recorte analisado mostra que quase 50% da população 
carcerária feminina no Brasil é jovem, entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e 
nove) anos de idade. E, sendo mais clínico ainda, ao olhar novamente 
para esse fato, se pode notar que dessas jovens detentas mais de 
60% pertencem à etnia negra, evidenciando ainda que a população 
carcerária feminina também possui a sua cor, assim como as repre-
sentações políticas de alto escalão também podem se denotar como 
o oposto a esse cenário do cárcere no país.

A partir desse prisma, constata-se a incidência de alguns valo-
res arraigados na cultura histórico-social do Brasil, “[...] a compreen-
são das relações de poder e dominação que atuam no funcionamento 
da realidade social e, portanto, do sistema de justiça criminal” (HATJE, 
2015, p.35). Assim, impede-se o olhar para o corpo feminino como 
um olhar mais empático, mais humano, para com as necessidades 
específicas desses indivíduos nesse ambiente, que naturalmente já se 
apresenta de forma grosseira e apática, não é permitido, não acontece.

Por conseguinte, a mulher no ambiente prisional, assim como no 
meio social, também passa por seus momentos de discriminação por 
gênero, preconceitos fundamentados na raiz do desenvolvimento da 
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sociedade brasileira de maneira geral, sob os princípios do machismo 
e o patriarcado, que aborda a posição sempre subordinada e submis-
sa, dos corpos femininos em todos os espaços de convívio social.

Os autores concluíram que os presídios, embora abriguem mu-
lheres, são espaços cujas dinâmicas estão permanentemente 
associadas à sustentação da moralidade e da sexualidade vi-
ril. Além disso, essa condição acarreta práticas administrati-
vas perversas, pois, a presença masculina, como princípio de 
orientação das intervenções formais, secundarizando e invi-
sibilizando as mulheres em seus espaços. E, para assegurar 
esse fim, são amplificadas as carências e as interdições sobre 
o corpo feminino, o que impõe às mulheres cargas adicionais 
de inseguranças e sofrimentos (COLARES; CHIES, 2010, p. 
408 apud HATJE, 2015, p.42).

Destarte, a apresentação desse crescimento populacional femi-
nino no ambiente prisional, as observações pertinentes que precisam 
ser levantadas e questionadas até o momento, além da mais obvieda-
de de todas que seria a elaboração de políticas para o não ingresso 
de mais esse público neste espaço de insegurança humana, são que: 
é latente o crescimento, a popularização desse público feminino no 
ambiente carcerário; e os direitos desses corpos femininos são negli-
genciados. Todavia, não ocorrem no poder público (executivo e legisla-
tivo) o mesmo empenho para promover a correção dessa valha nesse 
espaço, que ganha cada vez mais características femininas.

OS MECANISMOS LEGAIS 
DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS 
DAS MULHERES NO CÁRCERE

Tratar sobre temas tão atuais implica tratar sobre os preconcei-
tos e caminhos históricos que esses conceitos preconcebidos perfi-
zeram para alcançar o “status” que hoje, esses ditos direitos, pos-
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suem. Mais que atual, o proposto nesse fragmento do texto trabalha 
a importância do reconhecimento, consoante a Pegorer e Alves (s.d. 
p. 2), pregam quanto a evolução social desses “direitos” novíssimos 
que ganham espaço no mundo de hoje.

Tal é a situação dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher 
que somente tiveram sua fundamentalidade reconhecida após 
um longo percurso histórico, marcado por movimentos sociais 
envoltos em ideais políticos, econômicos e filosóficos. 

De fato, falar em direitos sexuais e reprodutivos pressupõe uma 
“quebra de tabus” acompanhada da evolução tecnológica, que 
possibilitaram a ampla abordagem da sexualidade e da repro-
dução como possibilidades autônomas e realidades abrangen-
tes de direitos. Aplicar, então, tais conceitos à titularidade femi-
nina é um desafio que só na modernidade foi encarado. 

Trata-se de direitos que envolvem um universo maior e mais 
complexo, tal como questões de aborto, esterilização, métodos 
de fertilização, métodos contraceptivos, união de pessoas do 
mesmo sexo, bissexualidade, transexualidade, dentre outros. 
(PEGORER; ALVES, s.d., p.2)

Como se pode notar, as mulheres passam por um distanciamen-
to dos seus direitos, desde o início filosófico dos potenciais “corpos 
encarcerados”, até os dias atuais a sua inserção nesse meio majorita-
riamente masculino, que distancia cada vez mais a mulher dos seus di-
reitos fundamentais e humanos específicos, distintos do sexo em opo-
sição. Falar em direitos sexuais e reprodutivos da mulher no cárcere, 
é trazer à baila todos os seus direitos já consagrados e reconhecidos.

No caso do encarceramento feminino existe uma histórica omis-
são dos poderes públicos, que não tem “olhos” para as mulhe-
res como detentoras de direitos e de especificidades advindas 
das questões de gênero. As mulheres são tratadas como ‘pre-
sos que menstruam’ (CERNEKA, 2009), sendo suas diferenças 
reduzidas à dimensão biológica, logo, à necessidade em forne-
cer absorventes higiênicos e garantir pré-natal às gestantes. Os 
direitos das mulheres presas são violados desde a construção 
das unidades prisionais, uma vez que foram projetadas para 
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os homens, até a garantia de direitos essenciais, como: saúde, 
educação, trabalho, preservação de vínculos familiares e (re)
socialização. (REIS; ZUCCO, 20019, p.2).

Inserido no ordenamento jurídico brasileiro, pode se notar a pre-
visão de alguns direitos reconhecidos pelo Estado brasileiro no que 
concerne a esses tais “direito sexuais e reprodutivos” das mulheres. 
Vale ainda ressaltar que, antes desses direitos, o direito a igualdade, 
independente de gênero, também possui previsão legal em território 
nacional, como se verifica na Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos - DUDH (1948), em seu Art.1º que fala que: “Que todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” (ONU, 
1948). E, também, complementa em seu Art. 2º que: 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liber-
dades proclamados na Declaração, sem distinção alguma, no-
meadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de 
opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, 
de nascimento ou de qualquer outra situação (ONU, 1948, s.p.)

Ainda, quanto ao respeito aos direitos e ao princípio constitu-
cional da igualdade, a Constituição da República Federativa do Brasil 
– CRFB (1988) consagra, em seu art. 5º, inciso I, esse princípio, a mes-
ma premissa de que todos, tanto homens quanto mulheres e qualquer 
outra definição de gênero que possa ocorrer, todos, tem esses iguais 
direitos e podem invocá-los a qualquer tempo.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição; (BRASIL, 1988)

E continuando debruçado pelas normas domésticas, por exem-
plo, ao analisar a Lei de Execução Penal, Lei Nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, verifica-se, por exemplo: “Art. 41 - Constituem direitos do pre-
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so: X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em 
dias determinados” (BRASIL, 1984, s.p.). Sendo esse um dos direitos 
supramencionados, direitos sexuais e reprodutivos, quanto à visita ín-
tima do preso. Contudo, existir a previsão legal para a garantia de tais 
direitos fundamentais não significa que, na prática, esses direitos serão 
ofertados e, mais ainda, alcançarão a população carcerária feminina. 
No Brasil, é obstado esse conjunto de normas na realidade não se 
consegue observar esses direitos no universo do encarceramento da 
mulher no ordenamento jurídico doméstico.

Considerando o papel atribuído às mulheres, de dócil, frágil 
e honesta, e à necessidade de se buscar por direitos básicos 
como a aquisição de produtos de higiene (absorventes íntimos 
e papel higiênico por exemplo), o direito à sexualidade acabou 
sendo colocado em segundo plano pelas próprias reclusas, vez 
que as rebeliões e manifestações, quase inexistentes se com-
paradas àquelas realizadas nos presídios masculinos, não co-
locavam em pauta a necessidade de implementação das visitas 
íntimas (FERREIRA, 2020, online).

Sendo um exemplo de como se subjuga o exercício desses “di-
reitos” a população carcerária feminina, enquanto outras preocupações 
mais urgentes, a nível de saúde e segurança, sempre acabam em se-
gundo plano os primeiros.A mulher enquanto corpo feminino dotado de 
direito, independente do espaço em que se encontra, do contexto social 
que ocupa a qualquer momento, continua sendo um indivíduo tutelado 
pelo Estado, conforme preconiza a própria Carta Magna brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Historicamente, ao se pensar o papel desempenhado pela mu-
lher no contexto social brasileiro, faz-se necessário reconhecer os influ-
xos advindos da cultura patriarcal e os valores androcêntricos, os quais 
influenciaram a conformação das instâncias públicas, o ordenamento 
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jurídico e o papel privado desempenhado. Neste aspecto, convém real-
çar que a mulher se encontrou, sobretudo a partir de uma análise estru-
tural, renegada a um segundo plano de trânsito, sendo considerada a 
extensão da propriedade do marido, com papeis claros a serem desem-
penhados e comportamentos a serem cumpridos diante da sociedade.

Neste passo, pensar o ambiente penitenciário, denota-se que 
o espaço, de maneira tradicional, não foi arquitetado para o corpo e 
para as necessidades femininas. Ao reverso, o espaço prisional é uma 
instância masculina, cujo escopo primário é estabelecer punição para 
os comportamentos que se afastam dos padrões sociais e morais 
compartilhados em uma dada sociedade. Doutro prisma, pensar tal 
ambiente para o corpo feminino perpassa pela tentativa de docilização 
do corpo e do papel a ser desempenhado dentro de padrões de con-
formação e subordinação.

Tal perspectiva, contemporaneamente, se traduz em claras ma-
nifestações de violação à dignidade das mulheres detentas. O ambien-
te androcêntrico implica em uma série de violações dos direitos mais 
fundamentais, os quais abarcam desde o exercício dos direitos sexuais 
e reprodutivos até mesmo uma estrutura capaz de subsidiar as neces-
sidades femininas mais prementes. Repensar o ambiente prisional e 
sua conformação masculina é impositivo para se assegurar que haja 
a preservação da dignidade das detentas, como também impõe ao 
Estado um papel ativo no processo de desconstrução do patriarcado 
institucional e na normalização dos direitos das mulheres.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente tem por finalidade traçar um percurso histórico-
-social acerca das minorias sexuais na posição de refugiados. Para 
isso, é necessário encetar todo o percurso histórico dos refugiados, 
delineando de maneira cronológica as conquistas de seus direitos 
através de diversas instituições e declarações, incluindo a Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos e a Declaração de Cartagena, 
sendo todas individualmente abordadas neste instrumento. Durante a 
trajetória de conquista dos refugiados, faz-se um contorno acerca de 
suas definições, bem como a explicação de como se dá a introdução 
das minorias sexuais, motivadas por questões de gênero e sexuali-
dade, a buscar por refúgio.

Posteriormente, é feita uma análise acerca da sexualidade e 
das questões que contornam tal elemento, fazendo-se necessário um 
esclarecimento acerca das definições de orientação sexual e identi-
dade de gênero. Nesta ocasião, é também exposto o artifício do qual 
essa minoria se utilizou para que se tornasse possível ter voz ativa na 
sociedade, de maneira que seus direitos fundamentais, ainda que já 
conquistados, pudessem ao menos ter a chance de serem de fato 
validados. Nesta baliza, também, são mencionados importantes do-
cumentos para a validação dos direitos voltados as minorias sexuais, 
como a Constituição Federal de 1988, a nível nacional e os Princípios 
de Yogyakarta, a nível internacional. 

Ulteriormente, é exposta a realidade cis-heteronormativa e ho-
mofóbica que se é vivenciada pelos LGBTQIA+, ainda em anos atuais. 
Neste sentido, um total de 1970 países condena a homoafetividade 
e pouquíssimos têm legislação de proteção que seja voltada à essa 
minoria, sendo ainda menor o número daqueles países que garan-
tem segurança constitucional a este grupo. Políticas desfavoráveis e 
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falta de apoio social, em sentido amplo, são alguns dos fatores que 
mais motivam a busca por refúgio por parte deste grupo, que bus-
cam, sobretudo, por liberdade, segurança e respeito. Neste contexto, 
chama-se atenção para o Alto Comissariado das Nações unidas para 
Refugiados, bem como para os Princípios de Yogyakarta, ambos de 
fundamental importância para largos passos da sociedade LGBTQIA+ 
rumo a garantia e validação de seus direitos. 

O TERMO “REFUGIADO” EM DELIMITAÇÃO

De plano, os estudos direcionados às migrações internacio-
nais eram norteados por diversos fatores, nos quais eram eviden-
ciadas questões como raça/etnia, nacionalidade, religião e opinião 
política. Entretanto, o refúgio, por ora, não havia ganhado visibilidade 
na hipótese da orientação sexual enquanto motivo para tal migração. 
(ANDRADE, 2019)

O termo “refugiado” passou a ganhar definição após a segun-
da guerra mundial, pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugia-
dos de 1951. A definição do termo se dava por “pessoa que temendo 
ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, encontra-se fora do país de nacionali-
dade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se 
da proteção desse país” (ANDRADE, 2019, p. 4). Nesta definição, a 
interpretação do termo acaba por se limitar aos emigrantes europeus, 
devido ao contexto temporal e geográfico da época. Assim, no ano 
de 1967, o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados eliminou a 
hipótese em que as interpretações se limitavam aos europeus envol-
vidos no pós-guerra. (ANDRADE, 2019)
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Ainda para Andrade (2019), na definição do termo pela Con-
venção de 1951, quando se menciona a expressão “grupos sociais” 
há outra limitação relacionada ao contexto temporal, uma vez que sua 
utilização recaía sobre proprietários de terras, comerciantes e indiví-
duos capitalistas que se situavam em países socialistas. Aos poucos, 
os grupos sociais passaram a ser entendidos como indivíduos que 
precisam de proteção, mas não se enquadram em outros grupos. São 
grupos indesejados nos Estados em que vivem, assim, os refugiados, 
motivados por questões atreladas ao desejo afetivo, foram, aos pou-
cos, se escancarando, mas só vieram a se tornar objeto de análise nos 
estudos acerca da migração a partir dos anos 2000. Contudo, para 
que se compreenda o momento em que o refúgio sexual passou a 
ganhar notoriedade, é necessária uma retomada às definições iniciais 
de refugiado, bem como o histórico dos institutos responsáveis por sua 
modificação e proteção. (ANDRADE, 2019)

Em 1948, houve um marco substancial para diversas conquis-
tas inerentes à civilização e a humanização dirigida ao homem: a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, a qual tratou acerca do 
Direito de migrar, prevendo também as hipóteses de asilo e de refúgio. 
O asilo diz respeito aos casos específicos, particulares. Conduz-se 
partindo da premissa de uma perseguição dirigida exclusivamente a 
uma pessoa, podendo ser motivada por opiniões políticas, situação 
racial, sexual, ou convicções religiosas no seu país de origem. Já ao 
se tratar de refúgio, a ideia central da palavra é voltada exatamente à 
coletividade, sendo que o refúgio pode ser motivado pelos mesmos 
fatores que o asilo. Este, por sua vez, pode ser solicitado no próprio 
país de origem do indivíduo que sofre perseguição atual ou iminente, 
enquanto aquele, somente é admitido nos casos em que ocorre fun-
dado temor de perseguição, só podendo ocorrer fora de seu país de 
origem. (COSTA; SCHWINN, 2016)
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Em 1950, é fundado o Alto-Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR), cujas principais funções são a proteção 
dos refugiados e a promoção de soluções duradouras para os seus pro-
blemas. Como afirma Lavanchy (2004), é previsto em seu estatuto a sua 
competência de assistir qualquer pessoa que, receando com razão de 
ser perseguida em virtude de sua raça, religião, nacionalidade, filiação 
em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora 
do país de que tem a nacionalidade, e não possa ou, em virtude daquele 
receio, não queira pedir a proteção daquele país. Apesar de a definição 
apresentar uma proteção individual, a ACNUR é responsável para garan-
tir à proteção e assistir aos grupos refugiados. (LAVANCHY, 2004)

Há, ainda, hipóteses em que ocorre um deslocamento de grupos 
motivados por perseguição, conflitos ou violação de direitos humanos 
dentro do país de origem, ou seja, apenas mudam a sua localidade, 
sem chegar a cruzar qualquer fronteira internacional. Assim sendo, na 
maioria das vezes, faz-se a busca por grandes centros, a fim de bus-
car refúgio pra minimizar tal óbice relativo à liberdade. Esses também 
detêm características de amparo como refugiados, sendo também de 
diligência da ACNUR, representá-los, bem como ampará-los e prote-
gê-los na qualificação de refugiados. (LAVANCHY, 2004)

Em 1967, o protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados en-
trou em vigor, fazendo cessar as limitações temporais e geográficas, 
delineadas anteriormente pelo referido estatuto. Assim, as hipóteses 
em que a interpretação de refugiado partia da redução à pessoa do 
contexto de migração pós-guerra na Europa ou, diante dos proprietá-
rios de terra em países socialistas, como mencionados anteriormente, 
acaba por cair por terra. (LAVANCHY, 2004)

Após o Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados, uma am-
pliação de suma importância para a definição de refugiado foi proposta 
pela Organização da Unidade Africana (OUA), em 1969. Essa organi-
zação foi criada especificamente para tratar de questões relativas à 
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África, no entanto, ganhou uma vasta repercussão, que culminou em 
uma convenção responsável por estender o sentido da palavra refugia-
do a pessoas que, além de perseguição, saíam de seu país de origem 
por agressão, perturbação da ordem pública ou domínio do estrangei-
ro. Após esta ampliação, a Organização da Unidade Africana ainda 
serviu para inspirar a declaração de Cartagena. (LEVANCHY, 2004)

A Declaração de Cartagena, em 1984, surgiu da tentativa de ces-
sar problemas que afetavam a região, associando os Estados da Amé-
rica Central ao México e ao Panamá. A Declaração trouxe ainda mais 
um avanço para a definição de “refugiado”, passando a se considerar 
como motivo, além dos anteriormente definidos, a violência generaliza-
da, invasão de estrangeiros e conflitos internos. Mesmo sem exercer 
a força de convenção, essa declaração foi responsável por inspirar a 
conduta de diversos países da região, o que impulsionou o apoio não 
só dos governos, mas também da sociedade civil, criando uma rede de 
proteção a nível continental (MILESI, 2005) À vista disto, a OUA, seguida 
da Declaração de Cartagena, amparou pessoas que não haviam sido 
contempladas pela convenção de Genebra (1951). (SILVA, 2017)

Trazendo olhares para o Brasil, a década de 1960 é um marco 
substancial de amparo aos refugiados. Em 1960 o país ratificou a 
Convenção de Genebra de 1951 e o Protocolo de 1967, embora já 
fizesse parte da ACNUR desde 1958. Outro marco, que é de extrema 
importância para o avanço para a história do país e sua relação com 
os refugiados, é a Constituição de 1988, isso porque ela é respon-
sável pela garantia e proteção de uma série de Direitos Humanos. 
Após a Constituição de 1988, um marco fundamental é aprovado em 
julho de 1997, a Lei nº 9.474. Aludida legislação é a responsável por 
estabelecer os critérios para o reconhecimento dos indivíduos como 
refugiados, bem como a incumbida de criar o Comitê Nacional para 
Refugiados (CONARE). (COSTA; SCHWINN, 2016)
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O CONARE é um órgão de deliberação coletiva e tripartite do 
Estado, abrange um vasto conteúdo humanitário e dedica-se a elegi-
bilidade do refúgio no Brasil. Sua tripartição diz respeito à comunidade 
civil, comunidade internacional e ao Estado brasileiro. É ele o respon-
sável por garantir proteção eficaz, assistência e apoio jurídico a todos 
os refugiados legalizados no Brasil. A lei brasileira, na tangente aos 
refugiados, é coesa e integral e, hoje, admite refugiado como toda pes-
soa que, devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, 
é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 
outros países. (LEÃO, 2011)

A FUNDAMENTALIDADE  
DA SEXUALIDADE EM ANÁLISE

Para que se compreendam determinados aspectos da sexuali-
dade, é importante abordar de maneira preliminar três aspectos nada 
sinônimos: sexo, identidade de gênero e orientação sexual. De acordo 
com o Grupo Cultural Afroreggae (2014, p.5), “o sexo não define ne-
cessariamente a identidade de gênero, a identidade de gênero não 
define a orientação sexual de uma pessoa”. Nestes termos, o sexo diz 
respeito ao aparelho reprodutor masculino e feminino. Diz sobre as ca-
racterísticas biológicas, ou seja, homem possui pênis e mulher possui 
vagina. Este, porém, não determina o gênero, tampouco a orientação 
do sujeito. (GRUPO CULTURAL AFROREGGAE, 2014). Para com-
preender o que seria identidade de gênero vale apreciar a definição 
trazida pelos Princípios de Yogyakarta :

“identidade de gênero” como estando referida à experiência in-
terna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem 
em relação ao gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo 
atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal 
do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da 
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aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou 
outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo de ves-
tir-se, o modo de falar e maneirismos. (PRINCÍPIOS, 2007, p.6)

Os Princípios de Yogyakarta, também, apresentam uma defini-
ção acerca da orientação sexual da seguinte maneira:

“orientação sexual” como estando referida à capacidade de 
cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, 
afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo 
gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter relações 
íntimas e sexuais com essas pessoas. (PRINCÍPIOS, 2007, p.6)

Já a sexualidade se apresenta como um termo mais abrangente, 
que não possui significado estático. Destarte, é capaz de conduzir a 
um universo em que cada detalhe se apresenta como único, pessoal e 
particular. Não se prende a pré-disposições biológicas ou nem mesmo 
ao gênero. Diz respeito, portanto, à intimidade e às escolhas, devendo 
cada indivíduo escolher a melhor oportunidade e o melhor momento 
para a manifestação desta sexualidade, de maneira livre e autônoma. 
(GRUPO CULTURAL AFROREGGAE, 2014)

Um ponto essencial e potencial influente para o não avanço do 
tratamento humanizado voltado a essa minoria, ao tratar as questões 
ligadas à sexualidade, é a forma com a qual os componentes da socie-
dade enxergam, lidam e agem diante daqueles que não estão confor-
mados ao padrão cis-heteronormativo, os LGBTQIA+. As políticas dos 
Estados, enquanto deveriam ser protetoras, por ora são os próprios 
algozes; a família, enquanto detentora da posição de refúgio, é, por 
vezes, a maior fonte de rejeição e preconceito; a comunidade, enquan-
to acolhedora, acaba por atuar como repressora; as igrejas, enquanto 
conselheiras, a própria condenadora.

Historicamente, as siglas para representar os grupos que não 
se conformam ao padrão cis-hetonormativo sofreram diversas modi-
ficações, o que, inclusive, é alvo de debates e reflexões, além de al-



110

s u m á r i o

guns considerarem uma excessiva estratificação; para outros, é sinal 
de uma grande conquista, pela ótica de que sua própria existência 
tenha sido manifestada e adquirida a representação. Nestes termos, 
GLS foi a primeira sigla para identificar o movimento, abarcando gays, 
lésbicas e simpatizantes. Assim, caso o indivíduo não se identificasse 
hétero, ele necessariamente deveria “ser” gay, lésbica ou, ainda, mero 
simpatizante, o que acabava por silenciar comunidades que não se 
adequavam a esta nomenclatura. (SANTOS; VIANA, 2021)

A década de 1990 trouxe uma série de avanços para a repre-

sentatividade das minorias sexuais, incluindo as modificações das 

siglas, as quais passaram a inserir novos grupos. Atualmente, é tam-

bém utilizada a sigla, até então, mais completa, LGBTQQIACAPF2K+, 

que engloba: lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, 

questionadores, intersexuais, curiosos, assexuais, pansexuais e polis-

sexuais, familiares e amigos, two-spirit, king e o + ao fim da sigla, que 

é responsável pela representação dos demais grupos possíveis. Con-

tudo, para fins didáticos, é empregada a sigla LGBTQIA+ que sintetiza 

a mescla de todas as demais (SANTOS; VIANA, 2021) Além disso, 

também se discute a hipótese de se encaixar o heterossexual nesta 

sigla, já que heterossexualidade é apenas uma possibilidade dentre 

diversas. Esta última ação busca dilapidar a ideia de que o hétero é 

o ideal, a regra, enquanto os demais configuram apenas a exceção. 

(GRUPO CULTURAL AFROREGGAE, 2014)

Ao tratar acerca da sexualidade em um palco contemporâneo, 

tem-se uma perspectiva mais extensa de progresso. Especialmente 

após a década de 1960, estudantes, negros, mulheres e minorias se-

xuais passaram a ter mais voz para anunciar seu descontentamento 

com as práticas sociais estruturadas, capazes de ofuscar, reprimir e 

maltratar essas minorias. Passou-se, dessa forma, a delinear novas 

linguagens, expressões e práticas sociais, indo de encontro à quebra 



111

s u m á r i o

de fórmulas impostas. Estes grupos não apenas se uniram, mas se 

“armaram” de maneira engenhosa, fazendo sua voz ecoar. Isso se 

deu principalmente através de espaços culturais como o cinema, a 

televisão, os jornais e outras mídias. É, a partir deste período, que 

a minoria LGBTQIA+ avança na sua árdua tentativa de extinguir o 

julgamento de que as minorias sexuais eram “desviantes”, para que 

eles próprios pudessem apresentar sua história e exibir sua represen-

tatividade social. (LOURO, 2008)

Assim como para tantas outras vertentes, a Constituição Fe-

deral de 1988 também tange significativos avanços inerentes aos di-

reitos dirigidos às minorias sexuais. Ora, o Texto de 1988 encontrou 

sua fundamentação em uma política de inclusão e respeito, tendo as 

interpretações que serem amplas ao defrontar-se com os princípios 

fundamentais. A liberdade, como direito de primeira dimensão, deve 

se alargar para as mais variadas óticas de interpretação, incluindo, no 

ponto da análise proposta no presente, a liberdade de autodetermi-

nação sexual. Assim, deve-se considerar que este direito está longe 

de se limitar ao mero direito de ir e vir, tocando ainda o conceito de 

intimidade do ser humano. O direito à liberdade deve ser visto sob a 

ótica da dignidade da pessoa humana, que é princípio fundamental, 

também com previsão constitucional, sendo elemento constituinte do 

estado democrático de direito. Isto é, traduz-se no livre desenvolvi-

mento da pessoa, trazendo a possibilidade de esta se autodeterminar 

de maneira livre digna e respeitosa, não cabendo a pessoa alguma 

a intervenção no exercício de direito fundamental de outrem. (SAN-

CHES; SPONCHIADO, 2019)

Apesar das conquistas alcançadas pela sociedade LGBTQIA+ 

serem de extrema relevância para a garantia de direitos no campo ju-

rídico, bem como de respeito no campo social, o ideal está distante 
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de ser conquistado. Mesmo com a visibilidade mais aflorada para as 

questões de gênero e de orientação sexual, o tabu em torno do assun-

to não só é responsável pela limitação dos avanços e garantias de di-

reito, como também se traduz na continuidade da violência, exclusão, 

opressão e inferiorização dirigida de maneira irrefutável às minorias 

sexuais. (SHIHADEH; PESSOA; SILVA, 2021)

REFUGIADOS SEXUAIS EM DESTAQUE: 
PENSAR A QUESTÃO DA SEXUALIDADE 
COMO CAUSA A DESENCADEAR O PROCESSO 
DE REFÚGIO NO CAMPO INTERNACIONAL

Ainda na segunda década do século XXI, 70 países condenam 

a homoafetividade. A África é o continente que lidera o ranking de Es-

tados com políticas homofóbicas, seguido pela Ásia, América e Ocea-

nia, sendo a Europa o único que não possui Estados com políticas de 

condenação à livre condição/manifestação sexual. Ora, estar-se diante 

daquilo que é um claro reflexo da política estabelecida através do di-

reito comunitário, que garante a homogeneidade de políticas atreladas 

aos direitos humanos entre os estados europeus. (ANDRADE, 2019)

Países como a Arábia Saudita, Iêmen, Sudão, Nigéria e Somá-

lia condenam a homoafetividade com pena de morte. Países como 

Mauritânia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão e Afeganistão, 

a pena de morte pode vir a ser aplicada para os casos de atos sexuais 

consentidos entre pessoas do mesmo sexo. (ANDRADE, 2019)
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Mapa 1 - Leis sobre orientação sexual no mundo.

Fonte: Castedo e Tombese, 2019.

O mapa acima descreve os estágios de proteção à orientação 
sexual em todo o mundo, sendo os países latino-americanos se des-
tacam, já que dos nove países que adotam proteção constitucional 
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contra discriminação por orientação sexual, três são latino-americanos. 
Os nove países são: África do Sul, Bolívia, Equador, México, Nepal, 
Portugal, Suécia, Fiji e Suíça. Esses países são referências, enquan-
to os demais são considerados inferiores no que diz respeito a essa 
proteção, devendo, assim, migrarem em direção às políticas que ga-
rantam a proteção constitucional contra a discriminação de gênero. 
(CASTEDO; TOMBESE, 2019)

Viver em um país onde a própria política nacional condena e 
discrimina a homoafetividade, faz com que essa minoria social busque 
por maneiras de migrarem de seu país de origem para locais nos quais 
acreditem recair em refúgio. Comumente o destino dos que buscam 
por refúgio são cidades que possuem uma reputação positiva quanto a 
aceitação dessa minoria, tanto com relação à política nacional, quanto a 
aceitação social. Um dos desafios e frustrações advindas dessa busca 
recai sobre a expectativa que os refugiados detêm acerca da existência 
de lugares que seriam um verdadeiro “universo gay”. Cidades como 
Nova York, Florença e Veneza foram vistas, por um bom tempo, como 
verdadeiros centros sodomitas, o que acabava por criar verdadeiras 
fantasmagorias de outro lugar. Se hoje um refugiado busca chegar à 
Amsterdã por esta ser considerada uma verdadeira capital LGBTQIA+, 
em que a liberdade de expressão é o “cartão postal”, certamente se frus-
traria ao ser perseguido por sua orientação sexual. (ANDRADE, 2019)

Em 2008, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugia-
dos (ACNUR) publicou um documento que, por fim, incluiu formalmen-
te a orientação sexual e identidade de gênero como fatores inerentes à 
categoria “grupo social” para os solicitantes de refúgio. A publicação foi 
motivada pelos Princípios de Yogyakarta, divulgado no ano anterior, por 
especialistas em Direitos Humanos que afirmavam direitos para gays, 
lésbicas e transexuais. A partir daí, países como Alemanha, Argentina, 
Brasil, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Holan-
da, Reino Unido, Suécia e outros mais, passaram a conceder refúgio 
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por orientação sexual e identidade de gênero.  A partir de tal momento, 
portanto, um novo desafio emerge à realidade dessa minoria: auto-
declarar-se gay, lésbica, transexual ou qualquer outra minoria sexual, 
quando se vive em um país em que questões acerca de sexualidade 
sequer chegam a serem alvo de discussão. (ANDRADE, 2019)

Com relação à conquista dos direitos das minorias sexuais e, 
por consequência, a influência desses direitos à essa minoria enquan-
to refugiados, faz-se fundamental compreender os Princípios de Yo-
gyakarta. Pesquisadores e especialistas em Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, de todo o globo, se reuniram na Indonésia para 
tratar acerca da elaboração dos Princípios de Yogyakarta, que tratara 
sobre orientação sexual e identidade de Gênero, bem como proteção 
e direitos voltados à minoria LGBTQIA+. O documento tinha por finali-
dade ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações 
Unidas, em Genebra, no ano de 2007. (ALAMINO, 2018)

Foi com a apresentação deste documento que o reconhecimen-
to da extensão dos direitos humanos às minorias sexuais foi esclareci-
do. Embora soe desnecessário o esclarecimento, acaba por se fazer 
de grande importância em sentido mundial, já que a não abrangência 
dessa minoria pelos no que tange os direitos humanos se traduz na 
negação de sua própria humanidade, culminando na ocultação de ou-
tros diversos direitos fundamentais. Assim, nota-se que os Princípios 
de Yogyakarta não têm por objetivo a criação de direitos para a comu-
nidade LGBTQIA+, mas sim, promover a obrigatoriedade dos Estados 
em amparar este grupo com direitos já existentes. (ALAMINO, 2018)

O documento acaba por se tornar alvo de questionamento em 
virtude de sua natureza jurídica, posto que em sua apresentação ao 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, no ano de 2007 
não obteve aprovação. Contudo, obteve neste mesmo ano, aprovação 
de diversas ONGS e países, nos quais se incluem o Brasil. Apesar do 
documento não se apresentar como juridicamente vinculante, ele foi 
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capaz de impulsionar e desofuscar, significativamente, a aplicação de 
direitos às minorias sexuais. Apresentou-se inicialmente com 29 prin-
cípios, incluindo posteriormente outros 9, totalizando 38 princípios. As-
sim, o documento que anteriormente trazia questões delineadas acer-
ca da identidade de gênero e orientação sexual, agora inclui assédio 
sexual e violência sexual. (ALAMINO, 2018)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se assim notório a importância de movimentos represen-
tativos de minorias que busquem, não apenas em âmbito nacional, 
mas também em âmbito internacional, a validade e efetivação de direi-
tos atrelados às fundamentalidades do ser humano, pois foram através 
das instituições de apoio aos refugiados e as minorias LGBTQIA+,que 
se tornara possível a inclusão da orientação sexual como motivação 
para a busca de refúgio em outro país, tendo em vista o número de 70 
países ainda detém um ordenamento jurídico que condena a homoafe-
tividade, sendo cabível até mesmo a pena de morte.  Neste aspecto, 
chama-se a atenção para a ACNUR, que foi a responsável por realizar 
esta inclusão de maneira formal no ano de 2008. 

Nesta baliza, é também importante mencionar os Princípios 
de Yogyakarta que é um documento referência a nível internacional, 
capaz de promover a aderência de direitos inerentes às minorias se-
xuais em diversos países. Chama-se atenção no que diz respeito a 
esta matéria, o Brasil que, além de ser integrante da ACNUR, foi um 
dos países que integraram os Princípios de Yogyakarta em seu campo 
jurídico, tornando-se um país que está um passo à frente de tantos 
outros com ideologias retrógradas no tocante as políticas públicas de 
proteção as minorias sexuais. 
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Também é possível notar que os mesmos obstáculos que blo-
queiam uma série de avanços, em âmbito social e jurídico, das mi-
norias sexuais são também os obstáculos de outras minorias, como 
as mulheres por exemplo. A percepção estabelecida de que a família 
tradicional é a única espécie familiar correta ou aceitável bloqueia o 
avanço feminino e, também, a aceitação de uma união homoafetiva, 
por exemplo. O Estado que, ainda, exibe claras políticas de limitação 
a mulher, ainda hoje, oprime, limita e mata membros das minorias se-
xuais. Os religiosos que apontam a mulher ideal, julgam também a 
homoafetividade como algo pecaminoso e inquinam todo o debate 
com uma visão de intolerância e de repugnância às sexualidades não 
conformadas ao padrão cis-heteronormativo. É essa estrutura, vigente 
e de grande força, que bloqueia o livre exercício de direito a alguns e a 
conquista de direitos a outros.

Com base nos apontamentos e discussões supramencionadas, 
é possível compreender a necessidade de que haja incessantes lutas 
com a finalidade de promover uma sociedade justa, e que seja, de fato, 
pautada em igualdade, sem que haja distinção baseada em orienta-
ção sexual ou identidade de gênero; em liberdade, sem limitação às 
escolhas pessoais e íntimas de orientação de cada ser humano. Por 
derradeiro, em promoção da dignidade da pessoa humana, a fim de 
atender as necessidades particulares de cada indivíduo, o que se tra-
duz num reflexo direto ao direito à vida, já que a vida está intimamente 
ligada à dignidade, sendo estas interdependentes. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sexualidade humana é um tema complexo que envolve diver-
sas disciplinas, dentre elas a Medicina, a Bioética e o Direito. Esse ter-
mo é entendido com base nas características sociais e psicossociais 
do indivíduo, não sendo, portanto, considerado apenas o sexo bioló-
gico da pessoa. Desse modo, a intersexualidade apresenta-se como 
um desequilíbrio na formação sexual do indivíduo fazendo com que 
haja genitálias ambíguas. É válido pontuar que, a seara médica firma 
o entendimento de que o indivíduo intersexual deve ser submetido à 
cirurgia corretiva do sexo, uma forma de adequar a intersexualidade a 
um dos dois sexos reconhecidos no Brasil. 

A Bioética, por sua vez, tenta analisar a ética dos procedimentos 
e medicamentos, bem como aos tratamentos a que são submetidas 
tais pessoas. Por outro lado, o direito estuda as formas de inclusão 
dessas pessoas no mundo jurídico e a garantia de seus direitos. No 
entanto, embora tais áreas se disponham a realizarem pesquisas, o 
tema ainda é de pouca notoriedade, como também de escassa previ-
são legal. Sem embargos, esses fatores acarretam prejuízos para os 
indivíduos intersexos, visto que, vários direitos,como o direito ao nome, 
ainda não foram regulamentados de acordo com essa necessidade. 

Diante disso, a presente pesquisa visa abordar a intersexualidade 
a partir dos estatutos bioéticos, analisando seus princípios e sua impor-
tância para o indivíduo sexual, bem como os direitos que são assegura-
dos e que resguardam essas pessoas. A metodologia adotada para a 
confecção desta pesquisa valeu-se dos métodos historiográficos e de-
dutivos. O primeiro método buscou estabelecer os princípios bioéticos, 
assim como analisar a expressão intersexo e sua relação com a interse-
xualidade. No que tange ao segundo método, fez-se a delimitação da 
temática exposta. Além disso, a pesquisa configura-se como qualitativa, 
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sendo aplicada como técnica de pesquisa a revisão de literatura de ca-
ráter sistemático, a pesquisa bibliográfica e a análise documental.

A BIOÉTICA EM DELIMITAÇÃO: REFLEXÕES 
SOBRE A CONCEPÇÃO PRINCIPIOLÓGICA

Os primeiros indícios do desenvolvimento da bioética surgiram 
com Fritz Jahr, em 1927, quando publicou o editorial “Bioética: um pa-
norama da ética e as relações do ser humano com os animais e plan-
tas”. Para Fritz Jahr, todas as formas de vida deveriam ser respeitadas, 
sejam elas plantas, animais ou seres humanos, referindo-se principal-
mente aos judeus, devido ao período histórico que presenciava (OLI-
VEIRA; ORMELESI, 2014, p. 4-8).

Todavia, a Bioética ganhou real destaque como campo de estu-
do a partir de 1970, com Van Rensselaer Potter, conhecido como o pai 
da bioética, publicou o artigo “Bioethics: Bridge tothe Future”. À época, 
apesar da sociedade internacional ter tomado conhecimento do regi-
me nazista e as atrocidades que ocorreram com os judeus, os expe-
rimentos científicos elaborados nos Estados Unidos não tiveram tanta 
repercussão, mas os abusos eram tão fortes quanto os que ocorreram 
nos campos de concentração. Diante desse cenário, Potter formula o 
termo bioethics, entendido inicialmente apenas como uma proposta 
geral e imprecisa que visava o estudo da “ciência de sobrevivência”, 
ou seja, devido aos riscos que a humanidade corria frente aos avanços 
tecnológicos e científicos, era necessário estabelecer uma relação en-
tre a ciência e a ética (OLIVEIRA; ORMELESI, 2014, p. 4-8).

Atualmente, em virtude das constantes mudanças sociais, a 
bioética é compreendida como:
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(...) à ética existente nas relações médicas, nas ciências da vida, 
na biotecnologia, na engenharia genética, na embriologia, na 
ecologia e nas tecnociências. É responsável por estabelecer 
controles éticos em temas polêmicos, como o aborto, a eutaná-
sia, a clonagem, a reprodução assistida, a eugenia, técnicas de 
biologia molecular com utilização de DNA (como a transgenia), 
entre outros (MABTUM; MARCHETTO, 2015, p. 20).

À vista disso, a Bioética se propõe a questionar e solucionar 
problemas morais levantados pela ciência, buscando por meio de re-
flexões minuciosas entender o ser humano, suas atitudes e seus va-
lores. Por essa razão, um dos modelos teóricos que firmam os mais 
diversos entendimentos acerca da bioética é o principialismo, no qual 
há o emprego de princípios como forma de resolução de problemas 
morais e éticos. Os princípios bioéticos consagrados são: autonomia, 
beneficência, não-maleficência e justiça (SOUZA et. all, 2019, p. 48).

Segundo menciona Oliveira, Freitas e Sousa (2015, p. 394-395), 
“o princípio da autonomia é analisado com base em três pilares: o da au-
tonomia plena, o dos melhores interesses e o do julgamento substituto”. 
Quando se fala em autonomia plena, refere-se ao fato de que é atribuída 
ao paciente a faculdade de escolha, isto é, leva-se em consideração a 
vontade do paciente e seus anseios, atendendo até mesmo quando este 
não puder exprimir suas vontades, mas a tenha declarado previamente.

O critério do melhor interesse visa estabelecer um equilíbrio en-
tre a escolha do paciente e o tratamento mais adequado, com menos 
riscos e maior efetividade, de modo que, não se exclua a vontade do 
paciente. Por fim, o aspecto do julgamento substituto preconiza que 
um familiar pode, quando o paciente não puder fazê-lo, tomar decisões 
sobre o tratamento (QUEIROZ; PAIVA, 2015, p. 394-395).

Ainda sobre o princípio da autonomia, preceituam Mabtum e 
Marchetto, que:



124

s u m á r i o

A autonomia consiste na capacidade do indivíduo de atuar de 
modo independente, com conhecimento, sem influência ou 
coação externa. Em razão desse princípio, surge a obrigatorie-
dade da manifestação do consentimento livre e informado [...]

A autonomia pode ser considerada mais do que um princípio, 
mas um verdadeiro estatuto bioético, pois na sua ausência to-
dos os demais princípios estariam mitigados, visto que a liber-
dade é o elemento mínimo para qualquer conduta lícita. Baseia-
-se no primado da moralidade e do respeito mútuo (MABTUM; 
MARCHETTO, 2015, p. 27-28). 

Além disso, diante da necessidade de efetivação desse princí-
pio, foi desenvolvida a prática do consentimento informado, na qual o 
paciente a partir do conhecimento obtido sobre o problema e a forma 
ideal de resolução, pode decidir de forma livre, autônoma e segura se 
irá se submeter a determinado tratamento. É válido ressaltar que tal 
método é compreendido de duas formas:

(...) a primeira visa “à proteção dos pacientes e dos sujeitos de 
pesquisa contra danos e ao encorajamento dos profissionais 
médicos para que ajam de forma responsável nas interações 
com pacientes e sujeitos de pesquisas”; e a segunda tem como 
objetivo proteger as instituições que “têm de obter consenti-
mento legalmente válido para pacientes ou sujeitos de pesquisa 
antes de proceder aos procedimentos terapêuticos ou própria 
pesquisa” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 162-164 apud 
QUEIROZ; PAIVA, 2015, p. 394-395).

Outro princípio base da Bioética, conforme foi citado acima, é o 
princípio da beneficência que, por sua vez, objetiva alcançar o bem do 
paciente e da sociedade, de sorte que, promova o bem-estar do pa-
ciente, sem causar danos a sua integridade física e mental (ALMEIDA, 
2010, p. 16-17). Nesse sentido, esse princípio deve proporcionar algum 
benefício a qualidade de vida do paciente, evitando e prevenindo que 
males possam surgir no futuro (MABTUM; MARCHETTO, 2015, p. 28).

Ademais, o princípio da não-maleficência consiste em não pro-
duzir de forma intencional mal ao paciente, isto é, assegura-se que o 
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paciente seja o principal beneficiário, sendo vedada a ocorrência de 
qualquer lesão derivada de atos médicos (ALMEIDA, 2010, p. 17).

O princípio da não-maleficência envolve a obrigação de não 
causar danos, consistindo em restrições, razão pela qual se 
expressa geralmente de forma negativa. Esse princípio requer 
a abstenção e é mais abrangente que o de beneficência, pelo 
fato de ser devido a todas as pessoas, sendo sua prioridade 
bastante questionada, posto que muitas vezes a prática médi-
ca, por exemplo, causa danos, para a obtenção de um benefício 
maior. Convém ressaltar que o dano causado a alguém se justi-
fica quando, primeiramente, é o próprio paciente o beneficiado, 
seguindo-se os outros e a sociedade de forma geral. Portanto, 
importa em primeiro lugar o benefício do paciente, ficando a fa-
mília, os outros pacientes e a sociedade em um segundo plano. 
(ALBANO, 2004, p. 17 apud ALMEIDA, 2010, p. 17).

 Quanto ao princípio da justiça, descreve Oliveira, Freitas e 
Sousa (2015, p. 392) da conceituação feita por Borges (2012, p.150), 
como sendo aquele que “orienta à distribuição equitativa e universal 
dos benefícios das pesquisas científicas. Outra definição é apresen-
tada por Almeida (2010, p. 17), seguindo as palavras de Lilian Maria 
José Albano, na qual alega que o princípio da justiça “baseia-se na 
obrigação de igualdade de tratamento e na justa distribuição que o 
Estado deve dispor das verbas públicas, incluindo a saúde” (ALBANO, 
2004, p. 17 apud ALMEIDA, 2010, p. 17).

Assim, este princípio visa-se assegurar que a todos sejam trata-
dos de maneira semelhante, com imparcialidade e proporcionalidade 
nos procedimentos. Contudo, observa-se que o princípio da justiça 
não tenta alcançar de modo idêntico, porém as mesmas oportunida-
des devem ser dadas aqueles que possuem as mesmas necessida-
des. Deve-se entender que o avanço científico e tecnológico progrediu 
para alcançar a todos e não grupos específicos de indivíduos (MAB-
TUM; MARCHETTO, 2015, p. 28).
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Vale-se mencionar que esse rol de princípios não deve ser aplica-
do conjuntamente, sob o risco de um anular o outro, mas é necessário 
que haja uma ponderação que possibilite a integração desses precei-
tos, de jeito que, preserve-se a autonomia, garanta-se a solidariedade 
e a promoção da justiça (ALMEIDA 2010, p. 18). Nesse diapasão, a 
bioética principiológica não considera apenas o princípio da autonomia 
como elemento essencial, todavia, por vezes, há o emprego da autori-
dade médica ante a vontade do paciente, visto que o próprio paciente 
se coloca na posição de dependência, causando assim, a submissão 
da autonomia à beneficência (QUEIROZ; PAIVA, 2015, p. 396). 

Oportuno apontar, ainda, algumas formas de influências exer-
cidas pelos médicos em que há a sobreposição do princípio da be-
neficência ao princípio da autonomia, conforme descrevem Oliveira, 
Freitas e Sousa (2015, p. 396), são elas: “coerção, a persuasão e a 
manipulação”. Na coerção, tem-se a imposição de algo ao paciente 
que é da vontade de outrem, como é o caso de uma grave ameaça ou 
uso da força. Já a persuasão, ocorre quando o agente utiliza o conven-
cimento (QUEIROZ; PAIVA, 2015, p. 396-397). 

Por último, a manipulação, esta é usada para garantir a preva-
lência de sua vontade, o agente vale-se de outros meios que não seja a 
coerção e a persuasão. De forma geral, uma situação que está sujeita 
a tais influências médicas é a questão do intersex, que logo após o 
nascimento já são submetidos a cirurgia de definição do sexo biológi-
co (QUEIROZ; PAIVA, 2015, p. 396-397).

A DELIMITAÇÃO DO VOCÁBULO INTERSEX 
À LUZ DA SEXUALIDADE 

A sexualidade humana não é entendida apenas sob o prisma 
do sexo genético, mas considera-se também o caráter psicológico e 
social da pessoa. Neste contexto de exposição, a sexualidade consiste 
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na soma dos fatores físicos e psicossociais do ser humano, olha-se 
para a pessoa no todo e não somente para fatores físicos (CARDIN; 
SANTOS, 2020, p. 413).

Diante disso, pode-se verificar que há diferença entre as expres-
sões “sexo” e “gênero”, embora semelhantes em um uso coloquial e no 
senso comum, não simbolizam a mesma coisa. Assim, sexo refere-se 
“às características biológicas e físicas de cada indivíduo, trata-se, por-
tanto, dos órgão genitais e reprodutivos”. Enquanto a palavra gênero 
seria um conceito mais amplo, que se relaciona com o estado biológico 
do ser, atentando-se, sobretudo, para o reconhecimento íntimo, a desig-
nação social ou legal do agente (CARDIN; SANTOS, 2020, p. 413).

Feita essa distinção, entende-se que a intersexualidade apre-
senta-se como consequência de um desequilíbrio entre os diversos 
fatores associados ao desenvolvimento do sexo do indivíduo, fazen-
do com que o corpo intersexual seja ambíguo, isto é, “não apresenta 
um alinhamento entre os caracteres cromossômicos, endócrinos e/ou 
morfológicos” (CARDIN; SANTOS, 2020, p. 414).

Consoante Araújo e Lima (2020, p. 13), “a Intersexualidade ou In-
tersexo é um termo guarda-chuva, que engloba as variações nas caracte-
rísticas corporais de uma pessoa que não se encaixa nas definiçõesbio-
lógicas de masculino ou feminino”. Tais pessoas eram conhecidas como 
hermafroditas, porém, o hermafroditismo não ocorre em seres humanos, 
o que existe é um estado intersexual (ARAÚJO; LIMA, 2020, p. 13). 

Essa nomenclatura, hermafrodita, tem origem grega e represen-
tava uma monstruosidade por afrontar a ordem “natural”. Já no século 
XIX, a mudança de pensamento levou a sociedade a não considerar as 
diferenciações naturais, mas a fazer julgamentos morais das condutas 
praticadas por essas pessoas. Só no século XX a intersexualidade pas-
sou a fazer parte da má-formação, devendo os indivíduos recorrerem 
ao atendimento médico. Nesta linha de exposição, a intersexualidade 
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deixou de ser uma monstruosidade para algo passível de correção 
médica (QUEIROZ; PAIVA, 2015, p. 12). 

Em 2006, no Brasil, em decorrência do Consenso de Chicago, 
adotou-se um novo vocábulo conhecido como Anomalia de Diferen-
ciação Sexual (ADS), conforme foi utilizada pelo Conselho de Medicina 
(CFM), no texto daResolução (R) 1664 de 2003 (BRANCO, 2018, p. 22). 
É valido mencionar por oportuno o art. 1º da Resolução 1664, que diz:

São consideradas anomalias da diferenciação sexual as si-
tuações clínicas conhecidas no meio médico como genitália 
ambígua, ambigüidade genital, intersexo, hermafroditismo ver-
dadeiro, pseudo-hermafroditismo (masculino ou feminino), dis-
genesiagonadal, sexo reverso, entre outras. (CFM, 2003, online).

Nesse ínterim, acrescentam Cabral e Benzur que:

Segundo Mauro Cabral, as pessoas tendem a fazer uma ime-
diata associação da intersexualidade com o hermafroditismo, e 
deste, por sua vez, com um sujeito com ambos os sexos, com 
pênis e vagina ao mesmo tempo, como aparece com frequên-
cia na mitologia e na arte. É raro se deparar com um sujeito 
com ambos os sexos com exceção daqueles indivíduos que 
modificam voluntariamente sua morfologia corporal para atingir 
este objetivo. Enfatiza que o conceito-chave para compreen-
der do que falamos quando tratamos da intersexualidade é o 
de variedade. Os estados intersex incluem uma variedade de 
corporalidades que destoam das concepções culturalmente vi-
gentes sobre o corpo masculino e feminino (CABRAL; BENZUR, 
2005apud DAYRELL, 2008, s.p).

Dessa forma, os intersexos acumulam em seus corpos as carac-
terísticas corporais de ambos os sexos, não sendo possível determinar 
de forma clara a qual sexo pertencem. Em função disso, essas pes-
soas enfrentam uma situação de confronto com as normas de gênero 
e, concomitantemente, precisam “ter um mínimo de reconhecimento 
social para ter vidas habitáveis” (DAYRELL, 2008, s.p).
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Outrossim, vale pontuar acerca do estigma sofrido pelas pes-
soas em situação de ADS. Dependendo do caso, pode ser que o tra-
tamento perdure por certo período de tempo maior do que o desejado, 
fazendo com que sejam realizados exames, uso de medicamentos e 
até mesmo procedimentos cirúrgicos corretivos. Diante dessa conjun-
tura, ainda persevera o preconceito social e cultural, bem como a ig-
norância e invisibilidade que existem no meio acadêmico e científico 
(QUEIROZ; PAIVA, 2015, p. 12). Tem-se que o resultado total desses 
fatores gera, por vezes, o suicídio de pessoas que se encontram nessa 
situação (SOUZA et. all, 2019, p. 47).

O INTERSEX EM UMA ZONA CINZENTA: 
OBSTÁCULOS E RUÍDOS NA PROMOÇÃO 
E EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A legislação brasileira reconhece apenas a existência de dois se-
xos, o masculino e o feminino. No entanto, dada à condição da pessoa 
intersexual, que possui características de ambos os sexos, por não se in-
serirem nesse binarismo, enfrentam grandes obstáculos, como a impos-
sibilidade de assentamento do registro civil de nascimento e a sujeição 
às cirurgias de designação sexual (SANTOS; ZENNI, 2019, p. 103). Mas 
não é só isso, as violações dos direitos humanos da pessoa intersexual 
atingem patamares diversos. Em concordância com Capenter:

Em lugares com baixo acesso a serviços de saúde, pode ocor-
rer abandono, infanticídio, mutilação e estigmatização de crian-
ças e suas mães se um atributo intersexo for óbvio11. Recen-
temente, houve a mutilação e assassinato de um adolescente 
no Quênia12 e o abandono de uma criança em Shandong, na 
China13. Em lugares com sistemas de saúde acessíveis, as 
violações de direitos humanos ocorrem em contextos médicos, 
com a intenção de fazer com que os corpos intersexos se adé-
quem a normas sociais estreitas para mulheres ou homens7. 
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A ausência de necessidade, autonomia e consentimento válido 
demonstram que as intervenções “normalizantes” violam “o di-
reito à saúde, à integridade física, à igualdade e a uma vida sem 
discriminação e o direito de não sofrer tortura e maus-tratos”. 
(CARPENTER, 2017, p. 53).

Insta salientar que há dois seguimentos que devem ser obser-
vados quanto à defesa dos Direitos humanos da criança intersexo, são 
eles: o direito à saúde e o direito à identidade. Estes são os arcabou-
ços prioritários ao pleno exercício da dignidade da pessoa do intersex 
(FRASER; LIMA, 2012, p. 2). 

No que tange ao direito à saúde, segue-se o disposto na Resolu-
ção 1664/2002, elaborada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), 
a qual firma o entendimento de que a intersexualidade é uma causa de 
urgência médica e social logo que identificada, devido aos impactos 
que causa na vida do indivíduo. Esta Resolução propõe a necessidade 
de intervenção cirúrgica para a melhor definição do sexo, visando tor-
nar a genitália ambígua mais próxima dos padrões binários existentes. 
Com relação às intervenções cirúrgicas, têm-se as de natureza urgente 
e as eletivas (SOUZA, 2019, p. 47). Para melhor aplicação, entendem 
Gardner e Sandberg:

As intervenções cirúrgicas são geralmente classificadas como 
urgentes ou eletivas. Cirurgias urgentes são realizadas pron-
tamente para evitar circunstâncias com risco de vida ou para 
prevenir incapacidades permanentes. No DSD, a cirurgia urgen-
te pode ser necessária para criar tomadas desobstruídas para 
urina ou fezes. Cirurgias eletivas incluem aquelas que abordam 
questões não urgentes. Um subconjunto dessas cirurgias cos-
méticas é projetado para melhorar a aparência sem alterar a fun-
ção (GARDNER; SANDBERG, 2018 apud SOUZA, 2019, p. 47).

Desse modo, veem-se casos de real urgência e inevitabilidade 
de submissão a procedimentos cirúrgicos de pessoas com Anoma-
lias de Diferenciação Sexual (ADS), porém as intervenções de cunho 
eletivo, por possuírem caráter não urgente, carecem de serem refleti-



131

s u m á r i o

das à luz dos direitos humanos (SOUZA, 2019, p. 47).Com base nis-
so, a realização de procedimentos eletivos podem levar a mutilações 
graves com consequências irreversíveis, além da grande probabili-
dade do indivíduo não aceitar o sexo a ele atribuído causando-lhe 
maior prejuízo psicossocial. Vale ressaltar que tais intervenções são, 
predominantemente, praticadas em bebês, ou seja, precocemente, 
cerceando o direito ao consentimento consciente, livre e informado 
do paciente (MENDES, 2019, p. 387). 

A questão do intersex trata-se de tema interdisciplinar e, por 
esse motivo, a imposição e a necessidade de determinação do sexo 
em caráter binário não ocorre apenas círculo médico, mas na sea-
ra legal também. A legislação brasileira mostra-se omissa à questão 
da intersexualidade, principalmente, no tocante ao Registro Civil de 
Pessoas naturais. Esse documento é obrigatório e deve ser realizado 
no prazo de 15 dias, apresentando o nome e a indicação do sexo da 
pessoa (FRASER; LIMA, 2012, p. 2).

Todavia, a determinação do sexo feita pelo médico, além de re-
querer tempo, pode revelar-se equivocada. E é importante apontar que 
a certidão de nascimento é o documento que permite ao neonato ter 
a sua identificação, bem como a cidadania e os direitos e deveres do 
mundo jurídico (GUIMARÃES JUNIOR, 2014, p. 107). Sendo assim, 
diante das incertezas acerca do sexo e nome que será atribuído ao 
neonato, o registro civil resta impossibilitado. A opção dos pais é rea-
lizar o registro com base nas análises médicas preliminares, que po-
dem, consequentemente, não representarem o real sexo do neonato. 
Além disso, a omissão citada acima não se instala apenas no momen-
to do registro, mas também da retificação do nome e sexo da criança 
por meio da via administrativa (CARDIN; SANTOS, 2020, p. 418).  

Por tal razão, as pessoas intersexo vêm pugnando pelo direito 
de terem registrado o sexo como “sexo não binário”, “intersexo” ou 
“diverso”. Em seguimento, a pessoa intersexual passaria a ser sujeito 
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de direitos e deveres no aspecto legal, bem como assegurado o direito 
à saúde e a integridade física – “o direito de não terem seus corpos 
mutilados e tão invadidos, violados e expostos por procedimentos do-
loridos fisicamente e emocionalmente” (SANTOS, 2020, p. 49-50). 

À vista disso, como bem pontuado por Souza e Silva:

Como garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, 
o princípio da Não Discriminação, inserido no texto da DUDH, 
opera como condição e pressuposto para o pleno exercício dos 
Direitos Humanos nele enunciados (MEIRELES,2007, p.77). Esse 
princípio suporta alta carga garantistado princípio da Isonomia 
na atuação da proteção da criança com intersexo, que ainda 
tem de ser percebida como igual às outras crianças. Ou seja, 
deve ser concebida como “ser humano, devendo ter sua inte-
gridade e desenvolvimento assegurados” (CANGUÇU-CAMPI-
NHO,2008,p.1158). Adverte, Boaventura de SousaSantos (2003), 
que “as pessoas e os grupos sociais têm o direito de ser iguais 
quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferente, quan-
do a igualdade os descaracteriza” (SOUZA; SILVA, 2018, p. 142).

Ao falar-se em igualdade e nãodiscriminação de pessoas inter-
sexuais, traz-se a baila os Princípios do Yogyakarta, de cunho inter-
nacional, atuam no enfrentamento de questões relativas à orientação 
sexual e identidade de gênero.Um dos princípios positivados é o da 
autodeterminação sexual, na qual assegura, de acordo com Leivas et 
al, que “não sejam exigidos critérios como diagnósticos, intervenções 
médicas e/ou psicológicas, idade, saúde, estado civil ou parental, sta-
tus econômico ou opinião de terceiros para que seja possível a altera-
ção do nome, sexo ou gênero legal nas documentações” (LEIVAS et. 
al., 2020, p. 308). Enfim, este princípio visa resguardar que nenhuma 
pessoa seja obrigada a ser submeter a tratamentos clínicos e cirúrgi-
cos como condição de reconhecimento legal da identidade de gênero, 
sendo dever do país a qual são integrados, garantirem os registros 
oficiais da identidade autodeclarada (MENDES, 2019, p. 392).
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Outro documento de caráter internacional que tem amparado à 
luta das pessoas intersexuais pelo mundo é o relatório Discrimination 
and violence against individuals base dont heir sexual orientation and 
gender identity produzido pela ACNUDH. Nele contém a recomenda-
ção de que Estados signatários venham declarar a proibição deproce-
dimentos desnecessários em crianças ADS (MENDES, 2019, p. 396).

Ademais, grandes são as injustiças sofridas por essas pessoas, 
seja no meio escolar, familiar ou na sociedade de forma geral, depa-
ram-se com situações de bullying, de violência – em suas várias for-
mas –, impedimentos quanto ao mercado de trabalho, dentre outros. 
Com efeito, tais documentos visam amparar e resguardar os direitos 
das pessoas em situação de intersexo, visto que a legislação brasileira 
junto com a de diversos outros países são omissos ou não dispendem 
de nenhuma proteção para estes indivíduos (MENDES, 2019, p. 396).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, os princípios bioéticos visam solucionar conflitos mo-
rais instaurados pela ciência, realizando reflexões acerca do ser huma-
no e de suas condutas. Nesse sentido, a análise da intersexualidade 
à luz da principiologia bioética traz a escolha consciente do paciente 
como fundamento que deve ser respeitado, assim, a prática de cirur-
gias e tratamentos, ainda na infância, deve ocorrer quando estiverem 
presentes fatores que tragam prejuízos e riscos à saúde da pessoa 
intersexual. Desse modo, os erros médicos referentes à determinação 
sexual da criança serão evitados e os indivíduos intersexuais não sofre-
riam de transtornos internos causados por essa inadequação.

A partir desse entendimento e, com base no princípio no Yogya-
karta, as pessoas intersexuais não seriam submetidas a procedimentos 
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cirúrgicos desnecessários que visassem à adequação do sexo aos mo-
delos existentes. Isso porque seria facultada aos intersexuais a realiza-
ção de procedimentos de correção do sexo, respeitando sua vontade.

Ademais, os assuntos de ordem jurídica que versem sobre a inter-
sexualidade devem ser analisados e repensados, já que esses direitos 
estão sendo violados em razão da falta de tutela legal. Os direitos ao 
nome e à saúde apresentam-se como normas fundamentais para a dig-
nidade do ser humano. Sem um nome a pessoa não consegue exercer 
direitos no mundo jurídico, muito menos a cidadania, não sendo passível 
de direitos e deveres na ordem civil. Par tal motivo, as legislações inter-
nacionais tem se apegado a tese de que não devem ser postos critérios 
à determinação sexual do indivíduo, bem como a vedação aos procedi-
mentos desnecessários em crianças que apresentem intersexualidade.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ao ganhar mais espaço, tanto no âmbito político quanto no meio 
acadêmico, a pauta LGBTI+ cresceu consideravelmente, apesar dos 
índices de violência ainda mostrarem dados que revelam a hostilidade 
e diversasmanifestações de ódio contra a comunidade.O conceito de 
LGBTfobia ainda não é tão conhecido comparado ao termo homofobia, 
que é mais utilizado ao se referir a atos de ódio à comunidade LGBTI+, 
ainda assim, deve-se considerar outros termos próprios como, transfo-
bia, gayfobia, bifobia e lesbofobia. 

Com esse crescimento desenfreado dos índices de violência, au-
mentou-se ainda mais a discussão sobre a necessidade de criação de 
políticas públicas destinadas a sanções que criminalize as práticas dis-
criminatórias por conta da orientação sexual das pessoas. E justamente 
pela falta de uma legislação destinada a essas práticas, as agressões 
e os atos preconceituosos realizados contra LGBTI+, na maioria das 
vezes, eram classificados como crimes de injúria, calúnia ou difamação, 
o que faz com que a estatística desses crimes não seja corretamente 
contabilizada, dificultando a criação de índices e estatísticas.

Com a criminalização da homofobia, e a construção de uma 
legislação específica sobre o tema, não haverá mais equiparação da 
LGBTfobia com outros tipos de discriminações, ocorrendo assim uma 
hierarquia das opressões. Nesse caso, havendo a prática de discrimi-
nação por conta de religião ou raça, o indivíduo que cometeu o crime 
pode ir preso, mas não por ter cometido o crime de discriminação de 
gênero. Essa necessidade não é uma forma de privilegiar a comunida-
de LGBTI+, mas sim, de conceber uma proteção penal e civil, além de 
demonstrar que o Estado não está apático com relação ao tema, mas 
que mostra interesse em contribuir com a criminalização, e consequen-
temente, com ferramentas Estatais de formular uma coleta de dados 
referentes a violência e atos de discriminação.
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O ANDROCENTRISMO COMO COMPONENTE 
FORMACIONAL BRASILEIRO

Na formação da sociedade patriarcal, a definição do androcen-
trismo é uma característica basilar ao considerar suas principais pe-
culiaridades, tem como estrutura os estudos, propostas, narrações, 
investigações e análises que, de uma forma ou outra, vão focar direta-
mente sob a visão masculina. Essas conclusões, ou ideias, além de ser 
voltadas para o homem, são legitimadas para homens e mulheres, de 
forma generalizada e sem distinção. Na teoria feminista, por exemplo, 
não há entendimento uniformizado sobre a concepção de patriarca-
do, mas sim, um consenso sobre a influência androcêntrica perante a 
ciência. A dimensão de tal conceito é necessária para que haja inves-
tigações e debates filosóficos, ocorridos durante toda a história, com 
intuito de compreender a influência do androcentrismo sob os valores, 
e as ideias que discutem o exercício e a distribuição de poder, durante 
a formação da sociedade. (OLIVEIRA, 2004, p.43)

Dropa (2011, p.257) conceitua o androcentrismo como a cultura 
voltada ao homem que é imposta como uma regra ou uma norma, já 
Elizabeth Gössmann, ao conceituar o androcentrismo, disserta que:

Por androcentrismo devemos entender a estrutura preconcei-
tuosa que caracteriza as sociedades de organização patriarcal, 
pela qual – de maneira ingênua ou propositada – a condição hu-
mana é identificada com a condição de vida do homem adulto. 
Às afirmações sobre “o homem” (= ser humano), derivadas dos 
contextos da vida e da experiência masculinas os pensadores 
androcêntricos atribuem uma validade universal: o homem (= 
ser humano) é a medida de todo o humano. Esta reconstru-
ção filosófica e linguística reducionista da realidade tem, entre 
outras consequências, a de o conceito de trabalhoser definido 
unilateralmente a partir das condições do trabalho assalariado. 
Só numa sociedade em que o pensamentoandrocêntrico é oni-
presente é que pôde ocorrer que só aos poucos, e enfrentando 
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a resistência doshomens, as mulheres tivessem que conquis-
tar o acesso aos direitos humanos universais. O preconceito 
androcêntrico torna a vida feminina invisível do ponto de vista 
linguístico, e coloca a mulher do ponto de vista conceitual, à 
margem da antropologia geral.  A crítica linguística, ideológica e 
científica feminina tem, pois, como meta    desvendar, no    dis-
curso dominante, estruturas preconceituosas androcêntricas, e 
desta forma desmascarar a objetividade aparente como uma 
retórica do partidarismo masculino. (GÖSSMANN, 1996, p.58)

Esse discurso, também, é observado nas falas dos filósofos da 
Grécia Antiga, onde falavam sobre diferença e igualdade, temas estes 
ligados não só a formação do Estado e a democracia, que é de domí-
nio público, mas também ao que vinculados a organização familiar, pro-
cesso de subjetivação e relações interpessoais, de âmbito pessoal. Em 
ambos os discursos, mostra-se a influência do androcentrismo ao tratar 
das justificativas baseadas nas diferenças naturais entre os gêneros, de 
forma que permitiu compreender a origem deste pensamento, e como 
ele está implicado nas relações sociais atuais.(OLIVEIRA, 2004, p.43)

Há, em diversas legislações infraconstitucionais brasileiras, dis-
posições sobre a articulação da desigualdade de gênero e o andro-
centrismo, como exemplo, no Código Penal da década de 1940, que 
em uma de suas disposições, tratou o crime de estupro como crime 
contra os costumes, não tratando tal ato como crime contra a pessoa. 
Nitidamente, observa-se o olhar voltado a perspectiva masculina por 
trás de disposições como esta, o que afeta normas até a atualizada, 
assim como, as mudanças advindas de tratados e declarações inter-
nacionais que buscam enfatizar o direito da mulher, normas contempo-
râneas, e também da constituição de 1988. (DIAS, 2013, p.4).

Percebe-se, também, dentro do Poder Judiciário, elementos 
sexistas e androcêntricos, que vem como um reforço a discriminação 
de gênero. Isso acontece, pois, grande parte dos doutrinadores e ope-
radores do direito, que mesmo sem perceberem adotam posturas que 
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fomentam tais discriminações, e reproduzem estes ideais, inviabilizan-
do um pensamento voltado aos novos paradigmas e interpretações do 
pensamento jurídico. (PIOVESAN, 2010, 296). Em complemento:

Além de inviabilizar a reconstrução do pensamento jurídico, as 
normas androcêntricas e sexistas, institucionalizadas no Estado e 
na economia, geram uma desvantagem econômica às mulheres 
que restringem sua voz, impedindo sua igual participação “na 
fabricação da cultura, em esferas públicas e na vida quotidiana”, 
cujo “resultado é um círculo vicioso de subordinação cultural e 
econômica”. (FRASER, 2001, p.260 apud DIAS, 2013, p.5)

Há fatores no androcentrismo que conduzem e levam à homofo-
bia e a aversão aos homossexuais`. Neste contexto, no âmbito jurídico, 
observa-se logo nas faculdades de Direito, onde os estudantes não são 
totalmente preparados para lidar e julgar causas relacionadas ao princípio 
da dignidade da pessoa humana, sobre questões de gênero, e ao que 
diz respeito a questões sobre homossexualidade. (DROPA, 2011, p.257)

O homofóbico entende que a conduta erótica que é voltada aos 
indivíduos do mesmo sexo, ou seja, o homoerotismo, é considerada um 
comportamento desvirtuoso e que não deve ser tolerado de forma algu-
ma na sociedade civil. A intolerância observada nesse discurso, revela o 
machismo e o sexismo exagerado, mostrando o efeito da cultura andro-
cêntrica que domina a sociedade. Como consequência desse pensa-
mento, a exclusão do homossexual passa a ser algo comum, apesar de 
não ser correto, onde a sociedade androcêntrica não reconhece aquilo 
que é diferente e estranho ao seu ponto de vista. (DROPA, 2011, p.258)

A análise da jurisprudência do STF e do TST demonstrou que 
o pensamento jurídico evoluiu no sentido de se reconhecer a 
igualdade de gêneros até certa medida, pois ainda predomi-
na uma cultura androcêntrica, onde legislativo e judiciário se 
orientam de acordo com modelos tradicionais de interpretação 
que ratifica estereótipos de identidade de gêneros e gera para 
as mulheres desvantagem econômica e subordinação cultural. 
(DIAS, 2013, p.5)
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Dias (2013, p.4) entende que, para que haja a superação da cultu-
ra androcêntrica no ordenamento jurídico brasileiro, além da distribuição 
dos postos no mercado de trabalho e o combate à discriminação na 
sociedade, deverá haver reconhecimento das classes menores, envolvi-
mento sobre as construções de seus direitos e o implemento de políticas 
públicas. É necessário que esses indivíduos se pronunciem e discutam 
os aspectos nos quais consideram relevantes, e questões que tratem 
sobre seus direitos, de forma que não permitam que a cultura androcên-
trica transforme os poucos a justiça como uma arma de opressão, que 
diminuía, de alguma forma, seu valor social. (DIAS, 2013, p.4)

Nesse sentido, há necessidade de uma maior proteção à comu-
nidade LGBTI+, por parte do Estado, assegurando a esses grupos, a 
partir da criminalização da homofobia, liberdades e direitos constitucio-
nais que são constantemente violados. Para a criação de legislações 
voltadas aos crimes contra a comunidade LGBTI+, há embasamento 
constitucional dispostos nos art. 5º, incisos XLI e XLII, que vão dispor 
sobre os direitos fundamentais, art. 1º, inciso III sobre o princípio da 
dignidade da pessoa humana, art. 3º, inciso IV, que trata da promoção 
do bem de todos sem haver qualquer tipo de discriminação, e por fim, 
o art. 5º, §2 que vai dispor sobre a força constitucional que tem os trata-
dos internacionais que são assinados pelo Brasil. (SOUSA, 2019, p.40)

Além dos dispositivos constitucionais que asseguram a prote-
ção dos LGBTI+, também há documentos e tratados internacionais 
que vão impor ao Estado a criação de normas direcionadas a criminali-
zação de tal conduta. É evidente que o legislativo não atua diretamente 
no impedimento desses atos, também por parte da bancada religiosa, 
que atualmente é a maior barreira ao tratar sobre os direitos dos que, 
a orientação sexual diverge do que é imposto pelos padrões da cishe-
teronormatividade. (SOUSA, 2019, p.40)

Neste sentido,a minoria homossexual excluída deve buscar 
na analética um discurso para encontrar sua práxis libertató-
ria, apresentando-se como a alteridade e irrompendo como o 
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estranho, o diferente, o distinto, o oprimido, aquele que está à 
beira do caminho, fora dosistema e mostra seu rosto sofredor 
e grita por justiça. A analética tem origem não na ordem esta-
belecida datotalidade, mas no outro, sendo que a comunidade 
homossexual deve buscar nesta prática a sua libertação diante 
do androcentrismo vigente. (DROPA, 2011, p.256)

Destaca-se que na Constituição Federal há normas de direitos 
fundamentais cuja aplicação é imediata, o que vai forçar os Poderes 
Públicos a instituírem melhores maneiras para os indivíduos possam 
gozar dos direitos garantidos, de forma que seja assegurado o ne-
cessário para que se cumpram as normas civis. Essas normas cons-
titucionais vão determinar que o Legislativo, de fato, criminalize as 
condutas que vão contra a comunidade vulnerável, que inclui a comu-
nidade LGBTI+. A falta do reconhecimento de tais dispositivos em face 
do grupo LGBTI+ e outras minorias, reflete não só a má-fé por parte 
dos Poderes Públicos, mas também, a legislação feita para favorecer 
apenas suas vontades, seus pontos de vistas, a cultura do androcen-
trismo, que vai de desencontro o que está disposto na Constituição 
Federal. (SOUSA, 2019, p.40)

HOMOFOBIA EM PAUTA: CARACTERIZAÇÃO 
DO FENÔMENO EM TERRAS BRASILEIRAS

A homofobia, ao contrário do que muitos pensam, é vista em for-
ma de piadas, por meio de agressões verbais,violência física, que acon-
tece de diversas formas e situações, ocorridas no dia a dia e até mesmo 
no âmbito familiar. A homofobia é a atitude de pôr o outro como diferente, 
não o identificando como normal, e não o aceitando da forma que é. O 
termo homofobia surgiu, inicialmente, no dicionário francês, na década 
de 1990, porém, há relatos sobre seu surgimento um pouco antes, em 
1970, nos Estados Unidos.(BASTOS, GARCIA, SOUSA, 2017, p.14)
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O termo ‘homofobia’ designa, assim, dois aspectos diferentes 
da mesma realidade: a dimensão pessoal, de natureza afetiva, 
que se manifesta pela rejeição dos homossexuais; e a dimensão 
cultural, de natureza cognitiva, em que o objeto da rejeição não 
é o homossexual enquanto indivíduo, mas a homossexualidade 
como fenômeno psicológico e social. Essa distinção permite 
compreender melhor uma situação bastante disseminada nas 
sociedades modernas que consiste em tolerar e, até mesmo, 
em simpatizar com os membros do grupo estigmatizado, no 
entanto, considera inaceitável qualquer política de igualdade a 
seu respeito. (BORRILLO, 2010, p. 22)

Ao tratar a homofobia como algo que ocorre constantemente 
nos dias de muitos dos brasileiros, o governo considera a pratica como 
um ato de violência que deve ser combatido diariamente, principal-
mente pela ideia ainda relutante na sociedade em que o homossexual 
é considerado pecado, doença ou até mesmo crime. Contudo, ao ob-
servar esse tipo de pensamento, Bastos, Garcia e Sousa, (2017, p.15), 
entende que: “temos a desestabilização desses sentidos e a filiação à 
produção de um dizer que coloca o problema não no fato de o sujeito 
ser identificado ou identificar-se como gay, mas na existência do pre-
conceito e na violência no cotidiano”. Para os autores, o real problema 
está na prática dos atos homofóbicos e na própria homofobia. (BAS-
TOS, GARCIA, SOUSA, 2017, p.15)

O surgimento da LGBTfobia ocorreu após a padronização da 
orientação cisheteronormativa. Essa orientação é caracterizada pelo 
sujeito que tem a identificação em todas as determinações de ser gê-
nero de nascença, ou seja, tem atração sexual pelo gênero oposto ao 
seu, entende que a única orientação aceitável é a heterossexualida-
de, ignorando totalmente as outras orientações existentes, de forma 
que, haja uma desvalorização e incredulidade sob as pessoas, e sua 
orientação, que não sigam os padrões da cisgênero. Dessa maneira, 
o autor conceitua LBGTfobia como uma manifestação de ódio ou ato 
que de alguma forma rejeite travestis, transexuais, bissexuais, lésbicas 
e homossexuais. (SOUSA, 2019, p.13)
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A enunciação da sexualidade como direito humano e da di-
versidade sexual como valor a ser cultivado nas sociedades 
democráticas se sustenta na premissa de desessencializa-
ção e desnaturalização do sexo (Rios, 2007a). A sexualidade 
passou a ser considerada segundo a perspectiva do prazer 
e das relações afetivas e sociais, desvinculando-se do regi-
me reprodutivo estritamente. Da mesma forma, as expressões 
do gênero passaram a ser compreendidas como tributárias à 
performance social (Butler, 2003), e não mais à manifestação 
social caricata e essencializada de uma natureza biológica do 
sexo. (LIONÇO, DINIZ, 2008, p.7)

Ao tratar sobre os casos de LGBTfobia ocorridos no Brasil, os 
dados são considerados alarmantes, e mesmo com a quantidade de 
dados registrados ainda assim há muitos casos em que não há regis-
tro, contabilizando um número ainda maior de violência ocorrida contra 
a comunidade LGBTI+. No governo brasileiro, não há alguma forma 
de levantamento de dados realizados oficialmente, o que contraria o 
que acontece em alguns lugares do mundo, ao comparar com outros 
países, a exemplo dos Estados Unidos. No Brasil, os registros de ca-
sos de violência são coletados de forma voluntária, sendo realizado na 
maior parte por meio de ONGs, e entre entes particulares. Esse tipo de 
registro, apesar de ser muito válido, ainda assim é somente um peque-
no passo, pois como não são dados oficiais do governo brasileiro, há 
dificuldade para implementação de políticas públicas, que realmente 
tenham efeito, voltadas ao público LBGTI+, buscando assim a cessa-
ção dessa violência e uma proteção maior a eles.(SOUSA, 2019, p.14)

O Atlas da Violência 2020, produzido pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (“IPEA”), aponta que a escassez de indica-
dores ainda é um problema central que precisa ser superado a 
partir da inclusão de questões relativas à identidade de gênero 
e orientação sexual nos censos oficiais e, ainda, inclusão de 
variáveis para se aferir esse tipo de violência nos registros de 
ocorrência policial. (GONÇALVES et al, 2020, p.12)

Há outros órgãos que também registram essas ocorrências, 
com a finalidade de obter esses dados de forma mais precisa, com 
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exemplo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Gros-
so, que realizou um registro de 139 vítimas de crimes de homofobia e 
transfobia, sendo que 17 desses casos foram registros de homicídios 
e outros crimes em que levaram a morte da vítima. Contudo, com não 
há uma padronização nacional especifica para o levantamento desses 
dados, esse exemplo do Mato Grosso acaba sendo uma minoria no 
Brasil, não tendo ainda, forças para exigir um levantamento no âmbito 
nacional. Existe então, essa carência por parte do governo, ao tratar do 
levantamento desses dados, tanto em âmbito local quanto nacional, 
impedindo diretamente uma visão total sobre os reais dados de violên-
cia ocorridos no Brasil. (GONÇALVES et al, 2020, p.12)

Para os autores, é clara a necessidade da implementação de 
um protocolo que colete adequadamente tais dados, e que esse pro-
tocolo seja aplicado em todo o território brasileiro, para que posterior-
mente, haja a implementação de medidas que vão contra esse tipo de 
violência, e que tenham efeito (GONÇALVES et al, 2020, p.12). Essa 
implementação deve ocorrer mesmo que, nas delegacias locais sejam 
realizadas denúncias e ocorrências derivadas desses crimes, pois, o 
banco de dados destas delegacias deve ou deveriam ser ligados a um 
nível Estadual, e por consequência, posteriormente a nível nacional. 
Desta maneira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública necessita 
desempenhar um importante papel de articulador entre os Estados, 
para que haja uma padronização destes registros de ocorrências, e 
que, após esse levantamento, haja a produção de dados e informati-
vos sobre a LGBTfobia no país. (GONÇALVES et al, 2020, p.12)

O Politize (2018, p.5) realizou um infográfico a partir dos dados 
coletados pelo disque 100, que é uma plataforma criada justamente 
para receber denúncias derivadas das violações dos Direitos Huma-
nos. Tal mecanismo de denúncia auxilia também quando se trata da 
elaboração de políticas públicas destinadas aos grupos minoritários. 
Para a composição desse infográfico, foram utilizadas 2608 denúncias, 
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dentre as quais: 35.2% delas correspondem a atos de violência psico-
lógica; 35.1% correspondem a atos de discriminação; 20.9% violência 
física; 6.4% violência institucional; 3.1% por atos de negligência; 1.2% 
por atos de abuso econômico ou financeiro; 0.9% por violência sexual, 
e 0.2% por outros tipos de violações.

Gráfico 01 - LGBTIfobia no Brasil (ano de referência: 2017).

Fonte: Politize, 2018.

Ainda há nesse infográfico, dados sobre a Pesquisa Nacional 
sobre o Ambiente Educacional no Brasil, realizado em 2016, onde foi 
constatado que, 73% dos alunos que são LGBTI+, informaram já fo-
ram agredidos de forma verbal, 36% dos alunos, homens e mulheres, 
já foram agredidos fisicamente, e 58,9% dos entrevistados, que sofre-
ram algum tipo de agressão verbal, possuem uma frequência escolar 
inadequada por conta de tais atos. (POLITIZE, 2018, p.5)
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VÍTIMAS EMUDECIDAS, ESTATÍSTICAS 
IGNORADAS: A HOMOFOBIA E UM CLAMOR 
PELA CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA

É claro, para a sociedade, a importância e a necessidade de 
proteger os direitos de quem sofrem com o crescente número de vio-
lência, preconceito, e discriminação, que acontece somente pelo fato 
de que algumas pessoas não manifestam suas opiniões e seus dese-
jos, da mesma maneira de quem se considera o padrão a ser seguido 
na sociedade. Conforme os dados reunidos pelo Grupo Gay da Bah-
ia (GGB, 2020, s.p), que, atualmente, segue como a única ONG que 
desenvolve ações de pesquisa para realizar coleta de dados sobre a 
violência contra gays, transexuais, lésbicas e bissexuais (LGBTI+). 

Ademais, mencionados dados são apurados no Brasil, onde há, 
infelizmente, o recorde dos países em que mais matam LGBTI+ no 
mundo todo. O Grupo Gay da Bahia (2020, s.p), realizou seu levanta-
mento anual das taxas de mortes de LGBTI+ no Brasil, e ao final, apu-
rou que somente no ano de 2018, houve cerca de quatrocentas e vinte 
(420) mortes de pessoas LGBTI+, a segunda maior taxa, comparando 
os anos de 2000 a 2019, perdendo apenas para 2017, onde houveram 
quatrocentas e quarenta e cinco (445)mortes de pessoas LGBTI+. Es-
ses valores podem ser observados nos gráficos abaixo:

Tabela 1 - Casos de mortes violentas de LGBT+, Brasil, 2000 a 2019.

Ano N. Vítimas

2000 130

2001 132

2002 126

2003 125

2004 158
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2005 135

2006 112

2007 142

2008 187

2009 199

2010 260

2011 266

2012 338

2013 314

2014 329

2015 319

2016 343

2017 445

2018 420

2019 329

Total 4809

Fonte: GGB, 2019.

O Grupo Gay da Bahia (GGB, 2020, s.p) ao disponibilizar os 
dados sobre a taxa de mortalidade das últimas duas décadas, permite 
a análise do preocupante agravamento do quantitativo de mortes que 
aconteceram no país. Ao todo, 4.809 (quatro mil, oitocentas e nove) 
pessoas foram, mais uma vez, vítimas do descaso das autoridades e 
da adoção de uma cultura androcêntrica institucionalizada, que deve-
ria ter possibilitado a construção de políticas públicas que atendessem 
essa parcela da população, e também do ódio e da intolerância. 

Destaca-se que, com base na coleta desses dados, há neces-
sidade de uma reflexão continua sobre a temática, e não apenas que 
essa fala se torne anual, ou vinculada a somente um pesquisador. Essa 
necessidade vem surgir pois há uma grande quantidade de informações 
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que podem e devem ser trabalhadas de uma maneira melhor, buscando 
assegurar debates maiores, de maneira que haja ampliação sobre a dis-
cussão sobre os direitos dos LGBTI+ no Brasil. (GGB, 2020, s.p)

Tabela 2 - Orientação Sexual dos LGBT+, vítimas 
de mortes violentas – Brasil, 2019.

Orientação Sexual Quant. %

Gay 174 52,89

Travesti 89 27,05

Lésbica 32 9,73

Transexual 29 8,81

Bissexual 5 1,52

Total 329 100

Fonte: GGB, 2019.

Na tabela 2 observa-se a taxa de morte de LGBTI+ separados 
por suas respectivas orientações sexuais, onde o maior alvo de violên-
cia, ainda prevalece com Gays, sendo 52,89% dos casos ocorridos em 
2019. Destaca-se pelo fato de que, de todas as ocorrências apuradas, 
somente em 0.61% apareceu a designação de mulher trans, é neces-
sário considerar a utilização do termo pela imprensa, que, ao utilizar 
a nomenclatura de mulher trans, entende-se que estaria enfim abran-
gendo outras identidades, e públicos diferentes aos apenas inclusos 
na sigla LGBT+. (GGB, 2020, s.p)

É interessante analisar o perfil da vítima, ao considerar o estudo 
da violência e morte de LGBTI+, principalmente para entender que 
essas pessoas estão nos mais diversos segmentos da sociedade, e 
inseridas em todos os contextos sociais. Um exemplo são os casos de 
travestis e transgêneros, percebe-se que em seu dia a dia, são alvos 
de ataques violentos mesmo em lugares públicos, além de que essas 
pessoas tem maior dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, 
marcado por diversos fatores, que vão desde a falta de oportunidade 
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por serem travestis ou trans, ou por acharem essas pessoas desquali-
ficadas para o desempenho do serviço. (GGB, 2020, s.p)

Ainda é importante destacar que, com base nesses dados, há 
um aumento considerável no índice de violência contra a comunida-
de nos últimos anos, o que deveria a partir disso, haver mobilização 
por parte do Poder Público, tomando assim, as devidas providências 
para o enfrentamento dos crimes cometidos (SANTOS; GARCIA, 2019, 
p.300). Barbieri e Batalha, por sua vez, aduzem que:

Com isso, o Supremo Tribunal Federal conferiu a tipificação penal 
da conduta de discriminar pessoas LGBTQI+ no dia 13 de junho 
de 2019, no sentido de estender a interpretação do art. 20 da 
Lei nº 7.716/1989 (Lei do Racismo), para que esta também seja 
aplicada no contexto de crimes de ódio destinado a esse grupo.O 
Mandado de Injunção (MI) nº 4733 e a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade por Omissão (ADO) nº 26 que buscaram, em suma, 
a criminalização da LGBTfobia perante a Suprema Corte, tiveram 
julgamentos favoráveis e o pleito foi atendido na data supramen-
cionada pelo plenário do STF. (BARBIERI; BATALHA, 2020, p.4)

Após tal decisão, ficou ainda mais evidente a necessidade da 
tipificação por parte do Congresso Nacional, que venha de forma ime-
diata criminalizar a homofobia, assegurando os direitos da população 
LGBTI+, reconhecendo definitivamente que há carência de uma legis-
lação que venha abordar sobre o tema. Enquanto os legisladores ain-
da não tipificam a criminalização da homofobia, se utiliza a equipara-
ção, durante esse lapso temporal, para atribuir uma pena as condutas 
transfóbicas e homofóbicas, na previsão dos delitos dispostos na lei 
7.716, de 5 de janeiro de 1989, que tem por objetivo, considerar o pre-
conceito e a discriminação os atos praticados contra a comunidade. 
(GONÇALVES, 2020, p.2)

Dispõe o art. 1° e 20° da lei 7.716, de 5 janeiro de 1989:

Art. 1º Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes 
de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. [...]
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Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa (BRASIL, 1989)

Mesmo que haja a equiparação dos crimes, como uma forma de 
punir a conduta do agressor, ainda assim, entende-se que há necessi-
dade da criação de uma lei que regule a criminalização da homofobia. 
Tal necessidade é vista, pois, tendo uma lei própria tipificando a condu-
ta, abre a possibilidade de não somente uma responsabilização penal 
do agente agressor, mas também abarcaria a responsabilização civil, 
de quem, seja por qual motivo, venha agredir fisicamente, psicologica-
mente, ameace ou vá contra os direitos de gays, bissexuais, lésbicas, 
travestis e transexuais, além de outras minorias sexuais que compõem 
tal espectro (GONÇALVES, 2020, p.2)

O Supremo Tribunal Federal aprovou por 8 votos a 3 a crimina-
lização da homofobia e da transfobia no Brasil. A partir desta 
data, condutas preconceituosas contra homossexuais, transe-
xuais, bissexuais, lésbicas, travestis e todas as pessoas que 
integram a sigla LGBTQI+ tornaram-se crime com pena de um 
a três anos e multa. Em que pese, ainda temos muito traba-
lho pela frente na desconstrução do preconceito, em razão da 
lei em si não resolver questões estruturais do contexto social, 
nem conferir conscientização plena para que a sociedade não 
promova discriminação. A criminalização da LGBTfobia am-
plia o leque de medidas que permitem coibir a violência contra 
LGBTQI+, já que confere maior autonomia a esses atores e dá 
legitimidade para que, quem foi discriminado, possa buscar 
a defesa do sistema de justiça por ter sido vítima do crime. 
(BARBIERI; BATALHA, 2020, p.4)

Lamenta-se que, apesar dos grandes números e índices de 
violência contra a comunidade LGBTI+, ainda não haja a criminaliza-
ção, visto que, a Constituição da República de 1988 foi promulgada 
há mais de 30 anos, tendo, dentre suas previsões, o art. 1°, inciso 
III, que consagra, de maneira expressa, o princípio da dignidade da 
pessoa humana, na condição de preceito fundamental, e o Estado, 
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ainda, não tenha formulado as necessárias políticas públicas para 
cuidar dessa temática, a fim de proteger o direito e a segurança des-
se grupo(SANTOS; GARCIA, 2019, p.300)

Segundo o Grupo Gay da Bahia, (GGB, 2020, s.p) é interessante 
observar a maneira em que se encara a violência no Brasil, visto que 
é apreciada de forma conflituosa, ao comparar que, da mesma forma 
que nas estatísticas a polícia aparece como vítima de casos de violên-
cia, por outro lado ela também é a que mais mata. 

Sem desconsiderar denúncias reiteradas do poder de trafican-
tes e milicianos nas comunidades cariocas, domínio dos presí-
dios por facções criminosas, enquanto os mais pobres, periféri-
cos, negros, profissionais do sexo, índios, são alvo costumeiro 
das ações policiais e figuram como vítimas da carnificina reinan-
te em nosso país apesar da redução dos homicídios em 2019. 
(GGB, 2020, s.p)

Quando se nega o direito de realização e criação de políticas 
públicas exclusivas a população LGBTI+, abre margem para que haja 
uma guerra contra a “ideologia de gênero”, que comumente é equi-
vocada pela população, e também pelo governo. Ainda ao tratar da 
necessidade da realização de políticas voltadas a comunidade, o go-
verno assevera sua falta de competência para realizar ao menos uma 
agenda que beneficie políticas voltadas aos pobres, LGBTI+, desvali-
dos entre outras minorias desfavorecidas. (GGB, 2020, s.p)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente a existência de uma carência relacionadaa situação 
jurídica da comunidade LGBTI+, onde surge com necessidade de pro-
teção jurídica e também a necessidade da criação de políticas públicas. 
É necessário também, que haja compreensão da sociedade ao enten-
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der que a opção sexual de alguém não deve ser um fator que permita, 
ou que faça ser justificável, violações de qualquer natureza, abrangen-
do as violências físicas e também as violações de direitos, respeitando 
sua vida, integridade física e corporal, e o direito de igualdade. 

Destaca-se os dados alarmantes demonstrados com o crescen-
te número de violência contra a comunidade LGBTI+, que mesmo sem 
uma instituição Estatal que faça o apuramento desses dados a nível 
nacional, percebe-se pelas entidades e grupos dedicados a essa ati-
vidade que mesmo com toda a conscientização, ainda assim há um 
aumento no que corresponde a violências físicas, psicológicas que vão 
contra esses e outros grupos minoritários. 

Dessa forma, é urgente a necessidade de leis que amparem 
essa causa, não apenas se utilizando de interpretações analógicas, 
equiparando tais condutas com outros crimes já previstos, mas sim, 
havendo criação de uma lei que permita a punição de condutas vio-
lentas e preconceituosas, que ocorrem diariamente e na maioria das 
vezes, ou não são levadas a conhecimento, ou não são punidas devi-
damente, fazendo com que essa situação seja ainda mais cometida, 
justamente por não ter uma lei rígida que puna severamente tais casos.

Ao tratar da criação de uma legislação que proteja os direitos da 
comunidade LGBT+ e de outras minorias, ressalta-se que essa é um 
dever do Poder Legislativo, e mesmo que o já se reconheça a criminali-
zação da homofobia, não se verifica o empenho na criação de medidas 
por parte do poder público. Assim sendo, o que se espera, diante do 
contexto apresentado, é que a decisão do Supremo Tribunal Federal 
sirva, além dos grupos existentes que buscam um debate saudável do 
tema, como uma forma de inspirar os cidadãos de forma que, entendam 
a necessidade da criação de uma lei específica, e do reconhecimento 
dos direitos dos LGBTI+ e outras minorias, de forma concreta.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em primeiro lugar, pode-se afirmar que o meio social passa ao 
longo dos anos por diversas alterações, modificações e mudanças, 
emergiram novas formas de relações sociais, culturas e, até mesmo, 
de identidade. Nesse sentido, o meio social entendido e subdividido 
em normativas binárias de gênero, definidas pela existência das ge-
nitálias, faz-se demasiadamente ultrapassado, gerando um enorme 
sofrimento a quem não se se harmoniza nestes padrões, sendo cons-
tantemente vítimas de transfobia, discriminação e violência.

A partir do momento em que o indivíduo nasce e não se sente 
confortável com o seu corpo, é normal que ele tenha vontade de ser re-
conhecido pelo gênero que se identifica, visto que o direito de ser quem 
é, implica no reconhecimento por parte do Estado ao direito à individua-
lidade, à autodeterminação e a liberdade, sem que isso desdobre na ne-
cessidade de preenchimento de mecanismos etapistas e burocráticos. 

Assim, considerando o nome como componente identificador e 
caracterizador do indivíduo no meio social, o direito à identidade torna-
-se elemento individualizador e, no caso de pessoas transgêneros, o 
nome possibilita maior abrangência ao direito à identidade sexual, que 
se evidencia no direito de ser reconhecido pelo sexo de acordo com a 
sua crença psicológica e íntima.

Igualmente, o direito ao nome faz parte da categoria de direitos 
da personalidade, sendo uma das classes de direitos fundamentais 
consagrados na Constituição Federal brasileira.Nesse sentido, a im-
portância da tutela jurídica do nome social serve como um procedi-
mento de redução dos danos associados às incompatibilidades entre 
as particularidades comportamentais e biológicas de uma pessoa.
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O DIREITO AO NOME COMO ELEMENTO 
ESSENCIAL DE AFIRMAÇÃO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Segundo Estefam (2016, p. 67),desde a Antiguidade, ainda que 
de forma inicial, a concepção de dignidade da pessoa humana se mos-
trou existente, apesar nãode ser capaz estabelecer o exato momento 
sua aparição, até porque, em história, nãoexisteum marco iniciativo 
determinado.Assim, a definição hodiernamente utilizada à dignidade 
da pessoa humana provém do humanismo renascentista e do Iluminis-
mo, embora, seja possível verificar as suas remotas raízes na Teologia 
cristã medieval e Antiguidade greco-romana. 

Ainda de acordo com o autor, sua inserção definitiva no vocabu-
lário jurídico, no entanto, é ainda mais contemporânea, resultando da 
segunda metade do século XX, como reflexo às práticas desumanas 
verificadas da Segunda Grande Guerra. Cuida-se em sua interpreta-
ção moderna de uma definição resultante da reação, na consciência 
ético-jurídica dos povos, em oposição a todas as formas de atrocidade 
realizadas por um homem contra seu semelhante (ESTEFAM, 2016, 
p.67). Nesse sentido, de acordo com Canotilho (2003, p. 225 apud 
ESTEFAM, 2016, p.68):

[...] perante as experiências históricas de aniquilação do ser hu-
mano (inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, 
genocídios étnicos), a dignidade da pessoa humana como base 
da República significa, sem transcendências ou metafísicas, 
o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do indivíduo 
como limite e fundamento do domínio político da República. 
(CANOTILHO, 2003, p. 225apud ESTEFAM, 2016, p.68)

Na Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa huma-
na está em destaque entre os princípios fundamentais, no seu art. 1º, 
inciso III (BRASIL, 1988). Szaniaski (2005, p.138-139 apud VAZ; REIS, 
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2007, p.189) assevera que a Constituição de 1988 estabelece o direi-
to geral da personalidade originando-se dos princípios fundamentais. 
Assim, funciona como: “a pilastra central, a viga mestra, sobre a qual 
se sustenta o direito geral da personalidade, está consagrado no inciso 
III, do art. 1º da Constituição, consistindo no princípio da dignidade 
da pessoa humana” (SZANIASKI, 2005, p. 138-139 apud VAZ; REIS, 
2007, p.189). Ademais, Ingo Wolfgang Sarlet, analiticamente, define a 
dignidade da pessoa humana como:

[…] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por par-
te do Estado e da comunidade, implicando, nesse 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 exis-
tenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa corresponsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunidade com os demais 
seres humanos (SARLET, 2009, p. 60).

Nessa mesma linha, segundo o entendimento apresentado 
pelo STF (2017, p. 02), em sede de julgamento do Habeas Corpus nº 
85.237, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a dignidade da pessoa 
humana é princípio supremo, sendo: 

[...] significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que 
conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente 
em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fun-
damentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e 
democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. (STF, 2017, p. 02)

Dessa forma, percebe-se que o princípio da dignidade humana 
possui relevância ímpar e é, ainda, a força motora de todo o ordena-
mento jurídico. Nesse sentido, é por meio dele que emanam todos os 
demais direitos, e, dentre eles, o da personalidade. A dignidade da 
pessoa humana resultou de triunfos ao longo dos anos; consequência 
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da lógica com as forças jurídica, ética e humanitária que refutou as 
atrocidades e crueldades empreendidas em desfavor ao homem neste 
hiato de construção. (OLIVEIRA; HENRIQUES, s.d, p.03)

Sendo assim, ainda de acordo com o autor, toda pessoa huma-
na é digna e em uma relação factual entre a vida e a dignidade, está 
absolve diversos significados, coadunando os outros direitos (OLI-
VEIRA; HENRIQUES, s.d, p.03). Vincula-se a personalidade, que, por 
vez, detém características especiais, vem sendo completada desde a 
concepção do sujeito, mesmo nas fases iniciais é como o preenchi-
mento de uma “folha em branco”, que gradualmente vai adquirindo 
formato e peculiaridade acompanhando as gravuras e tracejados que 
correspondem a uma construção progressiva. Logo, ao versar sobre a 
existência humana a concepção conectam-se às peculiaridades inatas 
à própria vida, cuja essência são as particularidades da intimidade do 
ser (OLIVEIRA; HENRIQUES, s.d, p.03).

Nessa perspectiva, Venosa (2020, p.193) destaca o nome con-
ferido à pessoa é um dos direitos fundamentais inclusos no grupo de 
direitos da personalidade ou personalíssimos. A relevância do nome 
para a pessoa natural encontra-se no mesmo plano de seu estado, 
de sua capacidade civil e dos outros direitos inatos à personalidade. 
Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 58), ainda, leciona 
e destaca que o nome é o sinal e a designação exterior pelo qual o 
indivíduo se identifica no âmbito familiar e no seio social. 

Hogemann (2009, p.08), por seu turno, ressalta que reconhecido 
na qualidade de um direito personalíssimo e fundamental, que é obri-
gação do Estado Democrático de Direito defender, dessa forma, todo 
indivíduo tem direito ao nome civil desde o seu nascimento, conforme o 
estabelecido no Código Civil de 2002 e na Lei de Registros Públicos. O 
nome tem, sobretudo, duas funcionalidades: identificadora e individua-
lizadora. A partir da necessidade de se diferencias os indivíduos que 
compõem o meio social, passa a existir a função individualizadora.A fun-
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ção identificadora deriva de um preceito investigativo, a proporção em 
que as relações sociais progridem e seus titulares necessitam ser identi-
ficados para os fins de obrigações e direitos. (HOGEMANN, 2009, p.08)

Em seu Capítulo II, o Código Civil, enuncia os direitos da per-
sonalidade, dentre estes o direito ao nome, previsto no artigo 16: 
“Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome 
e o sobrenome” (BRASIL, 2002). Assim, o direito ao nome civil, atri-
buto basilar da personalidade, apresenta todos os atributos próprios 
dos direitos da personalidade: é obrigatório, absoluto, indisponível, 
inalienável, incessível, intransmissível, inexpropriável, irrenunciável e 
imprescritível (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 295). De acordo com o 
entendimento de Monteiro:

Um dos mais importantes atributos da pessoa natural, ao lado 
da capacidade civil e do estado, é, efetivamente, o nome. O ho-
mem recebe-o ao nascer e conserva-o até a morte. Um e outro 
se encontram eterna e indissoluvelmente ligados. Em todos os 
acontecimentos da vida individual, familiar e social, em todos 
os atos jurídicos, em todos os momentos, o homem tem de 
apresentar-se com o nome que lhe foi atribuído e com que foi 
registrado. Não pode entrar numa escola, fazer contrato, casar-
-se, exercer um emprego ou votar sem declinar o próprio nome. 
No sugestivo dizer de Josserand, o nome é como uma etiqueta 
colocada sobre cada um de nós; ele dá a chave da pessoa 
toda, inteira. (MONTEIRO, 2015, p. 125)

Limongi França (1975, p.137 apud BORGES, 2018, p.08) ressalta 
que o nome não é simples palavra ou locução, mas sinal indicativo da 
personalidade do indivíduo, por meio do qual o bem da identidade é 
exercido; sendo, portanto, a forma de concretização dessa identidade. 
Dessa maneira, o nome, além de ser o meio de conexão do indivíduo 
com o meio social e jurídico, é uma ferramenta de autorreconhecimento. 
O nome caracteriza e singulariza-os diversos indivíduos. É por meio des-
se instituto que o sujeito invoca seus direitos e é convocado para efetivar 
seus deveres. (FRANÇA, 1975, p.137 apud BORGES, 2018, p.08)
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O TRANSGÊNERO COMO EXPRESSÃO 
DA AUTODETERMINAÇÃO DE GÊNERO

Ao discutir sobre a transexualidade, é necessário debater, fatal-
mente, a concepção de Dignidade da Pessoa Humana. Isto em con-
sequência da pessoa transexual enxergar sua felicidade vinculada a 
uma composição diversa da qual possui. Assim, é de se ponderar, 
que embora não seja capaz solucionar o problema na lógica do Direito 
Positivo, é uma circunstância que não pode ser desprezado, sob pena-
lidade de o direito se tornar segregador. Desvalorizar discussões desta 
espécie acarretaria na negação da realidade psicofísica, situação que 
o regime da Dignidade da Pessoa Humana rejeita por simbolizar um 
desrespeito a seu núcleo fundamental (SIQUEIRA, 2009, s.p).

De acordo com o magistério apresentado por Oliveira (2003, 
p.126 apud MENDES; MADRID, 2016, p. 06), o direito à autodetermi-
nação sexual origina-se do desenvolvimento do direito da personali-
dade, já que: 

Com efeito, na construção da individualidade de uma pessoa, a 
sexualidade consubstancia uma dimensão fundamental da cons-
tituição da subjetividade, alicerce indispensável para a possibili-
dade do livre desenvolvimento da personalidade. Deste modo, 
nítido está que as questões relativas à liberdade sexual têm íntima 
ligação com a proteção da dignidade da pessoa humana, verda-
deira pedra de toque de todo o sistema jurídico nacional. (OLIVEI-
RA, 2003, p.126 apud MENDES; MADRID, 2016, p.06)

Assim, Silva (2017, p.37), ressalta que a identidade transexual 
atinge maior destaque na atualidade, especialmente, no que concerne 
ao debate quanto ao indivíduo ser independente para se identificar em 
um corpo diferente daquele ao qual nasceu, pois possui autonomia de 
identidade sexual e crê que pertence ao sexo contrário à sua anatomia. 
Assim, considera-se transexual, a expressão genérica que designa o in-
divíduo que não se identifica com seu sexo biológico (SILVA, 2017, p.37).
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Steinmetz e Seger (2015, p.05) destacam que a organização 
jurídico-constitucional enumera entre os direitos fundamentais da 
pessoa a intimidade e a vida privada, garantindo a sua inviolabilida-
de. As posições defendidas por esses direitos, acrescidas à liberda-
de geral de ação, fazem parte do núcleo fundamental da autonomia 
da pessoa, da sua capacidade de autodeterminação, assim:

A autodeterminação sexual, que se encontra no centro de toda 
vida privada, pode ser compreendida como a possibilidade de 
cada indivíduo de viver livremente sua própria sexualidade, afir-
mando-a como signo distintivo próprio da identidade sexual, 
que engloba a livre escolha de seus parceiros e a oportunidade 
de manter com eles, de maneira consentida, relações sexuais 
(SAMPAIO, 2013 apud STEINMETZ; SEGER, 2015, p.05).

Logo, compreende-se que a autonomia sexual se incorpora no 
âmbito da intimidade e vida privada da pessoa, que pode escolher pela 
orientação sexual que lhe satisfazer e, voluntariamente, correlacionar-
-se com quem bem interessar (STEINMETZ; SEGER, 2015, p.05-06). 
Gerassi e Brasil (2014, p.09) destacam que a liberdade sexual, seja na 
esfera da autodeterminação identitária ou mesmo no âmbito do exercí-
cio da sexualidade é, primeiramente, liberdade que, se desrespeitada, 
constitui real entrave a uma vida digna.

Acredita-se ser o direito à identidade, “um elo de ligação entre 
o indivíduo e a sociedade em geral”, assim como forma os elemen-
tos básicos para o relacionamento normal das diversos formas, dentre 
eles o social e familiar, pois que individualiza a pessoa impedindo de 
haver equívoco com outra (BITTAR, 2007, p. 128 apud VIEGAS; RABE-
LO; POLI, 2013, s.p). A desigualdade de gênero trava uma batalha em 
busca de se reconhecer como sujeito de direitos e obrigações com 
base na concretização da condição de identidade diversa da proposta 
pelo Estado. A identidade transexual, posta neste contexto de corpos 
inconformes e desviantes e sob as lentes do binarismo de gênero, 
necessita de ser reconhecida para que a luta diante de desconstrução 
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dos papeis de gênero e a ressignificação do corpo transgênero seja 
entendida como uma construção que vai além das concepções deter-
minadas do padrão binário (SILVA, 2017, p.31).

Nessa linha, Farias e Rosenvald (2011, p.170-171) afirmam que a 
dignidade humana traz uma dupla face: uma eficácia positiva e outra ne-
gativa. A eficácia positiva refere-se ao laço de todo o tecido normativo in-
fraconstitucional, isto é, a sua imposição de obrigações aos particulares 
e ao Estado, sempre com o intuito de reafirmar a dignidade da pessoa 
humana. Em contrapartida, a eficácia negativa, relacionada às restrições 
impostas ao Poder Público e aos indivíduos como um todo, ao exercício 
de determinados direitos (FARIAS; ROSENVALD, 2011, p.170-171).

Ocorre que quando se refere à identidade de gênero, há uma 
lacuna por meio do Estado que, se exclui de regular os direitos intrín-
secos aos indivíduos transexuais que por não se encaixarem em um 
modelo “padrão” de binarismo sexual acabam tendo o reconhecimen-
to identitário negado (SILVA, 2017, p.31). Andrade (2015, s.p) destaca 
que o poder Legislativo em razão da evolução no Executivo, mostrou-
-se se omisso no que diz respeito à proteção dos travestis, transexuais 
e transgêneros, pois as decisões judiciais não acatavam os pedidos 
formulados para realização legal da cirurgia de redesignação sexual.

 Assim, esses indivíduos permaneciam presos à burocracia e 
à inexistência de reconhecimento identitário, visto que possuíam um 
novo corpo readequado à sua identidade de gênero, complementa 
Andrade (2015, s.p). No entanto, após longo processo clínico para ob-
tenção de um laudo científico acerca da sua condição subjetiva, men-
cionados indivíduos continuavam o nome e sexo de nascença em seu 
registro civil, em total discrepância à sua nova condição. Tornando-se 
necessário o início de etapa nova para a conquista da sua identidade 
real, sendo está a ação judicial de retificação gênero e nome nos regis-
tros civis (ANDRADE, 2015, s.p).
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Tartuce (2020, p.100) destaca que a transexualidade constan-
temente era atestado por entidades médicas como uma doença ou 
patologia, pois de acordo com a resolução 1.995/2010 do Conselho 
Federal de Medicina a pessoa teria “um desvio psicológico permanen-
te de identidade sexual com rejeição do fenótipo e tendência à automu-
tilação e autoextermínio. Este enquadramento clínico, de acordo com 
Gerassi e Brasil (s.d, p.05) sem dúvida, extrapola os consultórios para 
diplomar a estigmatização social dos indivíduos transexuais e exclu-
são e, alijando-os de direitos básicos como de liberdade, identidade, 
personalidade, igualdade, privacidade, autodeterminação e dignidade. 

Tal condição de marginalidade se reforça por ser, a construção 
da interpretação jurídica da condição transexual, pautada exclusiva-
mente na sacramentação da transexualidade enquanto patológica, 
por sua inscrição no código internacional de doenças. Portanto, deve 
existir, um entendimento necessário do estigma ou preconceito que 
incide sobre o transexual. Pelo seu diagnóstico, eles acabam excluí-
dos de toda uma dinâmica social referente a direitos de identidade e à 
inclusão no mercado de trabalho (GERASSI; BRASIL, s.d, p.05). Nesse 
sentido, Andrade esclarece que:

A busca pela efetivação plena dos direitos à identidade de gê-
nero, a qual não deve ser precedida da mera obtenção de um 
órgão sexual por vias cirúrgicas, tampouco de um laudo cientí-
fico que ateste e defina a identidade de gênero, tornou-se uma 
luta pela visibilidade de pessoas que permanecem à margem. 
Historicamente, são muitos os entraves, desde a garantia da 
readequação sexual pela cirurgia de redesignação e a mudança 
do fenótipo que não traduz o verdadeiro ser da pessoa, à sua 
inclusão nas relações sociais, como a escola, a universidade e, 
principalmente, o mercado de trabalho (ANDRADE, 2015, s.p.).

Assim, faz-se evidente que o transexual detém o seu direito de 
autodeterminação, podendo amparar dentre outros o seu direito à li-
berdade, escolhendo ou não por efetuar a cirurgia de redesignação de 
sexo, tendo o direito de ser feliz, em qualquer caso, não devendo ser 
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discriminado nem afastado do meio social. Nesse sentido, cada pes-
soa é dotada de dignidade, negá-la a uma pessoa é considerá-la in-
ferior às outras, sendo inadmissível no Estado Democrático de Direito, 
isso porque a dignidade, enquanto fundamento do Estado, simboliza 
então o princípio fundamental para que o homem seja a justificativa de 
todo o Direito (VIEGAS; RABELO; POLI, 2020, s.p).

Nesse sentido, cabe destacar que o movimento de despatoliza-
ção da pessoa trans, acabou por se estabelecer na jurisprudência su-
perior brasileira, tendo em 2017, como primeiro marco jurisprudencial 
sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a al-
teração do sexo no registro civil, sem a obrigação de realização prévia 
da cirurgia de acordo com a decisão prolatada pela quarta turma, no 
recurso especial 1.626.739/rs. O Ministro relator, Luis Felipe Salomão, 
alegou pela existência de um direito de gênero, com base no psico-
lógico do indivíduo, argumentou ainda que o direito à felicidade deve 
orientar a alteração de modelo da Corte (TARTUCE 2020, p.100-101).

Enquanto expressão do princípio do livre desenvolvimento da 
personalidade, o direito à autodeterminação do próprio gênero, qua-
lifica-se como poder fundamental da pessoa transgênero, repleto de 
natureza constitucional, e traduz em sua expressão, um fundamental 
direito humano no qual a existência foi admitida pelo Supremo Tribunal 
Federal. (Mello filho, s.d, p.13). Nesse sentido, cabe destacar os Prin-
cípios Yogyakarta que versam a respeito da aplicação da legislação 
internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e 
identidade de gênero, dessa forma, torna-se relevante ressaltar o prin-
cípio n. 3, que afirma:

Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, em qualquer 
lugar, como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações 
sexuais e identidades de gênero diversas devem gozar de ca-
pacidade jurídica em todos os aspectos da vida. A orientação 
sexual e identidade de gênero autodefinidas por cada pessoa 
constituem parte essencial de sua personalidade e um dos as-
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pectos mais básicos de sua autodeterminação, dignidade e li-
berdade. Nenhuma pessoa deverá ser forçada a se submeter a 
procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de sexo, 
esterilização ou terapia hormonal, como requisito para o reco-
nhecimento legal de sua identidade de gênero. Nenhum status, 
como casamento ou status parental, pode ser invocado para 
evitar o reconhecimento legal da identidade de gênero de uma 
pessoa. Nenhuma pessoa deve ser submetida a pressões para 
esconder, reprimir ou negar sua orientação sexual ou identidade 
de gênero (PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 2007, p. 10)

Dessa forma, é necessário proporcionar ao transgênero um 
real estatuto de cidadania, pois ninguém, pode ser desprovido de di-
reitos nem sofrer quaisquer limitações de natureza jurídica em razão 
de identidade de gênero. Como pessoas livres e iguais em direitos e 
dignidade, os transgêneros têm a prerrogativa, de receber a idêntica 
defesa das leis e do ordenamento político-jurídico estabelecido pela 
Carta Magna, mostrando-se arbitrário e inadmissível qualquer estatuto 
que discrimine, que estimule o desrespeito, exclua, que desiguale as 
pessoas em razão de sua identidade de gênero e que fomente a into-
lerância (MELLO FILHO, s.d, p.13).

Diante do contexto, segundo Andrade (2015, s.p) nota-se o au-
mento da luta pela visibilidade das pessoas transgêneras no campo 
judicial, com diversas causas que a sua identidade e dignidade não 
podem ficar à margem de mecanismos e procedimentos científicos, 
muito menos judiciais. Assim, perante as demonstrações positivas, 
apesar de burocráticas e morosas, dos Poderes Judiciário e Executivo, 
por meio do Projeto de Lei nº 5.002/13, Lei de Identidade de Gênero, 
apelidada de Lei João Nery, analisar-se-á o esforço de romper a inércia 
do Legislativo na proteção eficaz dos direitos dos transexuais, transgê-
neros e travestis (ANDRADE, 2015, s.p).

Ainda de acordo com Andrade (2015, s.p), o projeto da Lei de 
Identidade de Gênero brasileiro prevê, em seu artigo 1º, incisos I, II e III, 
que toda pessoa tem o direito à identidade de gênero, ao livre progresso 
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da pessoa de acordo sua identidade de gênero e a ser tratada de con-
forme a sua identidade de gênero, a qual é conceituada pelo artigo 2º: 

Artigo 2º – Entende-se por identidade de gênero a vivência interna 
e individual do gênero tal como cada pessoa o sente, a qual pode 
corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento, in-
cluindo a vivência pessoal do corpo.Parágrafo único: O exercício 
do direito à identidade de gênero pode envolver a modificação da 
aparência ou da função corporal através de meios farmacológi-
cos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja livremente 
escolhido, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, 
modo de fala e maneirismos (ANDRADE, 2015, s.p)

O projeto estabelece procedimentos jurídicos para a admissão 
da identidade subjetiva, proporcionando aos indivíduos a retificação 
do sexo e do nome nos registros civis oficiais, considerando o direito 
à autodeterminação de gênero, ao declarar que “toda pessoa poderá 
solicitar a retificação registral de sexo e a mudança do prenome e da 
imagem registradas na documentação pessoal, sempre que não coin-
cidam com a sua identidade de gênero auto-percebida” (ANDRADE, 
2015, s.p). Sendo assim, percebe-se que o trecho legislativo valoriza 
a definição de gênero social e psíquico, em desfavor da bioidentidade 
de gênero, proibir a exigência da realização de tratamentos hormonais, 
da cirurgia de transexualização, diagnóstico médico ou psicológico e 
decisão judicial(ANDRADE, 2015, s.p).

A TUTELA DO NOME SOCIAL 
DE TRANSGÊNEROS E TRAVESTIS 
COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Brandelli (2012, s.p apud SCHMIDT, 2016, p. 24) destaca que o 
nome é elemento essencial para a identificação da pessoa, originan-
do-se com o registro, após o nascimento, e a carregando por toda a 



171

s u m á r i o

sua vida, até mesmo gozando de certa proteção após a morte. É direito 
fundamental de grande relevância, possibilitando que se assegure res-
peito aos outros direitos da pessoa, e concedendo deveres, para que 
possa particularizá-la em comparação aos demais diante da socieda-
de, não a confundindo com outra pessoa. Assim, “trata-se de símbolo 
da personalidade do indivíduo, particularizando-o e identificando-o na 
vida social, haja vista ser apenas uma realidade fática aquele que não 
possui nome” (AMORIM, 2003, p. 5 apud SCHMIDT, 2016, p. 24). Nes-
sa mesma linha, Camargo afirma que:

O direito ao nome está intimamente ligado ao direito à identi-
dade pessoal. É através do nome que a pessoa é identificada 
e reconhecida no meio social e a partir do qual pode exerci-
tar seus demais direitos. Para que o sujeito possa contratar, 
assumir compromissos, adquirir bens e constituir família, ele 
precisa de um nome, precisa ser individualizado e identifica-
do. Trata-se, portanto, de aspecto essencial da pessoa, motivo 
pelo qual é inserido no contexto dos direitos de personalidade 
(CAMARGO, 2011, p. 62).

Em face da relevância que o nome possui, ele é protegido no 
direito brasileiro, no art. 16 do Código Civil que assevera no sentido de 
que “Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome 
e o sobrenome” (BRASIL, 2002). A legislação brasileira estabelece o 
prenome é imutável, no entanto, em caso de alteração pressupõe auto-
rização judicial, sendo imprescindível a intervenção do Ministério Públi-
co. A exposição da pessoa a situações constrangedoras e a correção 
ortográfica, são hipóteses que permitem modificação com fulcro nos 
artigos 55 e 110 da Lei de Registros Públicos (NADER, 2016, p. 256).

Com o estabelecimento da Lei nº 9.708 de 1998, a Lei de Re-
gistros Públicos foi modificada com intuito de ampliar as possibilida-
des de alteração do prenome. Assim, ofertou a hipótese de mudan-
ça do prenome por apelido público e notório. Além disso, a Lei nº 
9.807/99 que tem prerrogativa de proteger as testemunhas e vítimas 
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sob ameaças, permitindo à alteração com objetivo de protegê-las 
(NADER, 2016, p. 256-257).

A Lei de Registros Públicos protege o direito do maior de 18 
anos em modificar seu prenome, proibindo a mudança do sobrenome, 
com base no seu art. 56. No entanto, com requisitos especiais para 
exercer esse direito, devendo o pedido ser elaborado e apresentado 
em juízo no primeiro ano após ter completado a maioridade (NADER, 
2016, p. 257).Apesar da literalidade, o Superior Tribunal de Justiça vem 
entendendo pela possibilidade de se alterar o nome mesmo após esse 
prazo, desde que haja um motivo plausível, como nos casos de ex-
posição do nome ao ridículo e lesão a dignidade à pessoa humana 
(TARTUCE, 2020, p. 114-115). No que se refere à alteração do nome, 
cabe destacar o art. 58 da Lei 6.015/1973:

Prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substitui-
ção por apelidos públicos e notórios, bem como em razão de 
fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com 
a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz 
competente, ouvido o Ministério Público (BRASIL, 1973).

O nome possui a capacidade de particularizar a pessoa, desde 
sua origem familiar, individualização, identificação e até a distinção de 
gênero. Quando as características presentes no registro civil estão em 
harmonia com a realidade, não se avista nenhum impasse, entretan-
to,quando as informações do registro destoam da realidade, expõe a 
pessoa a situação vexatória. Dessa forma, acaba por evidenciar uma 
punição ao indivíduo que apresenta do sexo biológico diverso de sua 
identidade de gênero (SILVA, 2013, p. 19707). 

Nesse sentido, o “direito fundamental ao nome deve levar em 
conta não apenas a existência de um nome em si, mas a sua função 
social na criação da identidade do ser humano” (FACHIN, 2014, p. 41). 
O direito ao nome é essencial no estabelecimento da identidade do 
sujeito. Ao lado do nome, o direito à devida designação sexual também 
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cumpre papel construtivo na criação da identidade própria (FACHIN, 
2014, p. 49). Os aspectos inerentes ao nome alcançam a esfera psi-
cológica, pois individualiza homens e mulheres, sendo a base para a 
construção da personalidade. A partir desse raciocínio surgiu a figura 
do nome social, pois a pessoa pode ser exposta a uma situação vexa-
tória, caso seu nome não seja convergente aos aspectos físicos por ele 
apresentados (PINTO, 2016, s.p.).

Nos casos nos quais ocorre tal desacordo, entre o nome pre-
sente no registro civil e o sexo morfológico do indivíduo, o nome civil 
revela a perspectiva desfavorável de colocar alguém em cenário cons-
trangedor diante o seio social, em virtude do gênero que se identifica 
ser contrário ao gênero a que se menciona o nome presente em seus 
documentos.Nesses casos, a veracidade teoricamente presente em 
um registro civil passa a ser contestada quanto ao fato de dever re-
tratar a personalidade do indivíduo ou a genética (PINTO, 2016, s.p.).

Nesse sentido, o nome social éa designação que o indivíduo, 
de acordo com suas preferências, suas experiências e suas orien-
tações, que escolheu para lhe caracterizar em face dos demais, por 
compreender que o nome estabelecido em seus registros oficiais não 
corresponde com sua personalidade, com sua identidade de gênero. 
Assim, procura-se evitar quadros de discriminação e humilhação, nu-
mainvestida tanto de se integrar à sociedade como de confortar sua 
própria aceitação (OLIVEIRA, 2015, s.p).O nome social se define como 
a forma de adequação de sua identidade pessoal à sua identidade 
de gênero, um e outro características dos direitos da personalidade 
(HOGEMANN, 2014, p. 218). 

O nome social serve para inter-relacionar-se com outras pes-
soas, sendo que poderão fazer uso os sujeitos transgêneros, tran-
sexuais, travestis, e entre outros, como forma de minimizar discrimi-
nações e preconceitos, ao se exteriorizar no meio social, completam 
Nardi, Silveira e Machado, assim:
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Para travestis, homens e mulheres transexuais e pessoas que 
destoam das normas de gênero, o nome social é um elemento 
central na construção das suas novas identidades. Esse novo 
nome, que podemos inicialmente compreender como - nome 
social, é cuidadosamente escolhido e passa a ser utilizado para 
se relacionar com outras pessoas e se apresentar socialmente. 
Nossa experiência empírica como pesquisadores (as) e traba-
lhadores (as) do campo de gênero e da sexualidade mostra que 
a aceitação do uso do nome social por parte da população e 
das instituições de forma geral é encarada por essas pessoas 
como uma forma de respeito à sua construção identitária. Esse 
fato possibilita a expressão de suas construções de gênero com 
menos risco de discriminação ou preconceito (NARDI; SILVEI-
RA; MACHADO, 2013, p. 54 apud DORNELES, 2018, p. 42).

De acordo com as palavras de Diniz (2010, p. 216), “Embora 
o princípio da inalterabilidade do nome seja de ordem pública, sofre 
exceções quando: expuser o seu portador ao ridículo [...] e a situações 
vexatórias, desde que se prove o escárnio a que é exposto”. Nessa 
mesma linha, Fachin (2014, p. 49) afirma a característica da imutabili-
dade do nome é relativa, na medida em que tanto quanto na jurispru-
dência como na legislação, se admite a alteração do nome em casos 
específicos. Uma das possibilidades que dá brecha à modificação do 
registro civil refere-se a situação do prenome que exponha a pessoa ao 
ridículo, de acordo com parágrafo único do artigo 55 da Lei de Regis-
tros Públicos. Infraconstitucionalmente, é nesse detalhe que se justifica 
a alteração de nome dos indivíduos transexuais. O nome torna-se ve-
xatório quando atribuído a uma identidade de gênero diversa daquela 
que busca indicar, mesmo que adequado à identidade de gênero que 
ele representa. (FACHIN, 2014, p. 49)

Nessa perspectiva, tal circunstância causa indiscutível opressão 
à pessoa transexual, que é obrigada a tornar claro o descompasso 
entre seu sexo biológico e sua identidade de gênero. Além disso, obri-
gar a pessoa que se submeteu à cirurgia para redesignação sexual 
com traços femininos, a se identificar com documentos que possui 
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um prenome masculino é exposição ao ridículo. Sendo assim, oferecer 
a possibilidade ao transexual de alterar o nome, configura elemento 
imprescindível para garantir sua dignidade e sua identidade (FACHIN, 
2014, p. 50). Neste viés, Luz: 

O pedido de alteração do nome e do sexo no assentamento do 
registro civil, formulado por aquela pessoa que se submeteu 
a cirurgia para a redesignação sexual, tem por objeto o direito 
de expor o seu novo estado, sob pena de ver o seu direito de 
personalidade violado, fato este que constitui mais uma conde-
nação à clandestinidade. (...) Portanto, a alteração do sexo e do 
nome encontra fundamento na própria Constituição Federal e 
na legislação infraconstitucional, e a sua não permissão cons-
titui flagrante violação aos direitos de personalidade da pessoa 
que se submeteu à cirurgia para redesignação sexual que, aliás, 
há muito vem sofrendo constrangimentos e agressões no meio 
social em que vive e por parte de agentes públicos (LUZ, 2005 
apud FACHIN, 2014, p. 50).

Cabe destacar que o nome social representa um importante pa-
pel, sobretudo, para os travestis e transexuais, uma vez que atinge 
de forma direta na convivência desses grupos vulneráveis no âmbito 
social ao qual fazem parte. Além disso, não deve fomentar a ideia de 
que o órgão sexual determina o gênero, essa concepção é algo con-
vencionado culturalmente e socialmente (PINTO, 2016, s.p). A identi-
dade de gênero é algo intrínseco ao ser humano ao se reconhecer, isto 
é, suas características e sua personalidade de acordo com o gênero 
diverso do sexo com o qual nasceu. Nesse sentido de exposição, o 
uso do nome social veio para suprimir as circunstâncias vexatórias, de 
discriminação e humilhação em virtude do nome (PINTO, 2016, s.p.).

Dessa forma, faz-se imperioso destacar que, é reconhecido o 
direito ao transexual, ainda que não tenha se submetido ao procedi-
mento cirúrgico de mudança do sexo, a mudança do prenome. Ora, é 
incontroverso o sexo psíquico e perante da necessidade em prevenir 
as circunstâncias constrangedoras ao indivíduo. Apesar disso, não há 
legislação específica no ordenamento jurídico brasileiro que proteja o 
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direito dos transexuais em ajustar sua nomenclatura à identidade de 
gênero (NADER, 2016, p. 257).

O procedimento é feito juridicamente para viabilizar a alteração 
do prenome com fulcro na Lei nº 9708/98, a qual trata a respeito da 
alteração do nome que caiu em desuso em virtude do apelido público 
e notório, uma vez que são reconhecidos por outro nome na convivên-
cia laboral e social, diverso do que se encontra no registro civil (SILVA, 
2013, p. 19712). O constrangimento, sustentado pela incongruência 
entre o nome registrado no documento de identificação e a aparência 
física e suas vestimentas e acessórios, é condição que provoca a ex-
posição dessas pessoas a circunstâncias vexatórias, marcando uma 
violação ao princípio da veracidade registraria, que deve ser concebi-
do “sob o prisma do princípio da dignidade humana para garantir a 
adequação do documento à pessoa e não da pessoa ao documento” 
(SCHWACH, 2012 apud SILVA, 2013, p. 19713).

Segundo Coelho (2010 apud SCHMIDT, 2017, p. 53), as pessoas 
que reclamam a cirurgia para alteração de sexo possuem o direito de 
possuir prenome em equilíbrio com sua nova aparência. De acordo 
com o autor, se reconhece com mais agilidade nos processos judi-
ciais quando se consegue comprovar que o indivíduo tem distúrbios 
psíquicos e perturbação fisiológica, sendo proposto trocar de sexo por 
através de cirurgia (COELHO, 2010 apud SCHMIDT, 2017, p. 53). No 
entanto, existem decisões judiciais de alteração do nome sem cirurgia 
de troca, conforme o destacado na apelação de relatoria do desem-
bargador Jaime Dias Pinheiro Filho:

Apelações cíveis. Procedimento de jurisdição voluntária com a 
finalidade de alteração do nome, bem como do gênero na cer-
tidão de nascimento da parte autora. Transsexual que não se 
submeteu a cirurgia de redesignação de sexo. Sentença de par-
cial procedência no sentido de determinar a alteração do nome. 
Irresignação tanto da parte requerente, quanto do membro do 
parquet, este na condição de fiscal de ordem jurídica. A par-
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te requerente visa obter a procedência do seu pleito de alte-
ração do gênero. O presentante do ministério público, por seu 
turno, recorre, visando a nulidade do julgado por entender que 
o juízo é absolutamente incompetente, pois se trata de questão 
de estado, cuja competência seria do juízo da vara de família. 
Inicialmente cumpre de logo, destacar a preliminar de incom-
petência absoluta do juízo arguida pelo ministério público, para 
rejeitá-la, haja vista que se afastando a competência comum 
das varas cíveis e diante da lacuna da lei de organização judi-
ciária, parece-me que as varas de registros públicos atraem a 
competência para julgar as ações de alteração de identidade de 
gênero, especificamente em relação ao sexo e ao nome, tendo 
aplicação o artigo 109 da lei 6.015/73 que assim reza: “quem 
pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 
registro civil, requererá, em petição fundamentada e instruída 
com documentos ou indicação de testemunhas, que o juiz o or-
dene, ouvido o órgão do ministério público e os interessados, no 
prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório.” (entendimento 
que encontra escopo em moderna doutrina). Em análise do re-
curso autoral, forçoso reconhecer sua procedência, pois o Ex-
celso Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADI nº 4275, 
julgou procedente o pedido para dar interpretação conforme a 
Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58, da 
Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que as-
sim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgeni-
talização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patolo-
gizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente 
no registro civil. De sorte que, desjudicializou o procedimento, 
além de por termo a discussão de ser ou possível a mudança de 
gênero independentemente de ato cirúrgico. Cumpre dizer que, 
antes mesmo dessa decisão da suprema corte, este egrégio 
tribunal assumindo posição de vanguarda e, dando efetividade 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, inserto no art. 1º, 
III, da Carta Magna, já vinha admitindo a mudança do gênero in-
dependentemente de cirurgia. Dessa forma, impõe-se conhecer 
dos recursos, pois ambos preenchem os requisitos de admissi-
bilidade, provendo o recurso da parte autora, para determinar a 
mudança do gênero na sua certidão de nascimento, para nela 
constar o feminino e desprover o recurso do Ministério Público. 
(Apelação – Des. Relator JAIME DIAS PINHEIRO FILHO. Data 
julgamento: 10/04/2018, Décima segunda câmara cível, Publi-
cação:13/04/2018).
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Nesse sentido, Marco Aurélio (2018, p.11-12) destaca que é 
tempo da coletividade analisar a insuficiência das condições morfoló-
gicos para verificação da identidade de gênero, considerada a dignida-
de da pessoa humana. Descabe fomentar o intolerável estranhamento 
referente às circunstâncias diferentes do padrão estabelecido pela so-
ciedade para marginalizar cidadãos, negando-lhes os direitos funda-
mentais (AURÉLIO, 2018, p.12). Ainda assim, de acordo com o autor, 
é inaceitável, no Estado Democrático de Direito, negar um indivíduo a 
escolha da trajetória a ser traçada, suplantando da própria jornada, o 
protagonismo, o feliz e o pleno (AURÉLIO, 2018, p.12).

O nome é o sinal que distingue e identifica a pessoa no âmbito 
social, logo, deve estar em equilíbrio com a identidade de gênero, sob 
pena de colaborar para uma discriminação. É necessário o reconheci-
mento do direito ao uso do nome social nas repartições públicas, pri-
vadas, escolas e em todos os lugares onde seja obrigatório inscrever 
ou citar o nome de registro, independentemente da realização de cirur-
gia, ressalta Vieira (s.d, p.156).Logo, é fundamental a adequação do 
nome para diminuir o estranhamento social que se revela em desgaste 
emocional, preconceito, podendo prejudicar a saúde ao potencializar 
transtornos comportamentais e também a baixa autoestima (COELHO; 
SAMPAIO, 2012 apud VIEIRA, s.d, p.157). Nesse sentido:

A retificação dos registros civis dos transgêneros é o tratamento 
do indivíduo em conformidade com o ditame constitucional do 
princípio da dignidade da pessoa humana, com impacto profun-
do na autoestima desta população. Constata-se uma enorme 
importância do nome na autoestima, representando um meio de 
inclusão social. Cem por cento dos indivíduos que responderam 
o questionário apresentado pelo SOS Dignidade relataram au-
mento na autoestima e qualidade de vida, e 75% disseram que 
passaram a sentir menor ansiedade com relação à cirurgia de 
transgenitalização, concluindo-se que esta operação deixa de 
ser vista como a única forma de inclusão social (SCHWACH, 
2012 apud SILVA, 2016, p.19712)
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Portanto, “o nome social se assenta na construção e na busca 
da felicidade plena, traduzindo-se como fio condutor na vida de cada 
indivíduo” (DORNELES, 2018, p. 42. O direito à felicidade possui vas-
ta e genérica descrição, podendo-se afirmar que possui vínculo direto 
com o íntimo de cada pessoa, destacando-se o respeito à intimidade, 
individualidade e dignidade,caracterizada principalmente na liberdade 
do indivíduo em efetua suas próprias escolhas (DORNELES, 2018, p. 
42). Mais exclusivamente em relação aos transgêneros, o uso do nome 
social pode ser visto como um passo à frente no extenso percurso em 
busca da felicidade, pois declara que todos, independentemente de seu 
gênero ou sexo são iguais, desse modo, merecem respeito ao se apre-
sentarem socialmente ao se identificarem(DORNELES, 2018, p. 42).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O princípio da dignidade da pessoa humana emergiu há sé-
culos e subsiste até contemporaneamente, ainda que insatisfatoria-
mente, em razão das progressões sociais ocorridas nos últimos anos. 
Este princípio tem por escopo, assegurar o mínimo para que a pessoa 
tenha acesso a uma vida digna, sem nenhum descumprimento que 
possa acarretar qualquer prejuízo ou dano emocional, lesão psíqui-
ca e etc. Além disso, a dignidade da pessoa humana é consagrada 
pela Constituição de 1988 como um princípio fundamental, desta for-
ma, as relações jurídicas e sociais devem estar de acordo com o que 
a Constituição busca dar garantia.

O direito à identidade é um direito da personalidade, imprescin-
dível na dignidade humana, para aceitação do indivíduo e no reconhe-
cimento de direitos que independentemente não podem ser afastados. 
Ademais, cuida reconhecer que o nome é o principal elemento de identi-
ficação e diferenciação da pessoa perante o meio social, assim, é preci-
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so que haja a mudança deste, quando não coincidir com a ideia e forma 
em que a pessoa se enxerga e se reconhece diante da sociedade. 

Assim, o direito à autodeterminação é fundamental para a vida 
harmônica e para a edificação da personalidade do indivíduo, visto 
que carrega consigo questões ligadas a finalidades como o bem-estar 
e a felicidade. É preciso destacar que em uma sociedade plural, é de 
extrema relevância que todos os indivíduos tenham os seus direitos e 
deveres garantidos. Desse modo, é necessário que o transexual tenha 
a possibilidade de alteração da identidade, sob pena de contrariar as 
garantias constitucionais, tais como o direito à dignidade, e opção se-
xual, para que dessa forma, se alcançar a ideia de cidadania defendida 
pela Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, o uso do nome social não compõe apenas a acei-
tação de um nome não formalizado pelo ordenamento jurídico. Ele vem 
ao encontro do reconhecimento de indivíduos que até o momento se 
achavam excluídos no âmbito social. Nesse sentido, a partir do exer-
cício de um direito, começam a gozar da chance de crescente reco-
nhecimento de uma sociedade, que passa a aceita-los na amplitude 
da concepção de “pessoa”, logo, sujeitos de direitos. Dessa maneira, 
a luta em favor da positivação do reconhecimento do nome social-
de transgêneros e travestis como direito fundamentalé coletiva, sendo 
perfeitamente possível ir em prol na luta por um mundo novo, estabe-
lecido nos alicerces da igualdade de gênero e do combate às mais 
diversas formas de violência, preconceitos e discriminação.

Assim, compete ao Estado à implementação de leis que sejam 
mais amplas dando aos travestis e transexuais e qualquer outra minoria 
que não se “encaixe” nos “padrões”,a garantia de seus direitos. Isso 
porque na sociedade contemporânea, ampla e diversificada, é neces-
sário que se saiba reconhecer e respeitaras diferenças. O transexual e o 
travesti, assim como qualquer outra categoria, deve ser observada como 
normalidade e não como um “anormal”, e exige tratamento igualitário, 
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independente de opção sexual. Torna-se evidente, portanto, que com a 
evolução da sociedade surgem as mudanças e está deve ser observada 
pelo Direito para que nenhum indivíduo seja reduzido ao desrespeito, 
descaso, insuficiência de direitos ou mesmo ausência de proteção.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A dignidade da pessoa humana constitui valor-fonte para todo o 
ordenamento jurídico. Diante disso, após a internalização dos direitos 
humanos em território nacional, a dignidade da pessoa humana ma-
terializou-se como elemento essencial para os direitos fundamentais e 
por consequência também, para as liberdades individuais, dentre elas, a 
liberdade sexual, sendo necessário estudá-la, para entender como fun-
ciona o direito de ser livre para ser quem é, objeto de estudo deste artigo. 

Isto posto, as liberdades individuais têm, como premissa bá-
sica, a não intervenção do Estado, valendo-se da concepção de ser 
inerente ao indivíduo e por essa razão, não devem sofrer interposição 
no que tange questões pessoais. A liberdade sexual, portanto, incluída 
também nos direitos sexuais, inata a todos, deve ser assegurada e 
protegida, como forma de exercício básico da cidadania de cada um. 
Restando mencionar ainda, que o Direito tem que promover o caminho 
para a autonomia e felicidade para todos.

Perante o mencionado, o objetivo do presente é analisar como 
o direito de ser livre para ser quem é assegurado, através de elemen-
tos básicos como a dignidade da pessoa humana, a liberdade sexual, 
compreendida na orientação sexual e liberdade de gênero, cabendo 
mencionar também, em como o Supremo Tribunal Federal reconhece 
tal direito. Ademais, a metodologia empregada na construção do pre-
sente pautou-se na utilização dos métodos historiográfico e dedutivo. 

O primeiro método científico teve como incidência estabelecer o 
conceito de dignidade humana e como funciona em uma dimensão in-
dividual. No que concerne ao segundo método, aplicou-se em razão do 
recorte temático proposto. Ainda no que concerne ao enfrentamento da 
temática científica, a pesquisa se caracteriza como qualitativa.A técnica 
de pesquisa principal utilizada foi a revisão de literatura sob o formato 
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sistemático. Além disso, em razão da abordagem qualitativa empregada, 
foram utilizadas, ainda, a pesquisa bibliográfica e a análise documental

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
EM UMA DIMENSÃO INDIVIDUAL

Conforme ilustra Andrade (2003, p.316), a produção jurídica tem 
como elemento central o ser humano, estabelecendo, portanto, o ho-
mem como o valor mais respeitável diante do ordenamento jurídico. 
Assim, só pela constatação de pertencer ao gênero humano, o indi-
víduo é possuidor da dignidade. Conforme descreve Immanuel Kant 
(2003, p.58 apud. ANDRADE, 2003, p.319), “o homem não é uma coi-
sa; não é, portanto, um objeto passível de ser utilizado como simples 
meio, mas, pelo contrário, deve ser considerado sempre e em todas as 
suas ações como fim em si mesmo.”

Para Sarlet (2002, p. 22) a dignidade da pessoa humana é algo 
inerente e caracterizador do ser humano, e por essa razão, não pode 
ser separada do indivíduo. Desta maneira, o ser humano tem a posse 
de direitos que, somente pela sua condição humana, faz jus a eles 
e, portanto, devem ser respeitados pelo Poder Público e sociedade. 
O autor ainda afirma que, é tido como um predicado intrínseco a to-
dos, representando umvalor próprio que o identifica dos demais seres. 
Flávia Piovesan (2003, p.188) leciona que o processo universal dos 
direitos humanos, é fundamentado na receptividade da dignidade da 
pessoa humana como valor principal perante o restante dos direitos. 

[...] todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, 
sendo incondicionada, não dependendo de qualquer outro cri-
tério, senão ser humano. O valor da dignidade humana se pro-
jeta, assim, por todo o sistema internacional de proteção. Todos 
ostratados internacionais, ainda que assumam a roupagem do 
Positivismo Jurídico, incorporam o valor da dignidade humana. 
(PIOVESAN, 2003, p.188)
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No entanto, é importante frisar que a dignidade da pessoa hu-
mana compreende uma vitória concedida ao longo do tempo, por ter 
sido resultado de uma razão ético-jurídica após atos cruéis e hostis 
praticados pelos próprios humanos, em acontecimentos datados na 
história, como, a Segunda Guerra Mundial. O princípio da dignidade 
representa uma conquista ainda mais valiosa e digna de receber pro-
teção, por causa do contexto em que foi inserido e da relevância de 
a partir daquele momento, por se tornar um valor fonte para todo o 
ordenamento jurídico. (REIS; VAZ, 2007, p. 190)

A dignidade da pessoa humana é embasada em dois pilares 
previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a igualdade e 
a liberdade, dispostos em seu art.1º, que preceitua: “Todas as pessoas 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão 
e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito 
de fraternidade.” (ONU, 1948, online) Dessa forma, a dignidade pres-
supõe a igualdade entre os indivíduos, de forma que seus interesses 
sejam apoiados, independentemente de gênero, raça, capacidade ou 
demais características individuais, enquanto, a liberdade proporciona 
o exercício pleno de seus direitos existenciais (ANDRADE, 2003, p.318)

Ainda em exame, saliente-se para o fato de que o legislador 
constituinte não definiu, de forma precisa, o significado de dignidade 
da pessoa humana. Um dos obstáculos para tal descrição, é o fato da 
dignidade da pessoa humana ser uma qualidade inerente a todo ser 
humano e não uma ferramenta para cuidar de determinados aspectos 
da existência humana, como a vida, a intimidade, a integridade física e a 
propriedade, como ocorre nas normas jusfundamentais. Vale ressaltar, 
que, no decurso do tempo, a doutrina e a jurisprudência constituíram 
algumas linhas fundamentais para delimitar e concretizar o conteúdo, 
todavia, ainda não há uma definição concreta. (SARLET, 2007, p.364)

Para esclarecer o sentido da dignidade da pessoa humana, des-
taca-se a instrução de Sarlet (2005), que propõe três dimensões: a 
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dimensão ontológica, a dimensão comunitária (ou social) e a dimensão 
histórica e cultural. A primeira dimensão proposta pelo autor, a ontoló-
gica, determina a dignidade como qualidade irrenunciável e inaliená-
vel, sendo inerente a todo ser humano e, portanto, anterior ao Direito. 
A dimensão comunitária ou social, por outro lado, apropria-se do re-
conhecimento de valores consagrados socialmente pela comunidade 
de pessoas. Enquanto, a dimensão histórico-cultural representa o fruto 
do trabalho de gerações, estando sempre em processo de desenvol-
vimento e construção. (FURLAN, 2007, p.75-76). A partir do exposto, 
Sarlet dispõe que a dignidade é:

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser hu-
mano que o faz merecedor do mesmo respeito e considera-
ção 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 con-
dições 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.59-60)

Em consoante,valendo-se da concepção de Moraes:

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que 
se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 
respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um 
mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, 
de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos. (MORAES, 2002, p.128)

A dignidade da pessoa humana, aqui, funciona como funda-
mento para o Estado Democrático de Direito consagrado em seu 
art.1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 como direito essen-
cial de todo indivíduo em ser estimado como pessoa e poder usufruir 
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da sua própria existência. (AWAD, 2006, p.113) Por isso, os princípios 
fundamentais (entre eles, a dignidade da pessoa humana) têm como 
objetivo definir e representar a coletividade política e o Estado, relatan-
do as principais possibilidades político-constitucionais, além de desig-
nar o resumo ou a matriz de todas as normas constitucionais (SILVA, 
2001apud FURLAN, et. al., 2007, p.77)

A LOCUÇÃO AUTODETERMINAÇÃO 
SEXUAL EM DELIMITAÇÃO: SEXUALIDADE 
E LIBERDADE EM CONVERGÊNCIA

A partir da incorporação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 nos Estados, a aplicação dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais tiveram como base o combate contra a 
discriminação e opressão de todos e o amparo da dignidade e igual-
dade entre as pessoas. Para os direitos humanos serem internaliza-
dos em território nacional, os direitos fundamentais necessitam de 
base constitucional, como forma de proteção interna dos direitos dos 
cidadãos. Nesse sentido, denota-se a dignidade como o centro dos 
direitos classificados como fundamentais e também como elemento 
essencial para as liberdades individuais, como o direito à liberdade 
sexual.(CAMPOS,s.d, p.30-32)

A liberdade defendida fundamentalmente por Kant implica na 
mais profunda antropologia da liberdade. Aquela conectada à facul-
dade de se comportar humanamente e agir de forma livre, na qual o 
próprio indivíduo é dono das suas decisões. Sendo assim, a liberdade 
é a materialização prevista nos preceitos dos direitos humanos, cons-
tituindo uma qualidade essencial da vida humana, em razão do livre 
arbítrio ou da liberdade civil. (LOPES, 2000, p.86). A liberdade como 
direito fundamental de primeira dimensão abrange as liberdades pú-
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blicas, isto é, direitos civis e políticos. Direitos que preconizam a não 
interferência do Poder Público nas liberdades individuais, pois, como 
direitos negativos, demandam um afastamento do Estado, não caben-
do ao Órgão Público intrometer-se nas decisões privativas dos indiví-
duos. (CAMPOS, s.d, p.33) Prossegue a autora: 

Constata-se assim que a proteção do gênero humano inclui o 
direito à sexualidade, por se tratar de um direito decorrente da 
natureza humana. A realização da humanidade inclui a solidarie-
dade, logo, a sexualidade é um direito de todos e de cada um a 
ser garantido. (CAMPOS, s.d, p.34)

À vista disso, após a autorização das emendas para a Declara-
ção de Direitos Sexuais prevista em 1997 no XV Congresso Mundial de 
Sexologia em 2000, foi assegurado o direito à liberdade sexual, como 
o direito de amar e ser amadosem qualquer tipo de ato discriminatório, 
independente de gênero, sexo, orientação sexualidade, raça, religião, 
classe social, deficiências mentais e físicas. Entende-se que, os direi-
tos sexuais constituem direitos humanos universais, fundamentado na 
dignidade, na liberdade inata ao indivíduo e na igualdade para todos, 
devendo, portanto, ser promovidos, respeitados e defendidos. (TONE-
LI, 2008, p.70). Assim, para o direito à sexualidade ser garantido, des-
taca-se dois princípios fundamentais: a liberdade e a igualdade, como 
resultado das declarações de direitos humanos e do constitucionalis-
mo clássico, a fim de constatar a dignidade do ser humano e nortear o 
respeito no âmbito da sexualidade. (RIOS, 2006, p.83-84).

O direito à igualdade, tanto na sua extensão formal, quando 
preceitua a igualdade de todos perante a lei, quanto na extensão ma-
terial, em que se deve tratar os iguais e os desiguais, na medida de 
sua desigualdade, garante o tratamento equânime a todos com base 
na orientação sexual. Por essa razão, casos como impedimento de 
demonstração de afeto entre homossexuais e exclusão da possibilida-
de de adoção por parte de pessoas do grupo LGBTQIA+ configuram 
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lesão ao direito de igualdade, conectado aos direitos sexuais. (RIOS, 
2011, p.293). Diante dessa perspectiva, o autor, ainda, destaca que:

Relacionado de modo indissociável à privacidade está o Direito 
de liberdade, mesmo porque a privacidade nada mais é do que 
uma manifestação, no âmbito das relações interpessoais, do 
próprio Direito de liberdade. Com efeito, o direito de liberda-
de possibilita aos indivíduos, de forma autônoma, a tomada de 
decisões quanto aos objetivos e aos estilos de vida. Diante da 
importância ímpar que a sexualidade assume na construção da 
subjetividade e no estabelecimento de relações pessoais e so-
ciais, a liberdade sexual, que também se expressa como direito 
à livre expressão sexual, é concretização mais que necessária 
do direito humano à liberdade. (RIOS, 2011, p.292)

Segundo Maria Berenice Dias (2001, p.1), para que todos pos-
sam se realizar como indivíduo e ter garantido o exercício a livre expres-
são sexual, é necessário que se admita que a sexualidade é inerente a 
premissa da vida humana. Dessa forma, como uma das garantias do 
exercício do direito à liberdade individual, é imprescritível e inalienável, 
constituindo um direito natural, sendo aquele que nasce com o ser 
humano e assim, resulta da sua própria natureza. Sendo assim, para 
reafirmar o exposto, a Declaração dos Direitos Humanos sobre uma 
perspectiva de gênero dispõe que:

Artigo 10. Todos os seres humanos têm direito à autonomia e à 
autodeterminação no exercício da sexualidade, que inclui o direito 
ao prazer físico, sexual e emocional, o direito à liberdade na orien-
tação sexual, o direito à informação e educação sobre a sexua-
lidade e o direito à atenção da saúde sexual e reprodutiva para 
a manutenção do bem-estar físico, mental e social. (ONU, 1998)

Desta maneira, para a realização completa da humanidade, é es-
sencial que se compreenda os aspectos necessários para a proteção da 
dignidade da pessoa humana, incluindo o direito à liberdade de exercer 
a sexualidade. A sexualidade é inerente a natureza humana, seja exami-
nada pelo caráter genérico ou individual. Assim, sem o presente exercí-
cio, a própria natureza humana não se materializa, faltando-lhe o direito 
de ser livre, característica do direito fundamental. (DIAS, 2001, p.1-2)
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O DIREITO DE SER QUEM É:  
O RECONHECIMENTO DO STF SOBRE 
A AUTODETERMINAÇÃO E A EXPRESSÃO 
DA INDIVIDUALIDADE HUMANA

A liberdade, para Stuart Mill (1998apud. Moreira, 2015, p.80) 
presume a capacidade de o indivíduo delinear os objetivos de vida 
à sua individualidade.  Para Bobbio (1996, p.7) a liberdade constitui 
um estado, no qual o indivíduo deve ser observado em sua singulari-
dade, para ser considerado um ser livre.  Com um dos fundamentos 
na liberdade, o mínimo existencial trata das condições mínimas para 
a existência humana de forma digna.É essencial para o cumprimento 
dos requisitos iniciais da liberdade, sem o qual finda a capacidade de 
sobrevivência do homem e o retrocesso aquém de um mínimo, o qual 
não é permitido. (TORRES, 1989, p.29-30)

Diante disso, a sexualidade como elemento do mínimo existen-
cial, se apresenta na faculdade do indivíduo tomar as suas próprias 
decisões e ser livre para ser quem é. A definição da personalidade do 
homem advém dos resultados de suas escolhas diante das sociabili-
dades específicas. Desta feita, as “inter-relações desses componentes 
com o ser humano, como unidade, formam aquilo que costumamos 
chamar, na vida cotidiana, com razão, o caráter, a personalidade, do 
indivíduo” (LUKÁCS, 2010, p.9 apud. CUNHA, 2018,p.19).

O desenvolvimento de cada um de forma libertária é condição 
sinequa non para o bem-estar, sendo importante para o indivíduo per-
ceber as práticas que se encaixem no seu modo de viver e na sua per-
sonalidade. No Direito,pode não ser possível a garantia de felicidade, 
entretanto, o trabalho para a independência, através da autonomia, 
que impulsione para o caminho da felicidade, deve ser assegurado. 
(MOREIRA, 2015, p.80-83)
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O marco inicial para o desenvolvimento da personalidade é a 
liberdade, e com isso, a autonomia é assegurada para que o ser hu-
mano possa agir sem intervenção do Estado ou da sociedade. Diante 
disso, a autonomia funciona como mecanismo de emissão de normas 
para si, enquanto, a autodeterminação é responsável pelas escolhas 
que a própria pessoa toma. (MOREIRA, 2015, p.101-103) Assim, con-
tinua descrevendo o autor que:

[...] é na autodeterminação que reside a sua real contribuição 
na proteção e na promoção da pessoa humana. Ao trazer a 
possibilidade do homem dirigir a sua vida de acordo com a sua 
vontade, a autodeterminação permite a livre realização da pes-
soa protegendo e promovendo decisões individuais que deter-
minam o ser humano e são, no mais, manifestações individuais 
da sua própria personalidade (modos de ser) (BERRIO, 1999 
apud. MOREIRA, 2015, p.104)

A faculdade de se autodeterminar é a forma mais verídica de se 
manifestar a autonomia individual, por meio de escolhas próprias para 
a tomada de decisões e a capacidade da livre escolha dos seus obje-
tivos de vida e a forma de realizá-los. Tal aspecto dispõe que, as pau-
tas pessoais de cada um sejam solucionadas pelo próprio indivíduo, 
não cabendo intervenção de mediadores, quando não houver lesão 
dos direitos de outrem (BARRETO NETO; 2014, p.354) Além disso, é 
fundamental o respeito e a viabilidade das preferências existenciais de 
cada um, para que o ordenamento jurídico possa garantir os direitos 
fundamentais previstos. (MOREIRA, 2015, p.105)

Logo, a autodeterminação antecede o Estado de direito e an-
tecede também, a democracia. Para José Joaquim Gomes Canotilho, 
ainda,a autodeterminação

[...] é o momento verdadeiramente fundacional de qualquer co-
munidade constituída como Estado democrático de direito. O 
cumprimento das pré-condições práticas jurídico-internacional-
mente reconhecidas permitem também estabelecer uma clara 
indissociabilidade entre a «forma de Estado» interna e a sua «ima-
gem» na ordem jurídica internacional (CANOTILHO, 1999, p. 12).
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Por esse motivo, o Estado Constitucional democrático de direito 
sempre será o norte para a construção da ordem, segurança e a paz 
jurídica. Os poderes do Estado são divididos em legislativo, executi-
vo e judiciário, tendo cada um destes finalidade própria para o pleno 
exercício da democracia e constitucionalidade no Brasil. Verifica-se, 
contudo, a intervenção do Poder Judiciário no que tange a função do 
legislativo. Assim, os tribunais judiciais promoveram uma mudança no 
seu papel institucional, comunicando-se com o sistema político. (COI-
TINHO FILHO; RINALDI; 2018, p.30) Um exemplo a ser citado, é o caso 
da equiparação da conjugalidade entre pessoas do mesmo sexo a um 
modelo de família determinado na Constituição. Oliveira (2005, p.559 
apud COITINHO FILHO; RINALDI; 2018, p.30) denomina tal processo 
como “’judicialização da política’, quando há uma transferência deci-
sória do poder executivo e legislativo para os tribunais”. Dessa forma, 
membros do judiciárioatuam como dirigentes para aplicar os princípios 
previstos na Carta Magna e de reprodução política e social, de forma 
que as decisões, então, passam a ser tomadas pelo Poder Judiciário 
e não pelo Poder Executivo ou Congresso Nacional. (BARROSO, 2009 
apud COITINHO FILHO; RINALDI, 2018, p.30)

Ainda em exame, vale ressaltar que, embora a Constituição Fe-
deral de 1988 tenha garantido o tratamento com igualitário a todos, de 
forma que não caiba a discriminação, até o momento não há legisla-
ção federal que prescreva expressamente a proibição de discriminar 
alguém em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero.
Assim, desde a Assembleia Constituinte de 1987-1988 tem-se o de-
bate acerca da inclusão da orientação sexual no art.3º, inciso IV da 
Constituição Federal para assegurar proteção ao grupo LGBTQIA+ e 
viver sua vida com liberdade e vedar a discriminação do referente gru-
po. (MENEZES, 2020, p.5-6)

Desta maneira, a criminalização da homotransfobia foi requeri-
da pelo Mandado de Injunção Coletivo 4.733 DF no ano de 2012 pela 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
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sexuais (ABGLBT), visando suprir a omissão legislativa a respeito dos 
atos discriminatórios dos direitos e liberdades fundamentais junto a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. (MENEZES, 2020, 
p.5-6). Neste sentido, destacam-se os ensinamentos do Ministro Celso 
de Mellona ADO que preceituou:

NINGUÉM PODE SER PRIVADO DE DIREITOS NEM SOFRER 
QUAISQUER RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA POR MO-
TIVO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU EM RAZÃO DE SUA 
IDENTIDADE DE GÊNERO – Os integrantes do grupo LGBTI+, 
como qualquer outra pessoa, nascem iguais em dignidade e di-
reitos e possuem igual capacidade de autodeterminação quan-
to às suas escolhas pessoais em matéria afetiva e amorosa, 
especialmente no que concerne à sua vivência homoerótica. 
Ninguém, sob a égide de uma ordem democrática justa, pode 
ser privado de seus direitos (entre os quais o direito à busca da 
felicidade e o direito à igualdade de tratamento que a Consti-
tuição e as leis da República dispensam às pessoas em geral) 
ou sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em razão de 
sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero! (ADO 26, 
Relator Ministro Celso de Mello)

Logo, o Tribunal aceitou o mandado de injunção, reconhecendo 
a falta de atividade do congresso sobre a legislação pertinente, apli-
cando a Lei 7.716/89 aos crimes de homofobia de forma temporária.

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu do mandado de 
injunção, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não admitia 
a via mandamental. Por maioria, julgou procedente o manda-
do de injunção para (i) reconhecer a mora inconstitucional do 
Congresso Nacional e; (ii) aplicar, com efeitos prospectivos, 
até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a 
Lei nº 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os 
crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por 
orientação sexual ou identidade de gênero, nos termos do voto 
do Relator, vencidos, em menor extensão, os Ministros Ricar-
do Lewandowski e Dias Toffoli (Presidente) e o Ministro Marco 
Aurélio, que julgava inadequada a via mandamental. Plenário, 
13.06.2019 (MENEZES, 2020, p.6)
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À vista do exposto, a sexualidade humana, então, compreende 
as características íntimas e internas de cada indivíduo que reflete nas 
relações amorosas e afetiva. Conforme a introdução dos princípios de 
Yogyakarta, todos nascemos livres e iguais em dignidade e direitos, 
sendo a orientação sexual e identidade de gênero indispensáveis para 
o exercício da dignidade e humanidade, não devendo ser, portanto, 
motivo de abuso ou discriminação. (PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 
p.7). Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal ressalta a importância 
do direito à autodeterminação do próprio gênero ou da definição de 
sua orientação sexual, como forma de expressão da liberdade no de-
senvolvimento da personalidade e poder fundamental de cada pessoa, 
abarcado na Constituição, a fim de materializar o direito humano que 
deve ser reafirmado pelo Estado. (MELLO, 2020, p. 52-54)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A liberdade sexual é indispensável para a realização da vida 
humana. Assim, por ter como características a imprescritibilidade e a 
irrenunciabilidade, devido ao seu caráter de direito natural, deve ser 
assegurado pelo Poder Público a todos, a autonomia para escolher 
livremente os seus objetivos de vida e como exercer a sua persona-
lidade.Logo, nota-se que para o desenvolvimento da personalidade, 
é necessário a liberdade, e por consequência, a não intervenção do 
Estado na vida pessoal de seu povo.

A sexualidade humana, portanto, com fundamento na igualdade 
e liberdade de todos diante de seus direitos e dignidade, ressalta a 
importância do exercício da orientação sexual e a identidade de gênero 
serem efetuados, sem qualquer ato discriminatório ou abuso, mediante 
previsão em documento sde âmbito internacional e nacional, como 
dever do Estado proteger os direitos dos cidadãos.
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Desta maneira, embora seja o assegurado na Carta Magna de 
1988, o direito a todos de serem livres, compreendo a sexualidade, e 
que todos merecem ser tratados de forma igualitária, é transferido para 
o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade de garantir tais direitos 
diante da omissão legislativa no que tange ao assunto presente no orde-
namento jurídico brasileiro, como no caso da aplicação da Lei 7.716/89, 
para os crimes de homofobia para suprir a omissão legislativa. 

Assim, os tribunais judiciais mudaram sua função institucional, 
possuindo relação direta com o sistema político. Por isso, o Supremo 
Tribunal destaca a relevância do direito à autodeterminação do próprio 
gênero ou da definição da orientação sexual, como materialização da 
liberdade no desenvolvimento da personalidade, como forma de con-
cretizar o direito humano que deve ser protegido pelo Poder Público. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No contexto do discurso introdutório, é mister demonstrar que 
as construções de sexualidade e de gênero ganha especial destaque 
no que concerne ao poder e à ordem determinada pela política em si, 
tanto ela se referindo à saúde ou não, que tem finalidade de combater 
diversos intermediários coletivos.No entanto, é compreensível a alta 
ênfase no corpo e sexo que tenta esclarecer que o conceito de sexua-
lidade é um acontecimento histórico e social, essencialmente porque 
luta pelo futuro e retrata sua importância na política.

No desafio de regular a convivência pacífica diante a concessão 
de novas identidades sexuais que gera consideração no tocante reco-
nhecimento desse grupo e dos direitos básicos por outros membros 
da comunidade. Apesar de ser uma comunidade com variedades em 
diversos aspectos, hoje, ela está em uma era de retrocesso e conser-
vadorismo. Nesse sentido, os indivíduos LGBTQIA+, que contrariam 
os padrões conservadores estabelecidos, sofrem com atos do cotidia-
no pela desigualdade e discriminação. Diante desse contexto e com 
a evolução da sociedade foi realizada uma reunião com especialistas 
em assuntos da legislação de direitos humanos no ano de 2006, que 
culminou com a edição dos Princípios de Yogyakarta.

Para isto, a metodologia aproveitada para a estruturação da 
presente pesquisa se embasou por meio da metodologia histórica e 
dedutiva. Em referência às técnicas de pesquisa, optou-se, em um 
primeiro momento na revisão de literatura sob o formato sistemático. 
De maneira secundária e complementar, lançou-se mão da técnica de 
revisão bibliográfica, tendo como proposta de seleção a pertinência do 
material com a pesquisa. As bases dados empregadas foram sistemas 
online, adotando-se como parâmetro de seleção a correlação entre os 
textos e o tema proposto.
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SEXUALIDADE EM CONSTANTE DISPUTA: 
PENSAR A QUESTÃO COMO PAUTA POLÍTICA

A política em si, sendo ela de saúde ou não, a todo o momento 
será um arbítrio do poder. Deriva do combate de variados intermediários 
sociais, os quais têm por objetivo colocar em prática determinada ordem 
de poder e, no caso em análise, as construções de sexualidades e de 
gênero recebem especial ênfase. Portanto, as políticas de saúde são 
fatos sociais e históricos não necessários e não aleatórios. Traduzem-se 
em um objeto do combate de variadas instituições e agentes para esta-
belecer uma determinada ótica ao Estado, tendo em vista que toda polí-
tica de saúde é uma ação do Estado (ABADE; DEMÉTRIO, 2017, p. 140).

Nesse sentido, conforme o que expõe Bourdieu (2014 apud 
ABADE; DEMÉTRIO, 2017, p. 140), o Estado é um local em que os 
indivíduos transformam-se em concorrentes, onde há uma relação de 
força complexa, com mecanismos diferentes e complexos, “uns têm 
o conhecimento dos regulamentos, outros têm uma autoridade cien-
tífica, outros, ainda, têm o prestígio” (BOURDIEU, 2014 apud ABADE; 
DEMÉTRIO, 2017, p. 140). Ainda para o autor, essa associação de po-
der, aguçadamente enigmática, acaba em uma resolução que colabo-
ra para alterar ou reforçar uma determinada condição dessas relações 
de força e poder, a tal decisão dá-se o nome de “política” (BOURDIEU, 
2014 apud ABADE; DEMÉTRIO, 2017, p. 140).

Ao partir dessa premissa, entende-se que o Estado não é apenas 
a universalização do proveito próprio, ou seja, “do interesse particular 
dos dominantes que consegue se impor aos dominados” (ABADE; DE-
MÉTRIO, 2017, p. 140). O Estado é a entidade que detém a capacidade 
de formar um ordenado mundo social sem, necessariamente, utilizar 
de mecanismo de coerção. Não se trata aqui de uma instância que 
legitima um ordenamento acordado por um ato do tipo “propaganda”, 
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mas uma instância que concebe um mundo social conforme determi-
nadas estruturas (ABADE; DEMÉTRIO, 2017, p. 140).

Com base no que aduz Monica e Martin (2016, p. 21), Jeffrey 
Weeks, em O corpo e a sexualidade, afirma que é possível analisar que, 
nos dias atuais, se vê uma verdadeira “luta pelo futuro da sexualidade”. 
A importância aguda que é dada ao corpo e ao sexo busca elucidar a 
concepção de sexualidade como episódio histórico e social, sobretudo 
em razão do fato de que a luta pelo futuro deste reflete sua importância 
na política. Tendo poder e sexualidade uma grande relação, a última 
pode ser entendida como ferramenta de regularização do comporta-
mento e dos corpos de determinado grupo de sujeitos. A questão a 
respeito desse futuro da sexualidade gera questionamentos mais assí-
duos, como o futuro dos ideais de igualdade e liberdade e até mesmo 
da própria democracia (MONICA; MARTINS, 2016, p. 21).

Com base nas falas de Rubin (2012, p. 01), algumas pessoas 
compreendem a sexualidade como um assunto sem relevância, um 
“desvio frívolo” de outros problemas como a aniquilação nuclear, fome, 
racismo, guerra, doença ou pobreza. Contudo, como o próprio autor 
sugere, são em momentos assim, nos quais se vive com a chance de ex-
tinção sem precedentes, que os indivíduos tornam-se mais predispostos 
a transformarem-se em malucos pela sexualidade (RUBIN, 2012, p. 01).

A concepção de sexualidade que, atualmente, é operada cor-
responde a uma fase recente e específica. Práticas e condutas se-
xuais são cenários históricos. O significado cedido à sexualidade é 
dependente da maneira como ele é consolidado em determinado lo-
cal e tempo. A historicização da concepção de sexualidade, realizada 
por Foucault, tem como princípio o pressuposto de que a concepção 
de sexualidade é uma elaboração hodierna que pode ser auferida por 
meio de discursos proferidos a respeito da sexualidade de determina-
das sociedades (MONICA; MARTINS, 2016, p. 22). 
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Em Pensando o sexo, segundo o que exibe os autores supraci-
tados, Gayle Rubin compreende que o sexo é habitualmente político. 
Contudo, demonstra que existem momentos históricos em que a sexua-
lidade é politizada e contestada demasiadamente, promovendo espaço 
para uma renegociação do arbítrio da vida erótica (MONICA; MARTINS, 
2016, p. 22). Ademais, a partir deste entendimento, Weeks (1999 apud 
MONICA; MARTINS, 2016, p. 23) compreende que a sexualidade é 
adaptada na ligadura entre o que se entende enquanto subjetividade e 
aquilo que a comunidade verifica como sexualidade aceitável e possível.

Nesta afluência, deparam-se a potencialidade do corpo e as 
suas competências. Quanto mais a comunidade se aflige com a vida 
particular de seus integrantes, mais ferramentas regularizadoras são 
elaboradas a respeito do comportamento e dos corpos. Desta ma-
neira, analisa-se uma atividade temporal de prática do instrumento da 
sexualidade (MONICA; MARTINS, 2016, s.p.).

O âmbito da sexualidade, como pode ser evidenciado nos expo-
res de Rubin (2012, p. 01), também possui uma política peculiar, desi-
gualdades e formas de coerção. Assim como em outras peculiaridades 
do comportamento humano, as maneiras institucionais concretas da 
sexualidade em um lugar e tempo específico são resultados da ação 
humana. São repletos de divergências de manobras e interesse políti-
co, os dois incidentais e deliberados. 

Nesta perspectiva, é correto afirmar novamente que o sexo ha-
bitualmente é político. No entanto, existem momentos históricos nos 
quais a sexualidade é claramente discutida e aguçadamente politiza-
da. Nestes momentos, o arbítrio da vida erótica é, então, renegociado 
(RUBIN, 2012, p. 01). O novo saber sobre o sexo tem sido mais emble-
mático e influente depois da História da Sexualidade de Foucault. Em 
tal obra, o autor traz uma crítica acerca do entendimento da sexualida-
de tradicional, “como ânsia natural da libido para se libertar da coerção 
social” (RUBIN, 2012, p 11). 
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Foucault, ainda, traz o argumento de que os desejos não se tra-
tam de “entidades biológicas pré-existentes”, mas, ao contrário disso, 
esses são construídos no decorrer de momentos históricos e sociais 
repressivos, que apontam novas sexualidades. Para Rubin (2012, p. 
11), Foucault direciona seus argumentos para uma “descontinuidade 
entre os sistemas de sexualidade baseados no parentesco e outras 
formas mais modernas”. Nesse sentido, faz-se interessante destacar a 
seguinte fala do autor:

O novo saber sobre o comportamento sexual deu ao sexo uma 
história e criou uma alternativa construtivista ao essencialismo. 
Subjacente a este corpo de trabalho está a assunção que a se-
xualidade é constituída na sociedade e na história, não ordenada 
biologicamente. Isso não significa que as capacidades biológi-
cas não são pré-requisito para a sexualidade humana. Significa 
que a sexualidade humana não é compreensível em termos pu-
ramente biológicos. Organismos humanos com cérebros huma-
nos são necessários para as culturas humanas, mas nenhum 
exame do corpo ou de suas partes pode explicar a natureza e 
variedade dos sistemas sociais humanos. A fome na barriga não 
dá pistas sobre a complexidade da culinária. O corpo, o cérebro, 
os genitais, e a capacidade para a linguagem são necessários 
para a sexualidade humana. Mas eles não determinam seus 
conteúdos, suas experiências e suas formas institucionais. Além 
de que nós nunca encontramos um corpo não mediado por sig-
nificados conferidos pela cultura (RUBIN, 2012, p. 11).

Para Monica e Martins (2016, p. 22), se o sexo é político e se há 
uma luta pela sexualidade, compreendê-la dentro de uma perspectiva 
das ferramentas de poder pode encaminhar para uma compreensão 
acerca da política sexual em um sentido mais complexo e denso. A se-
xualidade é um objeto humano assim como são os sistemas de etique-
ta, os meios de transporte, as dietas, modos de opressão, processos 
de produção, formas de trabalho e tipos de entretenimento. 

Ora, uma vez que o sexo é compreendido nos desfechos do en-
tendimento histórico e da análise social, uma política do sexo mais rea-
lista vira uma possibilidade. Um indivíduo tem, então, a possibilidade 
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de refletir as políticas sexuais nos desfechos de acontecimentos como 
tecnologia política, epidemiologia, conflito urbano, migração, padrões 
de ajustamento, vizinhanças e populações. Estas classes de raciocínio 
são mais proveitosas do que as mais tradicionais como queda de im-
périos ou ascensão, poluição, decadência, patologia, neurose, doença 
e pecado (RUBIN 2012, p. 11-12). 

De algum jeito, as leis são inclinadas a institucionalizar o he-
terossexismo, na proporção em que não tematizam a desamarrada 
orientação sexual. Assim sendo, pode ser um abuso tênue, em que 
“não – heterossexuais” possuem seus direitos abolidos devido à su-
pressão, omissão ou negligência, porque, ao classificar os indivíduos 
como “normalmente” heterossexuais, a propensão é suprimir e norma-
tizar os direitos de LGBTQIA+ (FROEMMING; IRINEU; NAVAS, 2010, p. 
169). Partindo dessa lógica, Rubin exterioriza o seguinte:

A noção de uma sexualidade ideal singular caracteriza a maioria 
dos sistemas de pensamento sobre o sexo. Para a religião o 
ideal é o casamento procriativo. Para a psicologia é a heteros-
sexualidade madura. Apesar de se variarem os conteúdos, o 
formato de um padrão sexual singular é continuamente recons-
tituído dentro de outros enquadramentos retóricos, incluindo o 
feminismo e o socialismo. É tão objetivável quanto insistir que 
todos deveriam ser lésbicas, não-monogâmicos, ou bizarros, 
como acreditar que todos deveriam ser heterossexuais, casa-
dos ou baunilha – apesar da última série de opiniões ser respal-
dada por poderes consideravelmente mais coercitivos que os 
primeiros (RUBIN, 2012, p. 18).

Diversos textos políticos acerca da sexualidade demonstram 
uma verdadeira “ignorância” no que se refere à pesquisa sexual mo-
derna e também a sexologia clássica. Rubin (2012, p. 19) tenta explicar 
isso como decorrência de poucas universidades e faculdades trataram 
de sexualidade dentro de suas salas. Para o autor, nem “a sexologia 
nem a pesquisa sexual tem sido imunes ao prevalecente sistema de 
valor sexual” (RUBIN, 2012, p. 19), em ambos os casos há informações 
e assuntos que não podem ser aceitos de forma acrítica. 
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O autor, ainda, exibe que “a sexologia e a pesquisa sexual nos 
dão detalhes abundantes além do acolhimento de uma postura calma 
e bem desenvolvida para tratar a variedade sexual como algo que exis-
te ao invés de algo que deve ser exterminado” (RUBIN, 2012, p. 19). 
O reconhecimento das possibilidades que aparecem nos ramos da 
identidade de gênero e da orientação sexual, manifestados ou ainda 
por se manifestar, integrar a diversidade sexual. Diversidade essa que 
deve ser respeitada como membro da diversidade humana e, desta 
forma, parcela dos direitos humanos necessários à elaboração de uma 
comunidade justa e igualitária.

Localizar a discussão da diversidade sexual não reclama que 
se examinem os motivos ou que dominem individualmente as prefe-
rências vinculadas a sexualidade, mas sim destacar o escalão eman-
cipatório do tratamento com igualdade (FROEMING; IRINEU; NAVAS, 
2010, p. 167). 

MINORIAS SEXUAIS E A BUSCA PELA 
VISIBILIDADE NAS ARENAS DE DISCUSSÕES

A ideia de cidadania está estritamente vinculada aos ideais de 
igualdade e liberdade, assim como valores estampados pela disposição 
do Estado, cumprindo à comunidade retratar o agrupamento das forças 
sociais, assim como se mobilizara partir da iniciativa de seus respectivos 
cidadãos, para então reivindicar suas garantias. Nesta ótica, ser cidadão 
é ter o poder democrático perante a vida em coletividade e ser livre. Ana-
lisa-se, no entanto que, no mundo moderno, não basta ser cidadão para 
possuir direitos e não basta possuir direitos para ser cidadão. O pen-
samento de que todos os cidadãos são equivalentes está restrita pela 
maneira de como os próprios se estabelecem diante de privilégios, cujas 
diferenças resultam em injustiça e desigualdade (MOTA, 2012, p. 197). 
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A cidadania presume não somente que a pessoa possua decla-
rados os direitos formalmente em lei, mas que as pessoas, por meio 
de atitudes e de sua dicção no espaço público, se ordenem para tute-
lar tais direitos efetivamente, participando dessa construção. Trata-se, 
dessa forma, dos acontecimentos sociais construírem uma nova legali-
dade como um campo de poder e um campo político (BARSTED, 2005 
apud MOTA, 2012, p. 199).

Compreende-se que padrões de comportamento e normas vá-
rias vezes estabelecem relações de poder e regras sociais que, varia-
velmente, podem acarretar discriminação, preconceitos e violências. 
O consentimento de identidades sexuais novas causa ponderação a 
respeito do reconhecimento desse grupo e dos direitos fundamentais 
pelo restante da comunidade. Ainda que se componham uma comu-
nidade com acentuada diversidade em vários pontos, atualmente, 
encontra-se em um momento registrado por retrocesso e conserva-
dorismo, em que aqueles, que se posicionam contrariamente ao que 
é estabelecido como “normal” e aceitável moralmente, são atingidos 
pelos atos diários de convivência pelo estereótipo preconceituoso e a 
estigmatização (FREITAS, 2019, p. 02).

A abrangência da plena cidadania perpassa por alterações no 
paradigma que beneficia a heterossexualidade e pela recognição da 
diversidade sexual. Ao debater o assunto das diferenças sexuais, a 
complexidade surge alicerçada em uma lógica que estabelece e na-
turaliza a heterossexualidade como alusão. No momento em que se 
padroniza o poder heterocêntrico, solidifica-se na discussão, visto 
que este se encontra concentrado no debate com base na oposição 
por meio de mulher/homem, feminino/masculino e homossexual/he-
terossexual. É perceptível, pois, a subsistência de desigualdades nos 
relacionamentos de poder acordadas pela posição binária contraria 
heterossexualidade/homossexualidade (MOTA, 2012, p. 199-200).  
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O pensamento a respeito de gênero e das minorias sexuais er-
gue-se da inquietude diante dos estragos derivados da opressão, desi-
gualdade e discriminação em relação a indivíduos LGBTQIA+. Apesar 
de as alocuções nem sempre delimitarem o impacto gerado a respeito 
da subjetividade dos indivíduos, e estes discursos, ou a escassez de-
les, acarretam prejuízos a respeito da sociedade, instituições e dos 
indivíduos (FREITAS, 2019, p. 01).

Trata-se da imperceptibilidade da comunidade LGBTQIA+, o 
que se dá devido à conjuntura de vasta exclusão e marginalização so-
fridas no meio social, no meio econômico, no meio jurídico, entre diver-
sas outras áreas. Os indivíduos LGBTQIA+ passam pela falsa inclusão 
social, no qual estes não se sentem introduzidos de fato, por vivencia-
rem ações lgbtfóbicas diariamente, como se fossem atos aceitáveis e 
normais, o que acarreta em uma vivência de pseudo-cidadania. Neste 
sentido, as políticas públicas inclusivas (cor)respondem a uma chance 
de colaboração para a diminuição das desigualdades sociais (NASCI-
MENTO; ALVES, 2000, p. 31). No que se refere ao reconhecimento da 
população LGBTQIA+ ressalta-se o que expõe Oliva:

Em que pese esse pleito pelo reconhecimento, os indivíduos 
LGBTT (Lésbicas, Gays, Transexuais e Transgêneros) conti-
nuam submetidos, em grande parte do planeta, a uma atmos-
fera de hostilidade generalizada que resulta em discriminação 
no âmbito da família, da escola, do trabalho e em meio a ou-
tras esferas sociais. Não raro, são vítimas de violência física e 
psicológica empreendida por agentes privados e não podem 
recorrer à proteção estatal, seja pela indiferença do poder 
público, seja pela precariedade do aparato administrativo de 
proteção. Há, no entanto, situações ainda mais graves, nas 
quais o Estado não apenas é inapto para prover a proteção 
das minorias sexuais, mas estimula a sua marginalização ou a 
torna política de Estado (OLIVA, 2012, p. 03).

Ainda segundo o autor, no ano de 2012 cerca de 78 países con-
tinuavam a criminalizar o ato sexual praticado de forma consensual en-
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tre dois indivíduos do mesmo sexo, sendo que em cinco desses países 
e em metade de outros dois havia a previsão de pena de morte em tal 
hipótese. Soma-se, ainda, o fato de diversos outros países, apesar de 
não perseguirem as minorias sexuais de maneira oficial, também não 
protegem essa população, mostrando-se, assim, a impossibilidade 
de estimar o nível de violação de Direitos Humanos sofridos por essa 
parcela. Para o autor, em “situações extremas, a violência generaliza-
da perpetrada contra as minorias sexuais tem por objetivo a “limpeza 
social”, a qual, analogamente à limpeza étnica, constitui a tentativa de 
eliminar sistematicamente um grupo determinado de pessoas de um 
dado território” (OLIVA, 2012, p. 04). 

É possível analisar que, no Brasil, a cidadania possui impedi-
mentos com base em uma disposição político-econômica que provoca 
maneiras de privação, marginalização e exploração vivenciadas pe-
las pessoas gays. Deve-se considerar que esta fisionomia requisita 
uma modificação que vai adiante dos embates de classe discutidos no 
cenário da economia política, sem ignorá-las. Suplica de igual modo 
abranger a recognição das injustiças de caráter cultural-valorativo, ga-
rantindo a desconstrução da regra intransigente conectada à heteros-
sexualidade/masculinidade que, de igual modo provoca hostilidade, 
injustiças e intolerância. O tema não reclama alterações somente na 
área econômica e política, mas também se desdobra sobre as regras 
culturais da coerção heterocêntrica e que estão historicamente enrai-
zadas pelo costume patriarcal (MOTA, 2012, p. 201). 

Atualmente, a agenda do Movimento LGBTQIA+ brasileiro abar-
ca um aglomerado tanto quanto diverso de reivindicações, conforme 
assinala Carrara:

Direito ao reconhecimento legal de relações afetivo-sexuais, à 
adoção conjunta de crianças, à livre expressão de sua orien-
tação sexual e/ou de gênero em espaços públicos, à redesig-
nação do “sexo” e à mudança do nome em documentos de 
identidade, ao acesso a políticas de saúde específicas e, ainda 
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mais fundamental, à proteção do Estado frente à violência por 
preconceito (CARRARA, 2012, p. 134 – 135).

Essa agenda tem sido estimulada no decurso de um entrelaça-
do múltiplo e complexo de associações, em que, alguns personagens 
sociais atuam de forma consciente na percepção de consentir, ao pas-
so que, outros combatem para desqualificá-la ou negá-la (CARRARA, 
2012, p. 134-135). 

A inércia do Congresso deve-se, na maior parte, à influência das 
religiões cristãs sobre os parlamentares, em especial nas intituladas 
bancadas “católica” ou “evangélica”. Estas bancadas operam no mes-
mo caminho no momento em que se fala de direitos à população LGB-
TQIA+. Um exemplo claro que demonstra o argumento acima, tem-se 
o debate que envolve o projeto de lei que criminaliza a homofobia, as 
duas bancadas levantam argumentos contra o projeto por “cercear a 
liberdade de expressão ou opinião” (CARRARA, 2012, p. 137).

Para Carrara (2012, p. 137), a dificuldade para o Movimento 
LGBTQIA+ é instituir nitidamente quais as ocasiões concretas que 
esse projeto objetiva moderar, assim como, progredir justificativas na 
acepção de validar que, a espécime do antissemitismo ou do racismo, 
o preconceito em relação à homofobia, ou homossexualidade, não 
é da arrumação das convicções, mas das paixões, não se valendo, 
como as convicções em geral, a uma argumentação racional contra. 
Além da prevista refutação de parlamentares da bancada evangélica, 
o projeto tem causado no âmbito do direito criminal determinada re-
sistência de setores progressistas, contrários, de uma maneira ampla, 
à prisão como reação penal (CARRARA, 2012, p. 137). Acerca disso, 
imperioso destacar as falas de Freitas:

Apesar das contradições e dos grandes desafios para o en-
frentamento do preconceito e da discriminação, observa-se 
algumas conquistas e que o reconhecimento legal e jurídico 
dos direitos LGBTI+ no Brasil tem avançado. Dentre algumas 
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legislações, a formação do tripé da cidadania LGBTI+ merece 
destaque por ser um elemento importante na formulação de 
políticas: a aproximação e parceria de atores reconhecidos 
com o movimento social e a administração pública. A confi-
guração do tripé da cidadania LGBT+ no Governo Federal, 
definido pela existência de um Plano, um Conselho e um órgão 
para o tratamento de questões LGBTI+, fez com que come-
çassem a surgir, nos demais governos e na pauta de reivindi-
cações das militâncias estaduais e municipais, experiências 
subnacionais com tais configurações. Essa estratégia foi e 
ainda é compreendida por grupos organizados do movimento 
como sendo um meio capaz de trazer, efetivamente, o reco-
nhecimento de suas demandas, servir como meio de luta para 
que a administração pública as atenda, garantindo-lhes direi-
tos historicamente negados (FREITAS, 2019, p. 07).

Compartilhando do mesmo ponto de vista, Carrara (2012, p. 

134) aduz que, mesmo com “derrotas” fortuitas, a estruturação geral 

da Constituição encontra comprometimento, explícito, com afeição à 

implementação de compromissos firmados nos tratados internacionais 

e aos direitos humanos. Assim, tem-se possibilitado a tribunais e juízes 

estenderem os seus fundamentais princípios no sentido de garantir 

determinados direitos e colaborar para a construção de novas leis re-

ferentes às minorias sexuais (CARRARA, 2012, p. 134).

Ainda para o autor, no instante em que, foi engendrada, a intitu-

lada “Constituição Cidadã” refletiu a configuração de forças vigentes 

entre diversos movimentos sociais que, no momento procuravam levar 

para o âmbito público uma sequência de assuntos referentes ao âmbi-

to privado, muitos deles relacionados à sexualidade e ao gênero. De-

terminadas modificações foram expressivas, assim como a elaboração 

da isonomia de gênero, assim como o reconhecimento legal da exis-

tência de várias formas de família são reflexos evidentes da pressão de 

grupos de mulheres e feministas (CARRARA, 2012, p. 134). 
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No entanto, a não inserção na nova Carta constitucional da 
“identidade de gênero” e da “orientação sexual” através das várias 
ocasiões de discriminação a serem contendidas pelos poderes pú-
blicos demonstra de que modo o cenário político daquela época era 
desvantajoso para o, então, intitulado Movimento LGBTQIA+ ou Mo-
vimento Homossexual Brasileiro (CARRARA, 2012, p. 134). Levando 
em consideração o texto constitucional, no entanto, é possível decla-
rar que a “não discriminação contra a população LBGT é um direito 
fundamental e que merece tratamento protetivo dos órgãos públicos” 
(BAHIA, 2010 apud NASCIMENTO; ALVES, 2020, p. 32). 

Salienta-se que, a respeito da iminência do assunto, pouco ou 
quase nada de material tem sido realizado, o que acaba contrastando 
com atitudes do Brasil, como ente de Direito Público Externo, em es-
pecial, por causa dos compromissos reconhecidos “em Documentos 
Internacionais de que o país é signatário” (BAHIA, 2010 apud NASCI-
MENTO; ALVES, 2020, p. 32). No que se refere ao Poder Legislativo, 
apesar de demonstrar singularmente reverso a tratar acerca dos assun-
tos pertinentes para estes personagens, a ele o Judiciário está prolon-
gando, de maneira perceptível, direitos antes indeferidos ou negados. 

De maneira ampla, os novos direitos vêm se tornando reconhe-
cidos por proveniência dos princípios gerais que estimulam a Carta 
de 1988 os direitos sexuais se redundam, em especial na responsa-
bilidade dos constitucionalistas. (CARRARA, 2012, p. 137). Com isso, 
um paradigma democrático se apresenta: “se todos são titulares de 
direitos fundamentais substancialmente garantidos e cuja participação 
é um pressuposto da legitimidade democrática, como explicar que 
maiorias possam negar continuamente a cidadania real de grupos mi-
noritários” (NASCIMENTO; ALVES, 2020, p. 35).

Também, é questionável se, de fato, as políticas públicas le-
vam em consideração esse paradigma. Não há abertura para outro 
raciocínio senão o de “total ilegitimidade das tentativas de remo-
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verem-se direitos fundamentais das minorias (ou impedir seu exer-
cício) ainda que estejam amparadas por procedimentos formais” 
(NASCIMENTO; ALVES, 2020, p. 35). Ainda para os autores, não é 
possível ignorar a pluralidade da sociedade e dessa forma, o Es-
tado e a Administração pública devem ser capazes de atender o 
maior número de interesses e com o menor número de imposições 
possível, segundo os próprios autores: 

As decisões não podem ser simplesmente impostas de cima 
para baixo, mas devem surgir de um debate participativo 
oportunizando que se escutem todos os grupos interessados, 
nascendo políticas públicas dos anseios sociais como parte 
de sua legitimação. Considerando, no contexto dessa análise, 
que o Brasil se propõe como uma Democracia e como um 
Estado Constitucional de Direito, a legitimação democrática 
está, em grande medida, depositada no sentido constitucional 
de proteção dos direitos fundamentais. O constitucionalismo 
contemporâneo brasileiro apresenta uma luta fragmentada e 
multifacetada (inclusive com interpretações aparentemente 
contraditórias), mas sem perder de vista os direitos fundamen-
tais (sendo tais direitos o núcleo basilar do constitucionalismo) 
(NASCIMENTO; ALVES, 2020, p. 35).

As políticas públicas desempenham uma função considerável 
na superação e/ou persistência das coerções sexuais e de gênero. 
De uma forma, há a possibilidade de reforçar as desigualdades, no 
momento em que os programas e as ações governamentais pos-
suem o intuito de examinar necessidades aparentemente univer-
sais, postergando propósitos específicos de parte da população. 
De outra forma, podem trazer contribuições para reduzir desigual-
dades ao priorizar direitos reprodutivos e sexuais na agenda go-
vernamental (MELLO; BRITO; MAROJA, 2012 apud NASCIMENTO; 
ALVES, 2020, p. 36). Ainda para Nascimento e Alves (2012, p. 36), 
as políticas públicas podem, também, assumir um viés universalis-
ta, “mas generificado e sexualizado”, no que se referem às políticas 
direcionadas a grupos determinados. 
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OS PRINCÍPIOS HUMANÍSTICOS 
DE YOGYAKARTA E O RECONHECIMENTO 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DAS MINORIAS SEXUAIS 

Com escopo de oferecer mais transparência e coesão às dis-
posições de direitos humanos dos Estados foi realizado um projeto 
entre a Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional 
de Direitos Humanos em prol de uma aliança de organizações de di-
reitos humanos, com a finalidade de elaborar um conjunto de princí-
pios jurídicos globais sobre o cumprimento de leis internacionais às 
transgressões de direitos humanos com alicerce na orientação sexual 
e identidade de gênero. (YOGYAKARTA, 2006, p.8).

No entanto, foi organizado por uma equipe especialista em di-
reitos humanos, um documento preambular, que desenvolveu, plei-
teou e aprimorou esses Princípios. Após a uma assembléia de 29 
especialistas de 25 Estados, com capacidades variadas e de saber 
meritório dos conteúdos da legislação de direitos humanos, efetivada 
na Universidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 
de novembro de 2006, legitimaram por conformidade os Princípios de 
Yogyakarta a respeito da Aplicabilidade da Legislação Internacional 
de Direitos Humanos no tocante à Orientação Sexual e Identidade de 
Gênero.(YOGYAKARTA , 2006, p.8).

Os Princípios de Yogyakarta versam de uma extensa visão de 
regras de direitos humanos e de sua aplicabilidade a assuntos de 
orientação sexual e identidade de gênero. (YOGYAKARTA, 2006, p.8). 
Seguindo esse entendimento, faz-se necessário pontuar o segundo 
Princípio de Yogyakarta, que é o direito a igualdade e não-discrimi-
nação, ressaltando-se também, que Constituição da Republica Fe-
derativa do Brasil de 1988, apresenta esse princípio como um direito 
fundamental, que pode ser verificado em seu artigo 5º, que expressa: 
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“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988).

O Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu o docu-
mento e organizou uma sucessão de definições exatas a serem cum-
pridas pela comunidade internacional, que atuam como diretrizes para 
que os países regulem a sua legislação e a aplicabilidade da norma 
aos documentos e costume internacionais em temas de direitos hu-
manos.  Levando em consideração que o princípio da igualdade está 
legitimado em vários documentos internacionais como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 (Declaração de 48), o Pac-
to Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em suma, o diploma 
destaca a necessidade de se dispor remate à ininterrupta violação dos 
direitos das minorias sexuais. (OLIVA, 2012, p.4)

A Organização das Nações Unidas (ONU) expressou em uma 
publicação em 2013 que gays, bissexuais, lésbicas e transgêneros tem 
a obrigação de possuir os mesmos direitos  que quaisquer ser humano 
desfruta, a julgar o direito à igualdade e o direitos da não-discriminação 
serem princípios essenciais dos direitos humanos: 

A extensão dos mesmos direitos usufruídos por todos para 
pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) não 
é radical e nem complicado. Ela apoia-se em dois princípios 
fundamentais que sustentam o regime internacional de direitos 
humanos: igualdade e não discriminação. As palavras de aber-
tura da Declaração Universal dos Direitos dos Humanos são 
inequívocas: “todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos (ONU, 2013, p. 7)

Não obstante a Constituição Federal de 1988, segundo o gran-
dioso Luis Roberto Barroso, empenhar-se para regular e organizar uma 
um corpo social disciplinado na igualdade de todos e liberto de qual-



219

s u m á r i o

quer tipo de preconceito e discriminação, não existe, em sua redação, 
normas próprias acerca da variedade sexual e de gênero. (BARROSO, 
2010). Nesse sentido, conduzindo-se pelo diploma de Yogyakarta, é 
verificável que o terceiro princípio, direito ao reconhecimento perante 
lei, que diz que qualquer indivíduo tem o direito de ser reconhecido, em 
qualquer localidade, como indivíduo perante a lei. 

Indivíduos com diferentes normas sexuais e identidades de gê-
nero devem desfrutar de habilidades legais em todos os ângulos da 
vida de cada pessoa e combinar suas partes pessoais especiais com 
a autodefinição de cada um é uma parte importante de sua perso-
nalidade e um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação, 
dignidade e liberdade. Ninguém pode ser forçado a se submeter a 
procedimentos médicos, incluindo cirurgia de redesignação de sexo, 
esterilização ou terapia hormonal, que é um requisito para o reconheci-
mento legal de sua identidade de gênero. Nenhuma identidade (como 
casamento ou status parental) pode ser citada para impedir o reconhe-
cimento legal da identidade de gênero de uma pessoa. Ninguém deve 
estar sob pressão para ocultar, suprimir ou negar sua orientação sexual 
ou identidade de gênero. (YOGYAKARTA, 2006, p.13);

Desta missão não pode o legislador omitir-se, sob sanção de 
desobedecer ao mandato que lhe é atribuído, de adicionar no sistema 
constitucional todos os direitos dignos de proteção. Ainda para o autor, 
a ausência de norma não significa inexistência de direito e nem que 
o Estado pode deixar nenhuma pessoa à margem de sua proteção. 
Não somente a identidade de gênero e orientação sexual são escopo 
de desdém do legislador, mas também os uniões homoafetivos não 
detêm de condecoração lícita. (BRASIL, 2017, p.8);

A Lei Maior assente a família como alicerce da sociedade, e, 
independente de oferecer-lhe tutela especial, faz alusão expressa ao 
casamento, à união estável e à família monoparental. No mesmo senti-
do indica a modificação em casamento somente à união estável com-



220

s u m á r i o

posta por uma mulher e um homem. Esta, todavia, não reflete que a 
união homoafetiva não é uma entidade familiar, em outras palavras, 
não lhe concede tutela especial. (BRASIL, 2017, p.8).

Segundo o autor  Rangel (2013, p.2) elucida,  que, diante des-
te contexto, se faz imperioso mencionar a aplicabilidade, ou melhor, 
dizendo, mencionar o reconhecimento do documento, no Estado 
brasileiro, dos Principios de Yohyakarta, que foi intendente por pautar 
normas e diretrizes acerca da aplicação da Legislação Internacional 
de Direitos Humanos em relação à orientação sexual e identidade de 
gênero, pelo Supremo Tribunal Federal, sendo plausível apresentar aos 
olhos a seguinte decisão:

Ementa: União Civil entre pessoas do mesmo sexo - Alta re-
levância social e jurídico-constitucional da questão pertinente 
às uniões homoafetivas - Legitimidade Constitucional do reco-
nhecimento e qualificação da união estável homoafetiva como 
entidade familiar: Posição consagrada na jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal (ADPF 132/RJ e ADI 4.277/DF) – O afeto 
tem valor jurídico impregnado de Natureza Constitucional: A va-
lorização desse novo paradigma como núcleo conformador do 
conceito de família – O direito à busca da felicidade, verdadeiro 
postulado constitucional implícito e expressão de uma ideia-for-
ça que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa 
humana – Alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal 
e da Suprema Corte Americana sobre o direito fundamental à 
busca pela felicidade – Princípios de Yogyakarta (2006): direito 
de qualquer pessoa de constituir família, independente de sua 
orientação sexual ou identidade de gênero – Direito do compa-
nheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do benefício 
da pensão por morte de seu parceiro, desde que observados os 
requisitos do art. 1.723 do Código Civil – O art. 226, §3º, da Lei 
Fundamental constitui típica norma de inclusão – A função con-
tramajoritária do Supremo Tribunal Federal no Estado Democrá-
tico de Direito – A proteção das minorias analisada na perspec-
tiva de uma concepção material de democracia constitucional 
– O dever constitucional do Estado de impedir (e, até mesmo, 
de punir) “qualquer discriminação atentatória dos direitos e li-
berdades fundamentais” (CF, art. 5º, XLI) – A força normativa 

https://jus.com.br/880952-taua-lima-verdan-rangel/publicacoes
https://jus.com.br/tudo/pensao-por-morte
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dos princípios constitucionais e o fortalecimento da Jurisdição 
Constitucional: elementos que compõem o marco doutrinário 
que confere suporte teórico ao neoconstitucionalismo – Recur-
so de Agravo improvido. Ninguém pode ser privado de seus 
direitos em razão de sua orientação sexual. Ninguém, absoluta-
mente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quais-
quer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação 
sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a 
igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico 
instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrá-
rio e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que 
discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desres-
peito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação 
sexual. Reconhecimento e qualificação da união homoafetiva 
como entidade família. - O Supremo Tribunal Federal - apoian-
do-se em valiosa hermenêutica construtiva e invocando princí-
pios essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, 
da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade) 
- reconhece assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental 
à orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a 
plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como 
entidade familiar, atribuindo-lhe, em consequência, verdadeiro 
estatuto de cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em 
favor de parceiros homossexuais, relevantes consequências no 
plano do Direito, notadamente no campo previdenciário, e, tam-
bém, na esfera das relações sociais e familiares. - A extensão, 
às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à 
união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e le-
gitima-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios 
constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da se-
gurança jurídica e do postulado constitucional implícito que con-
sagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram, numa 
estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente 
da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), 
fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte 
legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do 
mesmo sexo como espécie do gênero entidade familiar. - Toda 
pessoa tem o direito fundamental de constituir família, indepen-
dentemente de sua orientação sexual ou de identidade de gê-
nero. A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer 

https://jus.com.br/tudo/regime-juridico
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discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, 
benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros 
de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas. [...] (Supre-
mo Tribunal Federal – Segunda Turma/ RE 477.554 AgR/ Relator 
Ministro Celso de Mello/ Julgado em 16.08.2011/ Publicado no 
DJe-164/ Divulgado em 25.08.2011/ Publicado em 26.08.2011). 
(destaque nosso). ( BRASIL apud RANGEL, 2013, p.2).

Desta vez, é destaque, embora estimule características culturais 
e tradicionais para promover o preconceito e a resistência à liberdade 
de gênero e reconheça o estabelecimento de alianças afetivas entre 
pessoas do mesmo sexo, o Estado tem a responsabilidade de tomar 
medidas visando à tomada de providências. Elimine preconceitos e 
costumes baseados na inferioridade ou superioridade de um determi-
nado gênero. Da mesma forma, esforços devem ser feitos para eliminar 
estereótipos entre homens e mulheres, especialmente porque é reco-
nhecido que os indivíduos têm o direito de decidir livremente e sem 
qualquer constrangimento sobre questões relacionadas ao seu com-
portamento sexual, incluindo questões relacionadas à saúde, sexo e 
reprodução. Não sujeita à coerção, discriminação ou violência por parte 
da institucionalização ou promoção do Estado. (RANGEL, 2013, p.2)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme exposto, é cabível exteriorizar que, devido ao intuito 
de disponibilizar uma clareza maios e mais coesa às disposições de 
direitos humanos dos Estados sucedeu um plano pelo Serviço Interna-
cional de Direitos Humanos e entre a Comissão Internacional de Juris-
tas objetivando uma vinculação de organizações de direitos humanos. 
Estas que tinha o intuito de estruturar um agrupamento de princípios 
jurídicos globais a respeito do cumprimento de normas internacionais 
às transgressões de direitos humanos como base na identidade de 
gênero e na instrução sexual.
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Contudo, conforme mencionado, Luis Roberto Barroso, se em-
prenhou em organizar e regular uma sociedade em que, fosse disci-
plinada à respeito da igualdade de todos e livre de qual seja a forma 
de discriminação e preconceito, cabe salientar que, em sua redação, 
não há regras particulares a respeito da variedade de gênero e sexual. 

Diante disto, encaminhado pelo diploma de Yogyakarta, é visto 
que, o Direito ao Reconhecimento Perante Lei que exterioriza que, qual-
quer pessoa possui direito de ser reconhecido, onde quer que seja, 
como pessoas diante da lei. Pessoas com identidades de gênero, 
normas sexuais diversas têm de desfrutar das legais habilidades em 
todos os vértices da vida de cada um e estar em consonância entre 
suas partes particulares e a autodefinição particular, sendo assim uma 
importante parte de suas características e uma peculiaridade essencial 
em sua autodeterminação, sendo a liberdade e a dignidade. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ao longo dos séculos, o processo de abortamento perpassou 
por diversas “fases”, cada qual com suas peculiaridades, saindo de 
uma falsa liberdade, passando pela absoluta proibição e condenação 
pela Igreja e Estado, e chegando à atualidade, em que se compreende 
que deve ser o aborto uma escolha da mulher em razão de seus direi-
tos reprodutivos, embora não seja essa a realidade em muitos países.

Com a evolução do conceito de direitos humanos surge uma 
ramificação chamada direitos reprodutivos. Os direitos reprodutivos 
da mulher, anteriormente amplamente denominados como “saúde da 
mulher”, foram durante séculos negados pelo Estado e por aspectos 
socioculturais. Foi assim com o planejamento familiar, e atualmente o 
debate gira em torno da descriminalização do aborto.

No Brasil, o aborto é considerado um crime punível com os rigo-
res da lei, ressalvadas algumas poucas exceções. Entretanto, há que 
se reconhecer a existência de um abismo entre o disposto na legisla-
ção, os seus objetivos e a realidade fática. Diante do medo, milhares 
de mulheres recorrem a clínicas clandestinas e a métodos inadequa-
dos para realizar a interrupção voluntária da gravidez, a consequência 
disso são mortes e internações por conta de complicações.

Como é cediço, a discussão sobre a temática do aborto é po-
lêmica e constantemente ocupa espaço na pauta nacional. É preciso 
encarar a matéria sob a ótica da ponderação e prevalência dos direitos 
humanos da mulher. Em um cenário de absoluta violação de direitos, a 
Recomendação Geral nº 24 do Comitê de Direitos Humanos da ONU 
representa um avanço para que seja reconhecido o direito ao aborto e 
para que, por consequência, ocorra sua descriminalização. A metodo-
logia empregada pautou-se na utilização do método dedutivo e, como 
técnica de pesquisa, optou-se pelo emprego da revisão de literatura 
sob o formato sistemático.
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A DEMONIZAÇÃO DA INTERRUPÇÃO 
DA GRAVIDEZ NA CULTURA OCIDENTAL: 
ENTRE O DIREITO E O DEVER DE GERAR

No período greco-romano, a prática do abortamento era enten-
dida como algo moralmente aceitável e lícita com relação ao aspecto 
jurídico, entretanto a prática não poderia ir contra as expectativas do 
pai, marido ou patrão. Sem embargos, em Roma, conforme estabe-
lecido pelo regramento das XII tábuas (século V), a genitora poderia 
ser repreendida por seu marido pelo delito tipificado a época como 
“subtração de prole” (TORRES, 2011, p. 1-2).

Com a ascensão do movimento Iluminista, no continente euro-
peu, o “feto privado” passa a ser tido enquanto “feto público”. Em mea-
dos do século XVIII, “o aborto era exclusiva competência feminina, pois 
o meio social e as instituições não se interessavam pelo que ocorria no 
corpo feminino entre a concepção e o nascimento” (TORRES, 2011, 
p. 2). Contudo, a prática do aborto não era algo livre, somente sen-
do admitida no ambiente doméstico/privado e pobre, em decorrência 
da prostituição ou relações tidas como “ilícitas” e criminosas. A con-
denação do aborto era uma justificativa androcêntrica para cercear o 
comportamento desvirtuado dos padrões morais (da época), cometido 
pelas mulheres (TORRES, 2011, p. 2).

Após esse período, a Igreja passou a relacionar a prática de 
abortamento à magia ou bruxaria. Se uma vez os romanos reconhe-
ceram ao feto uma expectativa de vida, os cristãos reconheceram sua 
condição enquanto “ser humano”. Entretanto, a vida do feto só era 
defendida após a união de corpo e alma. “E foi Agostinho que afirmou 
que havia vida depois da concepção” (TORRES, 2011, p. 2).

Nas décadas de 1950 e 1960, em decorrência do fortalecimento 
da ideia de Estado laico, cria-se a base para que posteriormente a 
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Itália, por meio de referendos, afirmasse a “prevalência das escolhas 
individuais em matéria de foro íntimo e sexual”, primeiro com relação 
ao divórcio (1974) e, posteriormente, com relação ao aborto (1981) 
(TORRES, 2014, p.1). No mesmo sentido, fora aprovado na Inglaterra 
em 1967 o Abortion Act e nos EUA, mais especificamente nos estados 
do Colorado e da Califórnia, a legalização parcial do aborto, em 1965. 
Em Nova Iorque, no ano de 1970, fora aprovado o aborto desde que 
praticado em até 24 semanas de gestação (TORRES, 2011, p. 4).

O aborto (palavra oriunda de ab-ortus) significa a interrupção vo-
luntária da gestação e tem como consequência a morte do produto da 
concepção. Entende-se, ainda, que a terminologia mais adequada é 
“abortamento”, tendo-se como produto do processo de abortamento o 
aborto. Tendo em vista serem os dois termos corretos e difundidos no 
meio científico, opta-se pela utilização, no presente estudo, de ambos. 
“Do ponto de vista médico, aborto é a interrupção da gravidez até 20ª ou 
22ª semana, ou quando o feto pese até 500 gramas ou, ainda, segundo 
alguns, quando o feto mede até 16,5 cm” (MORAIS, 2008, p. 50).

O Código Penal brasileiro, com a reforma promovida no ano de 
1984, estabelece que a prática de aborto é um crime, com exceção em 
casos de estupro, de risco a vida materna e, conforme reconhecimen-
to do Supremo Tribunal Federal (STF), anencefalia, ou seja, quando o 
ocorre uma má formação cerebral caracterizada pela ausência do en-
céfalo. Trata-se, pois, de prática punida com prisão que varia de um a 
três anos para a mulher que realiza o aborto e de um a quatro anos para 
quem, porventura, auxilie uma mulher a realizar um aborto. Além disso, 
a legislação brasileira para o tema se aproxima da legislação de países 
como o Afeganistão, e muito se distancia do arcabouço legal de países 
como a Suécia, Países Baixos, Portugal, Rússia, Suíça, Uruguai e, mais 
recentemente, a Argentina (MAS; RICCI; PEREIRA, 2021, online).

O abortamento pode ser classificado ainda como natural, aci-
dental, criminoso, legal ou permitido. Entende-se o aborto natural como 
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a “interrupção espontânea da gravidez”, não sendo classificado como 
crime, pois não ocorre por vontade da gestante. O aborto acidental, que 
também não configura um crime, decorre de uma série de possíveis 
causas, como quedas, acidentes, traumatismos, etc. “O aborto crimino-
so é aquele vedado pelo ordenamento jurídico” (MORAIS, 2008, p. 50).

Por sua vez, o aborto legal, também chamado de aborto per-
mitido, se subdivide em “aborto terapêutico ou necessário” e “euge-
nésico ou eugênico”. O aborto terapêutico é aquele utilizado para 
que se garanta a vida da gestante ou “impedir riscos iminentes à sua 
saúde em razão de gravidez anormal”. Já o aborto eugênico, é uma 
alternativa para se interromper a gestação em casos de vida extrau-
terina inviável. Existem, ainda, o aborto miserável, que decorre de 
condições econômicas, e o aborto honoris causa, que é aquele cujo 
escopo é resguardar “a honra no caso de uma gravidez adulterina ou 
outros motivos morais” (MORAIS, 2008, p. 50).

Conforme preleciona Jesus (1999, s.p. apud MORAIS, 2008, 
p. 50), de acordo com a legislação pátria, são previstos como crime: 
o aborto praticado pela gestante em si mesma ou com auxílio de 
outrem, com seu consentimento, na forma do artigo 124 do Código 
Penal; o aborto praticado por outrem ausente o consentimento da 
gestante conforme o art. 125 do Código Penal; “o aborto praticado 
com o consentimento da gestante no artigo 126; sendo o artigo 127 
descreve a forma qualificada do mencionado delito” (JESUS, 1999, 
s.p. apud MORAIS, 2008, p. 50).

Entretanto, a realidade é outra bem distante da tipificação e da 
letra fria da lei, pode-se afirmar que o “aborto legal é semi-clandestino no 
Brasil”. As mulheres não são adequadamente informadas, a maioria, em 
seu processo formacional, não tem acesso a aulas de educação sexual 
e os serviços de saúde voltados à realização do aborto legal são escas-
sos e invisíveis. As mulheres, em busca de assistência médica especiali-
zada, são obrigadas a peregrinar entre as unidades hospitalares, muitas 
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vezes, de um estado para outro numa verdadeira via crucis, correndo 
risco de vida e/ou grávidas de um estuprador (MORAIS, 2008, p. 52).

O grande empasse envolvendo o aborto e sua discussão po-
lítico-jurídica é ausência de consenso acerca do início da vida intrau-
terina. Uma corrente entende que a proteção da vida está atrelada a 
fecundação. Outra defende que, com respaldo na Lei nº 9.434/97, “o 
início da vida se dá apenas quando da formação da placa neural” (MO-
RAIS, 2008, p. 53). No ano de 2013 o STF descriminaliza a antecipação 
terapêutica do parto no caso de anencefalia fetal (LEITE, s.d., online). 
Conforme prelecionam Diniz, Medeiros e Madeiro:

O aborto é comum entre as mulheres brasileiras. Das 2.002 mu-
lheres alfabetizadas entre 18 e 39 anos entrevistadas pela PNA 
2016, 13% (251) já fez ao menos um aborto. Considerando-se 
intervalos de confiança, trata-se de uma proporção semelhante 
à da PNA 2010 (15%). A pequena divergência não é relevante, 
pode derivar de fatores aleatórios e está dentro da margem de 
erro. Como a pergunta é sobre realizar aborto ao longo da vida, 
as taxas tendem a ser maiores entre mulheres mais velhas. Na 
faixa etária de 35 a 39 anos, aproximadamente 18% das mulhe-
res já abortou. Entre as de 38 e 39 anos a taxa sobe a quase 
19% (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2017, p. 653).

Ademais, no Supremo Tribunal Federal, o Min. Luís Roberto Bar-
roso já se manifestou acerca do tema tratado no presente estudo, ao 
julgar o HC 124.306/RJ. Conforme entendimento do Ministro,

[...] A criminalização viola, também, os direitos sexuais e reprodu-
tivos da mulher, que incluem o direito de toda mulher de decidir 
sobre se e quando deseja ter filhos, sem discriminação, coerção 
e violência, bem como de obter o maior grau possível de saúde 
sexual e reprodutiva. A sexualidade feminina, ao lado dos direitos 
reprodutivos, atravessou milênios de opressão. O direito das mu-
lheres a uma vida sexual ativa e prazerosa, como se reconhece 
à condição masculina, ainda é objeto de tabus, discriminações 
e preconceitos. Parte dessas disfunções é fundamentada histo-
ricamente no papel que a natureza reservou às mulheres no pro-
cesso reprodutivo. Mas justamente porque à mulher cabe o ônus 
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da gravidez, sua vontade e seus direitos devem ser protegidos 
com maior intensidade (BARROSO, 2016, p. 10).

A temática do aborto (embora não encarada por muitos como o 
que de fato é: uma matéria de saúde pública) está no centro dos deba-
tes. Dada sua complexidade, o “tema recebe um número significativo 
de críticas por grande parte da população, principalmente por parte 
dos religiosos” (FREITAS, s.d., p. 4). Essa espécie de guerra ideológica 
envolvendo o tema existe há alguns anos, entretanto boa parte dos paí-
ses desenvolvidos e democráticos admite a antecipação terapêutica 
do parto até o terceiro mês de gestação, sobretudo para garantir os 
direitos sexuais e reprodutivos da mulher (FREITAS, s.d., p. 4). 

Neste aspecto, ainda que a interrupção da gestação seja algo 
ruim, tendo em vista a possibilidade de atribuição de direitos ao feto, 
como o direito à vida, “há outras correntes que defendem o contrário, 
provando que este só teria tais direitos com o nascimento ou que pelo 
menos até o terceiro trimestre de gravidez ele não teria atividades elé-
tricas do cérebro” (FREITAS, s.d., p. 4).

OS DIREITOS REPRODUTIVOS COMO PAUTA 
INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

Os direitos reprodutivos integram um conjunto maior denomi-
nado “direitos humanos”, e dizem respeito ao “exercício da vivência 
da sexualidade sem constrangimento, da maternidade voluntária e da 
contracepção autodecidida” (LEMOS, 2014, p. 245). Os direitos repro-
dutivos dizem respeito à possibilidade de tomar decisões livres e es-
clarecidas acerca do número, intervalo de tempo e oportunidade de ter 
filhos, assim como o acesso e educação sexual e métodos contracep-
tivos (MATTAR, 2008, p. 61).
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Os chamados “Direitos Reprodutivos” têm como base um con-
junto de direitos humanos reconhecidos nas esferas nacional e inter-
nacional. Estão relacionados, ainda, com uma série de princípios, nor-
mas, legislações e medidas administrativas e judiciais que tem como 
escopo a garantia de direitos e firmar obrigações, “do Estado para o 
cidadão e de cidadão para cidadão, em relação à reprodução e ao 
exercício da sexualidade” (VENTURA, 2004, p. 19).

A definição moderna de direitos reprodutivos ultrapassa a mera 
proteção à reprodução. De maneira mais complexa, abrange uma sé-
rie de direitos individuais e sociais que almejam o “pleno exercício da 
sexualidade e reprodução”. Esse entendimento parte da perspectiva 
de que devem prevalecer princípios como a igualdade e equidade nas 
relações interpessoais e sociais, devendo o Estado intervir somente 
com a promoção e garantia desses direitos (VENTURA, 2004, p. 19).

No século XVIII, começam a eclodir as primeiras manifestações 
explícitas da exigência de direitos sexuais por parte das mulheres. En-
tretanto, no Brasil, até a década de 1980, a sexualidade e a reprodução 
se encontravam relacionadas à ideia de saúde e tão eram somente dis-
cutidas sob esse viés (CORRÊA; ÁVILA, 2003 apud LIMA, 2014, p. 335). 
Logo, percebe-se que o entendimento de que os direitos reprodutivos 
são também direitos humanos é algo recente (LIMA, 2014, p. 335).

No ano de 1948, a Assembleia Geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), promulgou a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH), sendo entendida como primeiro documento a po-
sitivar os direitos humanos e o entendimento de proteção e promoção 
na esfera internacional. São abarcados pela DUDH todos os seres hu-
manos em razão da simples condição de “ser humano”. Não obstan-
te, a construção de um entendimento em torno dos direitos humanos 
vem englobando cada vez mais temáticas tidas como essenciais para 
garantia da dignidade humana, como é o caso dos direitos sexuais e 
reprodutivos (MATTAR, 2008, p. 62-63).
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A locução “direitos reprodutivos” foi utilizada pela primeira vez 
no I Encontro Internacional de Saúde da Mulher, em 1984. Consolidou-
-se o entendimento geral de que a denominação abarcava de forma 
completa o significado de saúde da mulher com relação ainda às ques-
tões referentes à “autodeterminação reprodutiva”. Os direitos repro-
dutivos surgem não apenas diante de um avanço social, qual seja: a 
desconstrução da maternidade “romantizada”, mas também diante da 
luta pelo direito ao aborto e acesso a métodos contraceptivos8 (MAT-
TAR, 2008, p. 62-63). Ainda conforme preleciona Mattar:

A nomenclatura “direitos reprodutivos” consagrou-se na Con-
ferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), 
que aconteceu no Cairo, Egito, em 1994, tendo sido reafirmada 
na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, China, 
no ano de 1995. Segundo o parágrafo 7.3 do Programa de Ação 
do Cairo: [O]s direitos reprodutivos abrangem certos direitos 
humanos já reconhecidos em leis nacionais, em documentos 
internacionais sobre direitos humanos e em outros documen-
tos consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento 
do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir 
livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a 
oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios de 
assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de 
saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar 
decisões sobre a reprodução livre de discriminação, coerção 
ou violência, conforme expresso em documentos sobre direitos 
humanos (MATTAR, 2008, p. 63-64).

O reconhecimento acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, 
enquanto direitos humanos, é de suma importância para positivação, 
realização e garantia desse conjunto de direitos que são negligencia-
dos em diversos países. A partir do processo de reconhecimento, as 
diferenças relacionadas a gênero, idade, condição socioeconômica e 
cultura são trazidas à baila da discussão, sendo ainda reconhecidas en-
quanto direitos sociais. “A partir daí, são gerados instrumentos políticos 

8 A discussão mencionada se deu, inicialmente, nos países desenvolvidos (MATTAR, 2008, 
p. 62-63).
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e normativos com o objetivo de intervir no grave quadro de desigualda-
des e permitir o exercício e acesso igualitário dos direitos reconhecidos 
por todos” (VENTURA, 2004, p. 21). De acordo com Alves e Pegover,

Apesar de previstos no artigo 6º da Constituição Federal como 
o direito social de proteção à maternidade, os direitos sexuais 
e reprodutivos, diante de sua ampla dimensão, não possuem 
abrangência constitucional expressamente definida. Pautam-se 
principalmente no princípio da dignidade humana, previsto no 
artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, e em outros 
direitos que neste trabalho denominam-se “direitos correlatos” 
(ALVES; PEGOVER, s.d., s.p.).

Em âmbito nacional, a discussão a respeito dos direitos repro-
dutivos tem início com “a reflexão das mulheres a respeito de sua 
função reprodutiva, de seu papel de suas condições na sociedade” 
(ÁVILLA, 1989 apud LEMOS, 2014, p. 245). A adoção da terminologia 
“direitos reprodutivos”, em substituição a locução “saúde da mulher”, 
se deu por contribuição de grupos feministas que estiveram em Ams-
terdã, no I Encontro Internacional de Saúde da Mulher. “O panorama 
que tem se construído nas últimas décadas é o entendimento de que 
os direitos sexuais e reprodutivos fazem parte dos direitos humanos” 
(LEMOS, 2014, p. 245).

A RECOMENDAÇÃO GERAL Nº 24 DO 
COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DA ONU 
PARA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO

A questão envolvendo a temática do aborto ocupou, novamen-
te, o centro do debate público diante da situação vivenciada por uma 
menina no Espírito Santo, que após ser vítima do crime de estupro 
acabou engravidando aos 10 anos de idade. O caminho a ser per-
corrido pela vítima para conseguir realizar o procedimento de aborto, 
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demonstrou, como já citado, que o aborto legal é clandestino no Bra-
sil. A opinião pública foi impactada diante da imagem de extremistas 
religiosos protestando em frente à unidade hospitalar que realizaria o 
procedimento (ANTUNES, 2020, online).

Algum tempo após o ocorrido, uma portaria do Ministério da 
Saúde (Portaria nº 2.282, de 27 de agosto de 2020), com claro objetivo 
de dificultar o acesso ao aborto legal, buscava “obrigar os profissionais 
de saúde a notificarem à polícia ao acolher mulheres vítimas de violên-
cia sexual a informarem a gestante sobre a possibilidade de visualiza-
ção do feto por meio de ultrassonografia”. Tais fatos evidenciam que 
o Brasil se encontra na contramão do caminho percorrido por países 
desenvolvidos (ANTUNES, 2020, online).

A prática do aborto vem sendo encarada sob uma nova pers-
pectiva com o decorrer do tempo. Assim, no passado, a mulher não 
era vista enquanto protagonista numa discussão envolvendo a autono-
mia de seu corpo. A política de descriminalização do aborto, adotada 
por países desenvolvidos, é o caminho mais coerente para se garantir 
a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher enquanto 
direitos humanos. Devem as mulheres, uma vez “humanas e capazes 
de escolher o que lhe serve ou não, o que irá lhe fazer bem ou não” 
(FALQUETO, 2020, online).

A realidade brasileira demonstra que as mulheres que recor-
rem ao aborto, em sua maioria, o fazem em condições de extrema 
precariedade por se encontrarem em uma situação de vulnerabili-
dade socioeconômica. Quem são essas mulheres? A pesquisa in-
titulada “Aborto no Brasil”, de autoria da Fundação Oswaldo Cruz, 
demonstra que recorrem ao aborto clandestino as mulheres “pretas, 
indígenas, com baixa escolaridade, com menos de 14 anos ou mais 
de 40, a maioria do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste” (IZAAL, 
2021, online). Conforme o escólio de Diniz, Medeiros e Madeira.,
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Ou seja, o problema de saúde pública chama a atenção não só 
por sua magnitude, mas também por sua persistência. As políti-
cas brasileiras, inclusive as de saúde, tratam o aborto sob uma 
perspectiva religiosa e moral e respondem à questão com a cri-
minalização e a repressão policial. A julgar pela persistência da 
alta magnitude, e pelo fato do aborto ser comum em mulheres 
de todos os grupos sociais, a resposta fundamentada na crimi-
nalização e repressão tem se mostrado não apenas inefetiva, 
mas nociva. Não reduz nem cuida: por um lado, não é capaz de 
diminuir o número de abortos e, por outro, impede que mulheres 
busquem o acompanhamento e a informação de saúde neces-
sários para que seja realizado de forma segura ou para planejar 
sua vida reprodutiva a fim de evitar um segundo evento desse 
tipo. Metade das mulheres brasileiras abortou usando medica-
mentos (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRA., 2017, p. 659).

O uso de medicamentos é comum na realização de abortos 
clandestinos, metade das mulheres alcançadas pela Pesquisa nacio-
nal do Aborto (PNA-2016) utilizaram medicamentos como o misopros-
tol, comercializado sob a nomenclatura Citotec®, que é exatamente 
o recomendado pela OMS para realização do abortamento seguro, 
sendo possível que a mortalidade por complicações seja menor do 
que a décadas atrás. Entretanto metade das mulheres que realizaram 
um aborto necessitou de internação em decorrência de complicações 
(DINIZ; MEDEIROS; MADEIRA, 2017, p. 659).

O respeito à dignidade humana e aos direitos conquistados pelas 
mulheres implica a necessidade de revisão de um arcabouço legal que 
possui mais de 80 anos de vigência (IZAAL, 2021, online). O debate 
sobre o aborto na esfera internacional se encontra bastante avançado, 
atualmente o mesmo é legalizado em 63 países. O Brasil ainda penaliza 
as mulheres que recorrem ao abortamento clandestino, sendo a crimi-
nalização uma política pública extremamente ineficiente e ameaçadora 
com relação à saúde das mulheres (FALQUETO, 2020, online).

Não é legítimo afirmar que a Constituição Cidadã de 1988 “pro-
tege o direito à vida desde a concepção”, mais uma vez, inexiste con-
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senso acerca do início da vida. Com relação ao direito ao aborto deve 
prevalecer o princípio da “proteção integral dos direitos humanos das 
mulheres” (LOREA, 2006, p. 190). A perspectiva sob a qual é traba-
lhada a questão do aborto no Brasil não pode ignorar as “decisões 
internacionais sobre” a temática. Ignorar a realidade de outros países, 
prática comum entre muitos juristas, empobrece a discussão sobre a 
descriminalização do aborto (LOREA, 2006, p. 190).

A discussão sobre direito ao aborto deve abarcar os argumen-
tos de ordem pública que refletem na esfera jurídica. Logo devem ser 
consideradas as decisões de conferências e organismos internacio-
nais que se debruçaram sobre o tema (LOREA, 2006, p. 190). Confor-
me a Recomendação Geral nº 24 do comitê de Direitos Humanos das 
Nações Unidas para eliminação da discriminação contra as mulheres:

[...] Os Estados Partes devem também, em particular: 

(a) Colocar uma perspectiva de gênero no centro de todas as 
políticas e programas que afetam a saúde da mulher e envolver 
as mulheres no planejamento, implementação e monitoramento 
de tais políticas e programas e na prestação de serviços de 
saúde para as mulheres;

(b) Assegurar a remoção de todas as barreiras ao acesso das 
mulheres aos serviços, educação e informação de saúde, in-
clusive na área da saúde sexual e reprodutiva, e, em particular, 
alocar recursos para programas dirigidos a adolescentes para 
a prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissí-
veis, incluindo HIV/SIDA;

(c) Priorizar a prevenção de gravidez indesejada através do pla-
nejamento familiar e educação sexual e reduzir as taxas de mor-
talidade materna por meio de serviços de maternidade seguros 
e assistência pré-natal. Quando possível, a legislação que cri-
minaliza o aborto deve ser alterada, a fim de retirar as medidas 
punitivas impostas às mulheres que se submetem ao aborto;

(d) Monitorar a prestação de serviços de saúde às mulheres por 
organizações públicas, não governamentais e privadas, a fim de 
garantir igualdade de acesso e qualidade dos cuidados;
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(e) Exigir que todos os serviços de saúde sejam consistentes 
com os direitos humanos das mulheres, incluindo os direitos 
de autonomia, privacidade, confidencialidade, consentimento 
informado e escolha – grifos nossos (SÃO PAULO, 2020, p. 99).

No ano de 2016, estima-se que no Brasil viviam 37.287.746 

mulheres entre 18 e 39 anos de idade (DINIZ; MEDEIROS; MADEI-

RA, 2017, p. 656). Estima-se, conforme dados da PNA de 2016, que 

4,7 milhões de mulheres já realizaram um aborto ao menos uma vez. 

Foram 503 mil abortos somente do ano de 2015 (DINIZ; MEDEIROS; 

MADEIRA, 2017, p. 656). A utilização de medicamentos para realização 

do aborto se deu em 48% dos casos, considerando ainda “os 4% de 

não-resposta ao quesito, a proporção seria ainda próxima, 46%” (DI-

NIZ; MEDEIROS; MADEIRA, 2017, p. 656).

No tocante à saúde das mulheres que realizaram um aborto, 

quase metade precisou de internação para finalizar o procedimento, 

cerca de 48% em 2016. “Dois terços (67%) das mulheres que confir-

maram ter abortado em 2015 foram internadas para finalizar o aborto” 

(DINIZ; MEDEIROS; MADEIRA, 2017, p. 656). Existe uma obrigação de 

ordem internacional a ser cumprida pelo Brasil, qual seja “eliminar de 

seu ordenamento jurídico qualquer restrição ao aborto que interfira de 

forma excessiva na capacidade da mulher de exercer a plenitude de 

seus direitos humanos” (CABRAL, 2017, p. 30). 

Ademais, negar esse direito significa um quadro de violações a 

uma série de direitos arduamente conquistados pelas mulheres. Logo, 

conforme a resolução geral nº 24, devem ser estabelecidas políticas 

públicas “para garantir que mulheres e meninas tenham acesso a ser-

viços de aborto seguros e legais em qualquer circunstância nas 12 

primeiras semanas de gravidez” (CABRAL, 2017, p. 30).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O entendimento acerca do conceito, moralidade e possibilida-
de de realizar o aborto vem sofrendo significativas mudanças com o 
decorrer dos séculos. Entretanto a criminalização do aborto ainda é 
uma realidade no Brasil, posição que contraria a adotada por diversos 
países desenvolvidos. Em razão das dificuldades encontradas para 
realizar o procedimento, seja com as questões de ordem burocrática, 
seja pela demonização da prática na cultura e consequente e indevido 
reflexo no atendimento prestado pelos profissionais de saúde, o aborto 
legal é quase que “clandestino”.

Os direitos reprodutivos, que durante séculos foram negados as 
mulheres e outros grupos minoritários, como a população LGBTQIA+, 
sofreram mudanças e bem como um considerável avanço nas últimas 
décadas, passando a integrar o rol de direitos humanos. O direito ao 
aborto e o direito ao planejamento familiar são conteúdos dos direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres. Logo, a existência de uma legis-
lação que proíba ou dificulte o acesso a esses direitos é consequente-
mente violadora dos direitos humanos.

A descriminalização do aborto levanta uma discussão intensa 
em diversos setores da sociedade brasileira, é preciso saber respeitar 
os mais diversos posicionamentos, ao se debater matéria de tamanha 
complexidade. O direito ao aborto se encontra intrinsecamente relacio-
nado ao direito à saúde e eliminação contra as formas de discriminação 
da mulher. Conforme a Recomendação Geral nº 24 do Comitê de Di-
reitos Humanos da ONU, a legislação do Brasil deve ser modificada no 
sentido de que se descriminalize o aborto, garantindo assim os direitos 
reprodutivos, a dignidade humana e o direito à vida das mulheres.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Definir todo controle que é exercido pelo corpo dentro de todas 
as formas de poder que dele tentam se apoderar é uma das tentativas 
do presente estudo. Assim sendo, usar contribuições dos estudos de 
Michel Foucault é algo inevitável nesse ínterim. Ademais, aplicado ao 
escopo do presente, molda-se perfeitamente no que se refere ao fato de 
a busca do poder sobre o corpo transcende questões relacionadas ape-
nas ao estético. Uma imposição de poderes intimamente ligados a pre-
tensões estatais de controle para, dessa forma, moldar comportamentos 
que interessam ao papel patriarcal do Estado nacional como um todo. 

O aparato ideológico presente em toda a complexidade do tema 
se dirige principalmente ao corpo da mulher. Em todas as suas mani-
festações, esse aparato ideológicos e manifesta por meio de práticas e 
discursos afirmadores de um modo de sociedade patriarcal e tenden-
cioso que elevam toda uma dominação de visões de mundo pautadas 
pelos interesses masculinos. Ora, esse poder não é proveniente direta-
mente e não apenas de uma forma única capaz de vincular todos à sua 
vontade, mas advém de pequenas influências de meios não oficiais, a 
microfísica. Admitir que o poder público se manifesta apenas mediante 
sua presença agigantada na realidade das pessoas é fechar os olhos 
para toda uma influência exercida a margem do oficialmente esperado.

Diante de toda tentativa de domínio, qual a posição ocupada 
pela mulher diante da violência sofrida? As mulheres devem sempre 
viver em razão de um histórico de dominação secular institucionaliza-
da? Notou-se, no que se segue, que essa dominação se deve a forma 
como a família foi empreendida no tempo e os papeis que estavam 
sempre focados na dominação patriarcal, o que repercutiu nos inte-
grantes e no enfoque de seus esforços. 
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Tem-se que a mulher, diante de todo cenário que se segue, foi 
e, ainda, é vista como uma extensão do homem e para ele devendo 
contribuir. A evolução da sociedade, em conformidade com os moldes 
masculinos, deve ter a mulher como coadjuvante. Por essa razão, as 
preocupações relacionadas aos direitos reprodutivos femininos sem-
pre ficaram renegados a uma discussão secundária, dentro da pauta 
temática do poder público. Contudo, a luta envolvente e incansável das 
mulheres foi de grande valia para impedir omissões legislativas e de 
omissões que o poder público deveria evitar. 

Para a mulher, chegou a ser uma necessidade não ser mãe, o 
mercado de trabalho e as omissões do poder público fizeram com 
que ser mãe fosse algo inversamente proporcional ao seu desem-
penho profissional. Ser mãe, ou não, é um direito que pode ser visto 
como uma evolução, mas existe um contraponto a isso que é inquie-
tador: A mulher não pode escolher ser mãe sem que a maternidade 
atrapalhe o restante de sua proposta de vida? É aí que as omissões 
do poder estatal influência. 

Essas formas de não fazer do Estado é apenas um dos exem-
plos que podem ser vislumbrados. Em uma análise maior, omissões, 
no que concerne a toda problemática de interrupção da gravidez, vem 
à luz do debate e causa maior complexidade ainda. Não considerar 
como problema de saúde pública uma situação que está colocando 
grupos de mulheres em perigo é uma das maiores omissões do poder 
público no que se refere aos enfrentamentos que a mulher sempre 
encarou em sua jornada como gênero. Uma classe de detentoras de 
direitos sobre o próprio corpo, menos prestigiada economicamente, 
que fazem parte de minorias raciais são as mais prejudicadas e que 
obtém piores resultados em função dessa omissão. 

O perigo à vida da gestante em um processo de interrupção da 
gravidez realizado de forma irregular é de importância essencial para 
uma maior seguridade para os direitos reprodutivos e sexuais das mu-
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lheres. Desta feita, isso não deve ser tratado com abstenção dos respon-
sáveis diretos pela saúde pública de um país. Sob pena de trazer para 
uma classe já desprivilegiada resultados ainda piores, para decisões 
que são simples para classes mais privilegiadas. Realizar a interrupção 
para classes mais abastadas é simples, acessível e seguro. 

A metodologia empregada na construção do presente pautou-
-se na utilização e no diálogo estabelecido entre os métodos históri-
co e dedutivo. No que se refere ao primeiro método, dedicou-se uma 
abordagem contextualizada sobre a questão, pensando e problemati-
zando a temática à luz da evolução histórica da sociedade e do papel 
da mulher em tal contexto. No que se relaciona ao segundo método, 
empreendeu-se uma abordagem contextualizada com a realidade bra-
sileira e os impactos acerca do debate na arena político-jurídica. 

Em referência às técnicas de pesquisa, optou-se, em um pri-
meiro momento na revisão de literatura sob o formato sistemático e 
na análise dos dados apresentados na Pesquisa Nacional do Abor-
to (PNA). De maneira secundária e complementar, lançou-se mão da 
técnica de revisão bibliográfica, tendo como proposta de seleção a 
pertinência do material com a pesquisa. As bases dados empregadas 
foram o Scielo e o Google Acadêmico, adotando-se como parâmetro 
de seleção a correlação entre os textos e o tema proposto.

O CORPO COMO ESPAÇO 
DE EXERCÍCIO DO BIOPODER

Assumir como foco de um estudo sistematizado sobre as nuan-
ces do poder sempre foi o interesse de autores. E, nesse caminho, de-
ve-se destacar o que foi confeccionado por Michael Foucault nos anos 
de 1970, quanto definiu que o poder está estritamente ligado ao saber. 
O exercício do poder em todas suas características requer, essencial-
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mente, e dele tira sua justificação, do conhecimento. Em nome de uma 
verdade, práticas tencionam gerir interesses da esfera privativa das 
pessoas, e esse monitoramento exercido pelos detentores do poder, é 
incondicionalmente autoritário. A busca e interesse desse aparato de 
poder, enquadra e coloca indivíduos dentro de uma normalidade bus-
cada pelos detentores acima citado (FURTADO; CAMILO, 2016, p. 35).

Tem-se em Foucault uma superação do olhar marxista-hegelia-
no de um poder superestrutural, uma macrofísica desse poder, situa-
do em relações de classes, por meio dos detentores desses poderes. 
Foucault veio na contramão da citada visão ao definir que o poder 
está em todos os ramos da sociedade, revestida de relações. Para 
tudo isso, o uso da genealogia, que busca a gênese, não no sentido 
de busca da perfeição do início. O que de fato é uma busca por fatos 
históricos, busca pelo conhecimento do passado, de forma bem meti-
culosa dos saberes (DINIZ; OLIVEIRA, 2011, p. 145).

Em Foucault, o poder deve ser analisado para além de suas for-
mas legítimas, não dever ser analisado em uma perspectiva de seus 
centros de atuação, em condutais gerais de sua atuação, e no que diz 
respeito a seus efeitos constantes e usuais, dados a ver. A captação do 
que vem a ser o poder e sua microfísica em Foucault deve ser buscado 
nas extremidades, onde, para o autor é onde sua influência de fato 
ocorre na vida das pessoas. Todas essas formas que o poder se mos-
tra e se define, em sentidos mais regionais e locais, é de importância 
precípua, notadamente no que tange ao seu desrespeito aos direitos 
que limitam as condutas. É notável como essa forma de poder se insere 
nas relações e se prolonga no tempo, cria imunidades ao seu controle e 
se torna violento sem uma percepção segura de toda uma coletividade 
(FOUCAULT, 1979, p. 182 apud DINIZ; OLIVEIRA, 2011, p. 147).

A genealogia, acima citada, além de tudo quer saber sobre as 
interpretações. Os autores completam: 
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A genealogia é um método que evita fazer interpretações da-
quilo que já foi dito, seu objetivo é descrever historicamente as 
interpretações que já foram postas como verdades dos enun-
ciados históricos. Fazer genealogia é desconstruir o discurso 
essencialista de enunciados que aparecem como grandes des-
cobertas, e mostrar que estes não passam de invenções que 
nasceram de discursos repetitivos sobre elas. Sendo assim, a 
pesquisa genealógica não parte de um objeto no presente para 
ir ao passado na tentativa de explicar a origem de tal objeto. 
Mas mapeará as investigações de fragmentos e omissões que 
se tratando da história tradicional são deixados de fora. Esse 
mapeamento é um tipo de pesquisa que Foucault chama de 
“ascendência”, pois se trata da descrição de fatos históricos 
construídos em cima de interpretações. Foucault recomenda 
que “Chamemos provisoriamente genealogia o acoplamento do 
conhecimento com as memórias locais, que permite a constitui-
ção de um saber histórico das lutas e a utilização deste saber 
nas práticas atuais” (FOUCAULT, 1979, p. 171). É importante 
salientar que a proposta genealógica não é fazer uma interpreta-
ção a respeito destas interpretações, mas apenas descrevê-las 
para que se tenha acesso a elas por se tratar de algo que é 
imposto ao homem. Deste modo, para designar o ponto de sur-
gimento no passado, Foucault vai se utilizar do termo “emergên-
cia”,8 para garantir que não se entenda este passado como um 
conceito de presente. Ou seja, a emergência é uma forma de 
evitar o equívoco de “querer encontrar no passado aquilo que 
é próprio do presente e que se engendrou num quase sempre 
complexo processo histórico”. Este conceito torna a genealogia 
diferente do historicismo tradicional que entende as instituições 
do passado como algo menos desenvolvido do que as que te-
mos no presente (DINIZ; OLIVEIRA, 2011, p. 146).

O poder é difuso, não é um sentimento que desperta em casos 
isolados, ele manifesta-se em todos os ramos sociais, se espalha em 
instituições difusas como família, escola, relações de forças que não 
somente se materializam nos poderes que se expressam nas esferas 
administrativas, executivas e judiciárias, nem mesmo apenas nos po-
deres de que detém o aparato econômico a seu dispor. O poder en-
contra-se nas relações e é exercido, de forma diversa, no cerne dessas 
relações, em cargas menores do que todas as pessoas estão acostu-
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madas e que se é esperado. Em resumo, não é apenas um poder que 
modifica realidades, que exerce uma função de mando e que vincula 
pessoas a esse mando, e sim influências nas relações mais íntimas da 
vida social. Não é apenas uma relação entre dominadores e domina-
dos (FURTADO; CAMILO, 2016, p. 35). Os autores lecionam:

As reflexões do filósofo consistem na tentativa de estabelecer 
uma análise que escape às teorias políticas tradicionais, para as 
quais as relações de força são pensadas a partir do modelo do 
contrato social, da luta de classes, ou ainda da figura de um Es-
tado absoluto e opressivo em oposição à sociedade civil. Nesse 
sentido, o poder atua não em conformidade à lógica binária dos 
dominadores versus dominados. Não é da onisciência de um 
soberano-que-tudo-sabe que o poder emana ou conserva-se. 
Ele irradia-se de modo microfísico, sem possuir um centro per-
manente. As relações de força são móveis e suscetíveis de se 
modificarem, compõem arranjos transitórios dados a uma cons-
tante transfiguração. (FURTADO; CAMILO, 2016, p.35).

Nessa perspectiva, há reflexões que se referem ao poder de 
processos vitais humanos. É o poder que pode e é exercido sobre a 
vida com o escopo de gerir, de acordo com cada uma de sua realidade 
biológica, populações. O corpo é objeto tanto de poder como se saber 
que é constituído pelo poder. O sujeito é um mero espaço vazio para 
Foucault, e no decorrer de sua trajetória vai sendo preenchido nas rela-
ções de poder que à sociedade é inerente. Inerente a um saber que se 
pressupõem exercido em um espaço e tempo (SANTANA; SANTANA. 
s.d, online). Os autores oferecem a explicação do lecionado acima:

A partir da época clássica, especialmente o Ocidente viven-
ciou uma transformação desse poder, onde passou a ser “[...] 
um poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a 
ordená-las mais do que barrá-las, dobrá-las ou destruí-las” 
(FOUCAULT: 1999; p. 127). Assume, então, o poder, a função 
de gerir a vida, e não mais tirá-la, utilizando-se do saber que 
atravessa o sujeito que alcança o poder, devendo este sujeito 
organizar os corpos através de procedimentos de disciplina e 
regulações da população. 
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Para Foucault (1999; p. 129), “Pode-se dizer que o velho direito 
de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder 
de causar a vida ou devolver à morte”. Trata-se, tão somente, do 
Biopoder, que é definido como assumindo duas formas: consis-
te, por um lado, em uma anátomo-política do corpo e, por outro, 
em uma bio-política da população. A anátomo-política refere-se 
aos dispositivos disciplinares encarregados de extrair do corpo 
humano sua força produtiva, mediante o controle do tempo e do 
espaço, no interior das instituições. Como exemplos, a escola, o 
hospital, a fábrica e a prisão (SANTANA; SANTANA, s.d, online).

A verdade para a concepção foucaultiana é regulada por muitos 
mecanismos e procedimentos, dentre os quais se podem citar as leis 
e seus derivados, todos eles ligados a um sistema de poder, que são 
reproduzidos indistintamente por outros ramos da sociedade. É uma 
relação muito complexa em que envolve verdade, saber e poder que 
ajuda a entender como discursos aceitos como verdadeiros são acei-
tos e reproduzidos pelas pessoas em seu cotidiano e automaticamente 
molda comportamentos e corpos (GODOI et al, 2016, p.94).

A verdade inserida nos discursos é imposta e molda compor-
tamentos e consequentemente molda corpos. É uma submissão ao 
poder a um método producente de verdades que não está sob controle 
de nenhuma pessoa, que apenas aceitam e reproduzem. E igual e dia-
riamente acreditam fielmente que estão criando seus próprios valores, 
educando seus próprios filhos com o que acredita serem suas verda-
des. Quando no final, estão apenas sofrendo um controle silencioso, 
mitigado com prazeres aos quais a vida de cada um parece fazer sen-
tido (GODOI et al, 2016, p.95). Conforme a explicação dos autores:

A produção do discurso na sociedade passa por uma sequên-
cia de procedimentos de controle, seleção, organização e redis-
tribuição. O poder do discurso de instituir “verdades” leva a se 
repensar a relação do homem com a verdade, com o verda-
deiro de sua época. Cada sociedade tem seu regime de ver-
dade. É um regime que se funda naqueles tipos de discursos 
que funcionam como verdadeiros em detrimento de outros tidos 
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como falsos. Através dos discursos supostamente verdadeiros, 
constitui-se toda a cultura de uma época. Sobre a edificação de 
novos dize res acerca de um objeto, encontramos respaldo em 
Foucault que desconstrói as evidências dos discursos. Nas suas 
ideias encon tramos uma arqueologia de como funciona, como 
se organiza o discurso e como essa ordem pesa em quem fala, 
já que há regras a serem seguidas. Foucault (2000) mostra que 
em todas as so ciedades a produção dos discursos é regulada, 
selecionada, orga nizada e redistribuída conjugando poderes e 
perigos. Portanto, para ele, a distribuição, as aparições dos dis-
cursos não surgem ao acaso, pois há instituições que controlam 
o dizer. Dessa forma, os sujeitos são levados a entrar em uma 
ordem arriscada do dis curso, na qual poderes determinam o 
que pode ou não ser dito (GODOI et al, 2016, p.95).

É no cotidiano que os corpos são moldados, nas inevitáveis rela-
ções de poder que as pessoas se colocam e se completam como agen-
tes de poder. É a função muitas vezes exercidas pela Escola, um corpo 
que foi alvo de ser docilizado, micro poderes quase invisíveis. Peixoto e 
Pio (2016), em seu escólio, afirmam que “o bipoder pode ser compreen-
dido a luz de Michel Foucault como a valorização da dimensão biológica 
presente em todo ser humano e que encontra no corpo, o seu principal 
foco de ação”. Os autores, em tom de complemento, lecionam:

O corpo como alvo da ação do biopoder começa a ser mol-
dado pela prisão como destacado por Foucault (1999) e mais 
tardiamente desenvolvido através da ênfase na sexualidade, no 
qual ele enfatiza a ferramenta do controle do corpo em seus ele-
mentos mais íntimos deixando-o bem evidente o exercício deste 
micro poder. Assim, o autor destaca que a partir do século XVIII 
surgem duas tecnologias sobrepostas: por um lado, há uma 
técnica disciplinar, manipulando o corpo como foco de forças 
que é preciso tornar úteis e dóceis.  De outro lado, surge uma 
tecnologia que procura controlar a série de eventos e comporta-
mentos da população ou de partes desta. Trata-se de gerenciar, 
controlar ou neutralizar a probabilidade de eventos específicos, 
objetivando um equilíbrio global e a segurança do conjunto em 
relação aos seus perigos internos. 
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Assim, Foucault remete tanto à docilização dos corpos quanto 
às estratégias de controle da diversidade e heterogeneidade 
dos grupos sociais, ou seja, por um gerenciamento das popu-
lações seja ela através de instrumentos formais e/ou informais. 
Em suma, o biopoder remete ao poder disciplinar e ao poder 
previdenciário ou regulador (PEIXOTO; PIO, 2016, online).

Os sujeitos, em suas relações de poder cotidianas, sinceramen-
te, acreditam que decidem algo para suas vidas, o que para o conceito 
foucaultiano é uma irrealidade. Os sujeitos creem que suas escolhas 
estão sobre seu poder e, dessa forma, as escolhas que se referem a 
seus corpos, se dócil, útil e belo são valores determinados pelo mo-
mento em que estão inseridos. Valores que são considerados como 
verdade, que realmente exercem poder sobres as pessoas, os deten-
tores do saber. Não são as pessoas que decidem o que seguir, elas 
acreditam nisso fielmente, mas se enganam (GODOI et al, 2016, p.94).

Contudo, o exposto acima está longe de ser algo apenas ne-
gativo, a busca pelo poder sobre corpo e as verdades e saberes a ele 
inerentes, apenas para controlar o corpo e suas manifestações, mas 
também como um meio de cuidado com o próprio corpo. Toda essa 
busca traz consigo ensina que um corpo saudável é necessário para 
uma saúde e uma qualidade de vida aceitável. Uma forma de burlar 
a morte, postergá-la, enganar a morte e ter uma vida mais longínqua 
possível (GODOI et al, 2016, p.94).

O CONTROLE DO ÚTERO COMO MECANISMO 
DE SUBMISSÃO DO FEMININO AO ESTADO

Definir o alcance da opressão sofrida no seio da luta da mulher 
pela colocação de seu papel social se tornou essencial para uma de-
vida análise de toda busca e luta feminina. Tentativas foram feitas com 
esse escopo, sejam por relações estabelecidas na sociedade e na vida 
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social como um todo, seja por meio de ferramentas oficiais empreendi-
das pelo Estado. E, de igual forma, incidem, nessa luta, características 
culturais dos grupos em que as mulheres estão inseridas e aludidos 
aspectosse assemelham por fazer parte de uma cultura há muito prati-
cada por todas as pessoas (VASCONCELOS; PINHEIRO, 2018, p. 45).

Uma luta que passou por avanços e retrocessos no que se re-
ferem aos seus objetivos.  Passou por momentos em que era clara 
uma intervenção de forças estatais, o que se dava com uma conduta 
impositiva e que impedia a participação política delas, nas decisões 
políticas por meio do voto. A busca de participação em pleitos, neste 
contexto, foi uma das primeiras bandeiras a serem levantadas pelas 
mulheres no que tange à sua luta pela emancipação frente a um Es-
tado impositivo quando se trata de propagar no tempo as atividades 
patriarcais (VASCONCELOS; PINHEIRO, 2018, p. 45). Os autores com-
pletam os estágios de evolução do movimento:

Problematizadas ainda no primeiro estágio do movimento fe-
minista, as leis e costumes relacionados à família e aos seus 
institutos foram o foco desse segundo período. Marcado tem-
porariamente em meados da década de 60 do século XX, esse 
novo momento promovia discussões e críticas ao patriarcado, 
ao casamento, aos estupros praticados nos seios familiares, a 
imposição de tarefas e de ações do homem em relação a sua 
esposa. É nesse momento que surge a escritora Simone de 
Beauvoir, que com os seus escritos dá embasamento teórico a 
toda esta gama de requerimentos formulados pelas mulheres, 
frente à disparidade de oportunidades que vivenciavam e viven-
ciam, até os nossos dias, em relação aos homens.

Com o fim do século XX, surge a terceira etapa do movimento 
feminista, que rompe de modo contundente com o modelo de 
mulher fixado pelo momento anterior, que determinava estereó-
tipos nos membros que detinham maiores condições sociais. 
Assim, existia uma representatividade de uma elite, e não da 
totalidade das mulheres oprimidas pela sociedade, pois o foco 
era na pessoa branca de classe média alta, o que promoveu in-
quietação. As bandeiras de lutas erguidas nos momentos ante-



256

s u m á r i o

riores persistiram, mas observamos como foco das discussões 
o direito ao próprio corpo, ao aborto e ao sexo sem qualquer 
tabu (VASCONCELOS; PINHEIRO, 2018, p. 44).

Dentre todas as formas de violências que existem no cotidiano 
das pessoas e do mundo a que tem como alvo o sexo feminino deve 
ser apresentado com maior cuidado, e o que interessa ao presente 
estudo é o que se refere à violência de gêneros. Aludida violência é 
exercida por meios físicos e emocionais, podendo ser claramente vis-
tas ou não. Ademais, no que tocam às violências que ao podem ser 
vistas, denota-se um caráter simbólico em que não se manifestam de 
forma clara, visível. Assim sendo, opera-se em uma esfera de lingua-
gem simbólica e representativa, um discurso efetivamente colocado 
como usual, normalizado e institucionalizado (NARVAZ, 2005, p. 38).

Tem-se, à luz de tal contexto, que as mulheres, desde muito cedo, 
foram moldadas para atenderem às vontades dos homens e estarem 
sempre à margem das conquistas masculinas, como um apêndice de 
um mundo extremamente masculinizado. Ora, esse controle imposto e 
visto como normal nas sociedades perpassa por abusos em todos os 
âmbitos da vida de uma mulher. Para tanto, deve-se compreender que a 
violência é empregada, no que toca à figura da mulher, como uma mani-
festação e conservação dos aspectos androcêntricos institucionalizados 
e considerados como fundamentos em uma cultura social difundida.

Para tanto, pode-se mencionar todo o processo de formação e 
educação da mulher, o que se inicia muito cedo, ainda com a figura 
do pai como o provedor familiar e assegurador da manutenção e 
defesa da célula em que o núcleo se desenvolve. A partir do papel 
desempenhado pela mãe, a mulher, enquanto constituinte de um nú-
cleo familiar autônomo tende a repetir os padrões comportamentais 
de submissão, dependência e obediência à figura do chefe da família 
(NARVAZ, 2005, p. 41). A autora completa:
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Conviver com a violência imposta pela socialização desigual e 
sexista de gênero desde tenra idade faz com que as práticas 
abusivas sejam neutralizadas e banalizadas. Essa aprendiza-
gem acontece a partir da vivência de relações abusivas, como 
ator, vítima e testemunha da violência nas relações familiares e 
sociais. Testemunhar violência de forma reiterada pode conduzir 
a crenças de que a violência é um componente normal em uma 
relação conjugal, de que não há outros tipos possíveis de rela-
ção entre homens e mulheres e que estas devem se submeter. 
Mulheres que sofrem violência conjugal na vida adulta apresen-
tam maior probabilidade de haver testemunhado violência do-
méstica em suas infâncias. Os papeis estereotipados de gênero 
veiculados pela cultura através da família tornam invisível tanto a 
produção e a reprodução da subordinação feminina (forma de 
violência simbólica e de gênero), quanto a violência física. Es-
sas violências são neutralizadas e reificadas. Institucionalizadas 
pela cultura sexista através da prescrição de papéis sociais e 
familiares, a regra da subordinação e da obediência são absor-
vidas como fazendo parte da dinâmica familiar e como algo que 
não poderia ser evitado (NARVAZ, 2005, p. 42).

Nota-se, como um exemplo que clarifica a problemática acima 
citada, no que se refere a questões de crescimento demográfico e a 
políticas de natalidade que são empreendidas pelo Estado em todo o 
mundo. Essas políticas incidem, de forma impositiva,sobre as mulhe-
res e sobre a autonomia de seus corpos. Sendo assim, uma mulher 
que gerava a prole desvinculada do lar e, por consequência, da tutela 
de um homem era vista como desviada de sua função social e do pa-
pel a ser desempenhado dentro daquele contexto social. Doutro modo, 
o que é visto, no mundo contemporâneo, é um processo de emergên-
cia e de ocupação dos mais diversos, inclusive aqueles que eram, em 
essência, preenchidos pela figura do homem e de seus valores. 

Aos poucos, em um processo gradativo de lutas e de reivindi-
cações, as mulheres conquistam seus direitos reprodutivos e sexuais, 
o que, forçosamente, levou o aparato estatal a se adequar. Apesar 
de ainda haver necessidade de empreender políticas que viabilizem 
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a devida evolução profissional, em que as mulheres não tenham que 
escolher entre trabalhar ou ser mãe. Ser mãe, ser livre no que tange 
as escolhas femininas e de sua prole (STRASSBURGER, s.d, online).

É oportuno, ainda, consignar que o processo de reconhecimen-
to dos direitos reprodutivos e sexuais femininos não se dá de maneira 
homogênea em todos os países e há alguns, inclusive, cujo debate 
se apresenta como embrionário ou, até mesmo, inexistente. De igual 
modo, deve-se sublinhar que o fato de estar em um processo de am-
pliação de aludidos direitos não implica dizer que se encontram estabi-
lizados ou consolidados. Ao reverso, há um processo ainda espinhoso 
e que demanda maior visibilização da pauta, no campo político, para 
que a questão possa ser, do ponto de vista dos direitos humanos, efe-
tivada e capaz de assegurar que suas titulares possam usufruir sem 
qualquer cerceamento por parte do Estado.

De fato, conceitos relacionados a direitos no campo reprodutivo 
e sexual foram ganhando contornos muito grandes em questionamen-
tos. Questionamentos esses que nascem de grupos originalmente de-
tentores desses argumentos como muitos outros. Os direitos reprodu-
tivos inserem uma liberdade e uma igualdade no que se refere a vida 
reprodutiva da mulher. Os direitos sexuais, igualmente, se inserem na 
esfera de igualdade e liberdade sexuais de inúmeros grupos além das 
mulheres. Esses dois conceitos acima citados se inserem, de fato, no 
âmbito da cidadania e na vida democrática desses grupos que lutam 
por eles (ÁVILA, 2003, p. 466). A autora completa:

Tratá-los como dois campos separados é uma questão crucial 
no sentido de assegurar a autonomia dessas duas esferas da 
vida, o que permite relacioná-los entre si e com várias outras 
dimensões da vida social. É também um reconhecimento das 
razões históricas que levaram o feminismo a defender a liber-
dade sexual das mulheres como diretamente relacionada à sua 
autonomia de decisão na vida reprodutiva. A luta no campo ideo-
lógico para romper com a moral conservadora, que prescrevia 
para as mulheres a submissão da sexualidade à reprodução, 
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teve um significado muito forte na história da prática política e do 
pensamento feministas. E continua tendo. Essa mesma moral é 
também definidora da heterossexualidade como expressão “na-
tural” de relacionamento sexual e como a única que deveria ser 
aceita socialmente. A heterossexualidade como norma foi o es-
teio desse modelo de sexualidade baseado em sexo-procriação. 
Meios repressivos foram historicamente instaurados para man-
tê-lo como comportamento hegemônico (ÁVILA, 2003, p. 466).

A mulher, em sua luta secular, demonstrou que não é apenas um 
meio para que o homem empreenda sua prole ou que o homem exerça 
seu poder patriarcal de controle em todos os ramos da sociedade. Ao 
contrário, a partir de um empoderamento da figura da mulher e um re-
pensar problematizado de seu papel no tecido social, demonstrou-se, 
em suas lutas, que o ato de conduzir uma gestação deve ser resultado 
de suas vontades, prazeres e paixões, como também, e principalmen-
te, da sua autonomia da vontade enquanto sujeito de direitos e porta-
dora de autonomia sobre o próprio corpo. A autora completa:

O fato do controle da fecundidade e das políticas incidirem 
sobre e mulher como um dos desdobramentos da dominação 
masculina vem também do conceito que se tem da diferença 
sexual em grande parte das sociedades do mundo. A ideia de 
dois sexos biológicos distintos é uma concepção que pode ser 
historicamente contextualizada. Foi no século XVII que se pas-
sou a considerar a existência de dois sexos distintos, contrarian-
do a percepção herdada dos gregos de que havia apenas um 
sexo biológico, enquanto existiam dois gêneros. No modelo an-
tigo, onde existia apenas um sexo, homem e mulher não seriam 
definidos por uma diferença intrínseca em termos de natureza, 
de biologia, de dois corpos distintos, mas somente em termos 
de um grau de perfeição. Galeno foi um dos mais famosos teó-
ricos desse pensamento. Segundo ele, a perfeição dependia da 
quantidade de calor atribuída a cada corpo. Quando o calor era 
suficiente para externalizar os órgãos reprodutivos, o corpo era 
de um homem. No corpo da mulher, o calor foi insuficiente e os 
órgãos permaneceram internos. As diferenças seriam de grau, 
compondo uma hierarquia vertical entre os gêneros: os órgãos 
reprodutivos vistos como iguais em essência e reduzidos ao pa-
drão masculino. (STRASSBURGER, s.d, online).
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Lutar contra uma dominação patriarcal somente pode ser de-
monstrada, para chegar perto de um início de explicação, em séculos 
(quando não se deseja ir longe demais com estudo de milênios). As-
sim, no tecido social conservador, o pai era responsável por gerar filhos 
legítimos no casamento, como também o responsável pela procriação 
e, sem a sua presença, a mulher não seria capaz de gerar filhos legí-
timos, capazes de serem portadores do sobrenome e da linhagem da 
família adiante. O pai, além de ser respeitado e temido, deveria ter a 
sua linhagem preservada. O genitor desempenhava (ou desempenha) 
um papel de superioridade em relação à mulher. Uma dominação sim-
bólica, normalizada e institucionalizada dentro do campo social como 
espaço de contraposições entre grupos hegemônicos e contra-hege-
mônicos, sobretudo no que se relaciona à tensão entre os gêneros e os 
papeis a serem assumidos (STRASSBURGER, s.d, online).

É o poder intimamente ligado ao sexo masculino que, mesmo 
após séculos, ainda, perdura nas relações íntimas, pormenores de 
uma sociedade patriarcal. Isto é, verifica-se uma dominação masculina 
nas relações horizontais, pensadas no interior das residências e nos 
papeis reservados aos seus componentes e, como foi dado a explicar, 
nas relações verticais com o Estado. O padrão de corpo humano ain-
da, mesmo perante toda luta e as consequentes conquistas, ainda é o 
padrão (STRASSBURGER, s.d, online).

A INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ COMO 
POLÍTICA PÚBLICA: UMA ANÁLISE A PARTIR 
DA PESQUISA NACIONAL DE ABORTO (PNA)

Data-se da primeira metade do século XX, a preocupação com 
a qual o poder público buscou empreender uma política pública vol-
tada especialmente em favor das mulheres. De fato, uma busca des-
sa magnitude requer um empreendimento de caráter diverso dos que 
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apresentados até o momento. Nesse primeiro momento apresentado, 
não houve, como esperado, um alcance esperado na proteção de uma 
gama de direitos femininos. E, mesmo após a implementação de políti-
cas sexuais e reprodutivas, o país ainda estava muito à mercê de uma 
realidade desejável no que se trata da saúde feminina, o que refletir, 
em termos de direitos sexuais e reprodutivos, a influência direta do 
aspecto patriarcal e conservador que permeava as políticas públicas e 
a sua execução no plano social (ANJOS et al, 2013, p. 503).

A saúde da mulher, em verdade, nos primórdios do que se pode 
ser entendido como uma preocupação do poder público, foi resumida 
a demandas relacionadas à gravidez e ao parto. E logo após, especial-
mente nas décadas de 1930, 1950 e 1970, políticas materno-infantis, 
que claramente colocavam as mulheres restritas e condicionadas em 
seu papel de mulher doméstica, responsável pela criação, educação 
e saúde dos filhos (ANJOS et al, 2013, p. 503). Os autores citam um 
ponto claro de complexidade:

Historicamente, a posição reservada às mulheres, no que se 
refere às normas sexuais e reprodutivas,era um dos pontos de 
maior tensão no momento da ela boração e da aplicação de leis 
e políticas.Geralmente, estas leis e políticas estabeleciam mais 
restrições à liber dade sexual e reprodutiva feminina, justificadas 
como necessárias para a reprodução e o desenvolvimento sau-
dável da população. 

Em se tratando dos direitos das mulheres, especi ficamente os 
relacionados à saúde sexual e reprodutiva, é importante enfa-
tizar que o planejamento familiar, in serido nas Estratégias de 
Saúde da Família, precisa rea lizar ações direcionadas à saúde 
integral da mulher, não a restringindo ao seu papel social de 
procriação, mas também abrangendo a prevenção da gravidez 
indese jada, que, por conseguinte, pode desencadear o aborto 
induzido. Para Nader, Blandino e Macie (2007), a prin cipal pro-
blemática do aborto induzido está associada à gravidez inde-
sejada, sendo preciso, portanto, ampliar as possibilidades de 
planejar a gestação, valorizando assim, o Planejamento Familiar 
(ANJOS et al, 2013, p. 503).
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Nota-se, para complementar, a necessidade de um breve histó-
rico das posturas estatais no decorrer dos anos. Existiu uma tentativa 
estatal de controle da reprodução feminina, por meio de políticas contra-
ceptivas, uma guinada em favor de uma atitude mais liberal do Estado, 
que foi levado a cabo por volta da década de 1980, no Brasil. Contudo, 
antes disso, de 1965 a 1974, viu-se uma visão pró-natalista do Estado e 
a busca pelo desenvolvimentismo. Após 1984, o que foi visto foram po-
sicionamentos ambíguos do Estado, sendo que, em certos momentos, 
buscou um maior controle da natalidade por meio de políticas de con-
tracepção e o apoio ao planejamento familiar como um todo. Em 1994, 
com a Conferência Mundial de População e Desenvolvimento, realizada 
na cidade do Cairo, todo o assunto relacionado a questões contracepti-
vas foi elevado a um maior interesse (ALVARENGA; SCHOR, 1998, p.89).

Assim sendo, foi no período de 1984-1993 que houve interesse 
do Estado em apoiar, com parte de uma assistência integral à saúde 
da mulher, um planejamento familiar. Uma política demográfica que 
tinha como meio de alcançar seus objetivos educar a sociedade como 
controle do número de filhos por meio de meios contraceptivos. Esses 
exemplos configuram algumas políticas de saúde da administração 
pública que afetaram diretamente as mulheres (ALVARENGA; SCHOR, 
1998, p.90). Os autores completam 

Indicador da presença de uma luta político-ideológica, calcada 
em interesses econômicos e travada no interior do próprio Es-
tado, esse confronto se apresenta, não somente em termos do 
posicionamento frente à interferência, ou não, do Estado nos as-
suntos privados da família (no caso, a decisão pelo número da 
prole), mas, sobretudo, em termos de um confronto de esferas 
de competência entre o Ministério da Saúde e o Estado Maior 
das Forças Armadas (EMFA) para a definição e assunção da 
condução de uma política de planejamento familiar entendida, 
por um lado, como política social de saúde e, por outro, como 
política demográfica e de segurança nacional.
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Constituindo-se na marca característica da conjuntura a partir 
de 1984, esse tipo de enfrentamento se materializa, alternativa-
mente no período, incorporando a mobilização ativa de setores 
da Sociedade Civil, ora na defesa de uma política de planeja-
mento familiar inscrita no Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher (PAISM), conforme o referido posicionamento 
do Ministério da Saúde assumido na Conferência Mundial de 
População, na Cidade do México, no ano de 1984, ora na busca 
de definição de uma política de controle da natalidade para o 
país(ALVARENGA; SCHOR, 1998, p.92).

Dentre todas as problemáticas de maior complexidade, no que 
se refere a interrupção da gravidez como questão de saúde pública, 
encontra-se é o inevitável acontecimento dessa realidade e a conse-
quente ineficácia dos meios utilizados para tal. Empreender métodos 
abortivos de forma clandestina envolve trazer problemas, em muitos 
casos com consequência morte, para mulheres, especialmente para 
as mulheres de classes mais baixas. Tem-se, assim, em razão de as-
pectos conservadoristas que ainda subsistem em relação à temática, 
um verdadeiro atentando contra os direitos humanos quando uma rea-
lidade tão escancarada encontra não encontra respaldo em um cená-
rio de atuação do poder público (ANJOS et al, 2013, p. 505).

Manifesta-se, portanto, verdadeira injustiça social, em que as ví-
timas são claramente definidas, ou seja, mulheres negras, baixo grau 
de escolaridade e pobres. Além disso, pode-se adicionar dentro de tal 
contingente mulheres solteiras ou separadas judicialmente. A clandesti-
nidade causa efeitos danosos que ficam fora do alcance da informação 
de todos; elos de maior vulnerabilidade encontram-se morrendo a cada 
dia no país por uma busca por opções que somente cabe a ela definir. 

Neste contexto, a ilegalidade do aborto cumpre o fim social da 
norma? Tendo em vista que favorece ganhos ilícitos de outras pessoas 
que empreendem manobras abortivas? A incriminação deve se dirigir 
apenas às mulheres? E a ineficácia dos programas de planejamento 
familiar citados acima? (ANJOS et al, 2013, p. 505)
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O atendimento a mulheres que sofreram algumas das formas em 
que a legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez (casos de 
estupro, anencefalia, risco de morte da gestante) se mostra igualmente 
precário, mesmo diante de uma realidade tão violenta para a mulher. Vio-
lência essa que é física, moral e psicológica e que deveria ser oferecida 
às mulheres um respaldo logístico apurado por parte dos poderes esta-
tais. No final das contas, é insuficiente, inócuo e posterga, ainda mais, 
a recuperação da vítima mais comum na sociedade brasileira, a mulher, 
pobre, negra e sem acesso à informação (MADEIRO, DINIZ, s.d, online).

Notou-se, mediante o exposto acima, que a interrupção da gra-
videz é algo recorrente na sociedade brasileira. Em 2010 e 2016, a 
Pesquisa Nacional do Aborto, por meio da técnica de urna, buscan-
do manter o anonimato das mulheres que participaram, bem como 
diminuir respostas que pudessem induzir ao erro, buscou traçar um 
panorama para melhor auxiliar desse tema de grande complexidade 
na sociedade brasileira (DINIZ, MEDEIROS, MADEIRO 2016, p. 655).

Dentre o total de participantes, apurou-se que 13% já praticaram 
um aborto na pesquisa de 2016 e 10% na pesquisa de 2010. Uma taxa 
que se eleva mais entre mulheres de 35 a 39 anos. Uma em cada cinco 
mulheres, aos 40 anos, já praticaram o ato abortivo (DINIZ, MEDEI-
ROS, MADEIRO 2016, p. 655). Conforme completa os autores:

Como é de se esperar, a maior parte dos abor tos é realizado 
durante o período mais intenso de atividade reprodutiva das 
mulheres. Todavia, há uma frequência maior do último aborto 
entre as mulheres jovens, com 29% (73) dos abortos ocorren-
do em idades que vão de 12 a 19 anos, 28% (70) dos 20 aos 
24 anos,caindo para abaixo de 13% (32) a partir dos 25 anos. 
Padrão similar foi observado na PNA 2010. O que deve ser 
res saltado é que esta informação se refere ao últi mo aborto e, 
portanto, pode ter algum viés para cima entre as mulheres que 
realizaram mais de um aborto e, mais importante, as taxas de 
não resposta nesta questão são altas nos dois levanta mentos, 
15% em 2010 e 18% em 2016. 
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Cerca de 11% (27) dos abortos no Brasil fo ram realizados em 
2015, o que equivale a dizer que 1% das mulheres da PNA 2016 
abortou nes se ano. Os 89% (220) restantes foram realizados an-
tes ou depois de 2015,ou em momento desco nhecido, pois qua-
tro mulheres que fizeram abor to não responderam à questão de 
data. A pergun ta não foi feita na PNA 2010 e, portanto, não é pos-
sível comparação (DINIZ, MEDEIROS, MADEIRO 2016, p. 655).

A pesquisa não se propõe a produzir resultados para todo o Bra-
sil. A pesquisa não ampara todos os universos em que as diversas nuan-
ces que estão inseridas na sociedade brasileira. Nas áreas com habitan-
tes acima de 100 mil a taxa é maior de aborto (13%), o que levou a crer 
que em áreas mais rurais é menor (11%). E, como esperado, 22% entre 
mulheres de escolaridade inferior, até a 4º série do ensino fundamental, 
11% entre as mulheres com nível superior, esse último dado demonstra 
que, entre analfabetas, a proporção deve ser ainda maior. O resultado, 
de acordo com a pesquisa, mais impressionante encontra-se no dado 
seguinte 48% das mulheres que empreenderam métodos abortivos da 
pesquisa precisaram ser internadas para finalizarem o aborto (DINIZ; 
MEDEIROS; MADEIRO 2016, p. 656). Os autores completam:

Essa proporção difere da presumida em di ferentes cenários usa-
dos para estimar o número anual de abortos por métodos indi-
retos14-17. A mensuração é baseada no número oficial de mu-
lheres internadas por complicações do aborto na rede pública, 
com aplicação de fatores de corre ção para se estimar o número 
de abortos induzi dos. Essas estimativas utilizam cenários em 
que 16%, 20% ou 28% das mulheres que abortaram necessita-
ram de hospitalização por complica ções, multiplicando por 6, 5 
ou 3,5 o número de internações por aborto. Os resultados das 
PNA 2010 e 2016 sugerem que esse fator deve ser mais próximo 
de um valor entre 1,3 e 2 do número total de internações, isto é, 
depois de corrigida a ausência de notificação da rede privada. 
De todo modo, a PNA 2016 permite, como menciona do acima, 
uma estimativa direta do número de abortos em 2015, 1,435% da 
população feminina (18 a 39 anos, urbana e alfabetizada), sendo 
ne cessária extrapolação para a população analfabe ta, rural e ou-
tros grupos etários (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2016, p. 656).
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Ocorreu, segundo a PNA, uma gradativa diminuição da taxa de 
abortos inseguros no Brasil. Tal fato ocorre em razãoda menor quanti-
dade de internações hospitalares que ocorre após um procedimento 
mal-sucedido ou de métodos inadequados. Contudo, a taxa de aborto 
permaneceu intacta, não ouve mudança expressivas de 2010 a 2016, 
e comprovou que ele ocorre na forma que a sociedade brasileira se 
organiza, pouco se alteram as características de quem pratica o abor-
to. Mostrou-se que 13% a 25% de mulheres que praticam o aborto são 
negras ou pardas (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO 2016, p. 659).

O aborto se mostrou, nessa pesquisa, um dos maiores proble-
mas de saúde pública do Brasil, o que faz o silêncio e a negligência 
do Estado em tratar do assunto algo eloquente. Sem medidas claras e 
acessíveis a mulheres mais afetadas por esse problema, o enfretamen-
to não ocorre. Um problema que chama atenção não exatamente pela 
sua magnitude, mas principalmente pela sua frequência e persistência 
(DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO 2016, p. 659).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma pesquisa que coloca como objetivo de sua análise toda 
complexidade que envolve a interrupção da gravidez deve considerar 
elementos essenciais para o real entendimento. Excluir certas ques-
tões contribui para uma propagação indevida da citada complexidade. 
Os resultados demonstram o fato já comum a todo, qual seja, que a 
realização do procedimento hora em foco é uma prática de todas as 
classes sociais do país. De igual modo, uma prática comum a um nú-
mero de mulheres que não demonstra uma hegemonia tão clara. 

Assim, o que se notou foi quea prática de interrupção da gesta-
ção torna-se algo mais arriscado para a saúde das mulheres perten-
centes a grupos de mulheres que são destituídas de escolaridade, bem 
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como acesso a fontes de renda mais significativas. Diante da realidade 
demostrada pela pesquisa, em que mulheres, em sua maioria, pretas 
e de classes baixas, sem acesso a uma fonte de renda e, geralmente, 
divorciadas, o procedimento é dotado de um elevado grau de risco de 
morte e outras consequências indesejadas. O Estado, como garanti-
dor da efetividade dos direitos constitucionais fundamentais, pouco ou 
quase nada faz para reverter a situação.

Toda essa abstenção estatal, concluiu-se como sendo uma 
omissão que se fundamenta no fato desse mesmo poder estatal ser 
munido de valores que perpassam questões importantes e deles ex-
traem sua postura. O corpo feminino, dentre essas questões, ainda 
é considerado uma propriedade do marido, e consequentemente do 
Estado, tendo em vista suas posturas ainda patriarcais. E mesmo que 
a interrupção da gestação seja algo comprovadamente de saúde pú-
blica, manter o ideário de controle sobre as decisões da mulher ainda 
se mostra algo a ser notado. Mesmo mediante toda conquista em-
preendida pelas lutas femininas e de sua cidadania no campo dos 
direitos sexuais e reprodutivos. 

O útero ainda é de interesse da dominação do poder público, 
dominação essa que está em todas as relações interpessoais, que é 
propagada de forma sutil entre as pessoas, em um sentido horizontal 
e nas relações com o Estado, em uma perspectiva vertical.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Desde os primórdios da civilização, a instituição familiar é o pilar 
para a construção e desenvolvimento da conjuntura social, pois é nela 
que o indivíduo nasce, se desenvolve e é preparado para o convívio 
social. Diante disso, é importante dizer que as mudanças do concei-
to de família, provenientes da evolução das sociedades, levaram os 
textos legislativos a criar institutos que tutelam os direitos e garantias 
tanto do indivíduo quanto da conjuntura familiar. Assim, foi instituída a 
Lei de Planejamento Familiar, que tem como pressuposto fundamental 
assegurar aos indivíduos e a sociedade familiar, o livre arbítrio sobre 
quando, quantos e se desejam ter filhos. A regulamentação de tais di-
reitos se mostra fundamental em uma sociedade criada com preceitos 
patriarcais, em que o homem decidia quando e quantos filhos ter, além 
de não permitir que a mulher determinasse o caminho que deveria se-
guir em sua vida, isso é, ter ou não ter filhos, casar ou não casar. 

Com isso, emergiram outros direitos que, mesmo implicitamente, 
são regulamentados pela Lei de Planejamento familiar, como os direitos 
sexuais, que dão ao indivíduo a liberdade de exercer sua vida sexual 
livremente, sem estar exposto a riscos - como doenças e uma gravidez 
não planejada. Dessa forma, a referida legislação regulamenta os mé-
todos conceptivos (assegurando ao homem, a mulher e a família, as 
melhores condições para conceber, receber e criar o novo indivíduo) e 
também os contraceptivos (que asseguram a possibilidade de decidir 
ter ou não ter filhos e, caso opte por ter, ser capaz de decidir quando é 
mais conveniente e quantos deseja ter). Nesse pressuposto, o presente 
trabalho tem como objetivo analisar a Lei nº 9.263 e suas repercussões, 
frente aos direitos reprodutivos e, também, a dignidade humana. 

O método utilizado no delineamento do presente pautou-se na 
utilização dos métodos científicos historiográficos e dedutivos. O pri-
meiro encontrou aplicabilidade na abordagem, a partir do viés históri-
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co-evolutivo. Já o segundo foi empregado em razão do recorte apre-
sentado na condução da problemática fixada. Em sede de técnicas de 
pesquisa, optou-se, em razão da abordagem qualitativa, da revisão de 
literatura sob o formato sistemático, colhendo-se, para tanto, produ-
ções científicas vinculadas à problemática. Ademais, empregou-se a 
pesquisa bibliográfica, oportunidade em que se lançou mão dos refe-
renciais teóricos associados ao campo da área da pesquisa.

A TUTELA CONSTITUCIONAL 
DO NÚCLEO FAMILIAR

A evolução vivida pelas sociedades sempre requereu a norma-
tização de direitos e deveres que acompanhassem o desenvolvimento 
dinâmico das relações sociais frente às ações do Estado. Com base 
nesse fundamento, diversos movimentos históricos foram responsá-
veis pela positivação de direitos entendidos como fundamentais à es-
pécie humana. Nessa premissa, a Constituição Federal de 1988, fun-
damentada na Carta de Direitos Humanos, elenca uma série de direitos 
entendidos como necessários para o pleno desenvolvimento da vida 
humana em sociedade (FACHINI, s.d., online). 

Nesse sentido, tais direitos, por serem compreendidos como 
essenciais à vida e à dignidade humana, são considerados universais, 
imprescritíveis, inalienáveis, relativos, complementares e irrenunciáveis. 
Diante dessas características, é possível inferir que a Constituição Fede-
ral assegura a todos um modo de vida digno e saudável (FACHINI, s.d., 
online). Ao aprofundar tal análise, a Carta Magna de 1988 garante, em 
seu artigo 226, que entre esses direitos fundamentais está a proteção à 
família, considerada a base da sociedade. A necessidade de resguardar 
esse direito é relevante, uma vez que a família é o berço do indivíduo, 
isso é, o local em que ele desenvolve seu caráter, fundamentado na ética 
e na moral do grupo em que está inserido (CASTILHO, 2014, online). 
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Diante da importância da instituição familiar, Maria Helena Diniz 
(2005, p. 10 apud SILVA; LIMA, 2019, online) pontua que os sentidos 
que definem, juridicamente, o termo “família” são incontáveis, desta-
cando três acepções básicas, tais como: a amplíssima, que abrange 
o vínculo sanguíneo ou afetivo. Nesse parâmetro, a autora destaca a 
tutela civil, assegurada pelo artigo 1.412, §2º do Código Civil e pelo 
artigo 241 da Lei 8.112/90, que garante possibilidade das pessoas que 
prestam serviços domésticos e os funcionários da família, respectiva-
mente, participarem da sociedade familiar (SILVA; LIMA, 2019, online). 

Já a acepção lata, contempla a união dos cônjuges/companhei-
ros, os filhos e os demais parentes, tanto em linha reta como colateral, 
como civilmente regulado pelo artigo 1.591. Por fim, a restrita, confor-
me §1º e §2º, do artigo 226 da Carta Magna, é a união de pessoas pelo 
vínculo matrimonial somado à prole. Nesse sentido, Diniz (2005, p. 10 
apud SILVA; LIMA, 2019, online) compreende que as acepções su-
pramencionadas definem, de fato, um conceito jurídico que apresenta 
o que é a sociedade familiar. Entretanto, a referida autora entende a 
família como um grupo fechado de indivíduos, unidos pelo convívio e 
pela afetividade (SILVA; LIMA, 2019, online). 

Trazendo a atenção à proteção constitucional dada à família, im-
porta destacar que o princípio da dignidade da pessoa humana é con-
siderado o pressuposto fundamental para as relações familiares. Isso 
ocorre uma vez que representa a valorização do indivíduo em sua essên-
cia e o suprimento de suas necessidades humanas. Portanto, esse prin-
cípio universal, garante à instituição familiar todos os respaldos jurídicos 
necessários à sua proteção. Por ser ela, a família, o local em que novos 
indivíduos serão desenvolvidos (FREIRE JUNIOR; SILVA, 2017, online). 
Diante dessa perspectiva, vale destacar o texto legislativo que protege a 
instituição familiar, com base nos seguintes preceitos: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado. 
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§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, de-
vendo a lei facilitar sua conversão em casamento.       

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.         

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre deci-
são do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educa-
cionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qual-
quer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.         

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações (BRASIL, 1988). 

Ante o artigo supracitado, é possível inferir que constitucionalmen-
te, homens e mulheres são entendidos como iguais perante a lei. Isso se 
deve ao Princípio da Isonomia, que atribui à figura materna e à paterna 
direitos e responsabilidades iguais sobre a criação da prole. Ademais, o 
§4º fundamenta a existência de núcleos familiares distintos do tradicio-
nal (pai, mãe e filhos). Dessa forma, garante direitos iguais às famílias 
formadas apenas por um dos pais e seus descendentes, por exemplo. 
Vale destacar que a Constituição Cidadã, também, assegura isonomia 
entre os filhos, sejam eles adotivos, nascidos fora do casamento ou por 
meio de técnicas de fertilização in vitro (CASTILHO, 2014, online).

Contextualizando o panorama anterior a Carta de 1988, é pos-
sível concluir que não só a sociedade, mas também a legislação limi-
tavam a instituição familiar ao núcleo constituído por matrimônio, entre 
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um homem, uma mulher e com filhos provenientes dessa relação con-
jugal. Tal instituição hierárquica e patriarcal tem raízes religiosas, bioló-
gicas e sem consideração acerca da afetividade, não permitindo que 
as relações que fugissem à regra fossem consideradas como família. 
Diante dessa visão, eram excluídas as hipóteses de união homoafetiva, 
adoção de filhos não biológicos e aceitação de filhos nascidos fora da 
relação matrimonial (FREIRE JUNIOR; SILVA, 2017, online).  

Posto isso, a Constituição de 1824 não estabelecia nenhum pa-
râmetro de proteção à família que não fosse a imperial. A seguinte, de 
1891, que inaugurou a república brasileira, demarcou a separação do 
Estado e da Igreja, por isso, regulou apenas o casamento civil. Poste-
riormente, durante o período conhecido como “Era Vargas” (1934), a 
Constituição abordou, em um capítulo específico, a instituição familiar. 
Nela, o casamento foi entendido como pressuposto fundamental para 
o início de uma família. Já em 1937, foi direcionado à família o dever 
de zelar por seus membros, sob risco de penalização caso esse dever 
não fosse cumprido (RAMOS, 2015, online).

Posteriormente, em 1946, durante o período de redemocratiza-
ção nacional resultante do êxodo rural, a Constituição garantiu direitos 
como a assistência à maternidade, à infância e à adolescência, mas 
ainda não priorizava a instituição familiar. A seguinte, promulgada du-
rante o Regime Militar (1967), também não abarcou mudanças. Entre-
tanto, após a Emenda nº 9, ocorrida em 1977, o divórcio foi reconheci-
do no ordenamento jurídico nacional (RAMOS, 2015, online).  

Somente após a queda do Regime Ditatorial e a promulgação 
da atual constituição, conhecida como Constituição Cidadã, a família 
passou a ser protegida com base em fundamentos da dignidade hu-
mana e das garantias individuais. Isso permitiu que a lei acompanhas-
se o desenvolvimento da sociedade, além de limitar o poder estatal 
sobre os cidadãos, reconhecendo os novos núcleos familiares (RA-
MOS, 2015, online).
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Com base nesses fundamentos, os reflexos da atual constitui-
ção no ordenamento jurídico nacional proporcionaram a possibilidade 
dos novos arranjos familiares planejarem e formarem suas famílias, 
como fundamenta o §7º do artigo 226 da Constituição. Tal panorama 
permanece protegendo a família como a base da sociedade (devendo 
ao Estado promover as medidas que sejam capazes de assistir ao 
grupo familiar, garantindo desenvolvimento e segurança - art. 226, §8º, 
CF), além de assegurar o livre arbítrio do indivíduo, sobre a opção de 
ter ou não filhos (RAMOS, 2015, online).

Seguindo os princípios da dignidade humana e da paternidade 
responsável, os quais fundamentam o §7º do artigo 226 da Constitui-
ção Federal, atribui ao Estado proporcionar recursos de âmbito finan-
ceiro e educacional à família, sem que haja qualquer forma de coerção. 
A fim de ressaltar a importância dada ao planejamento familiar, o Mi-
nistério da Saúde, em endereço eletrônico BVS APS (Biblioteca Virtual 
de Saúde Atenção Primária à saúde), define o que é o planejamento 
familiar e as assistências que esse direito constitucional abarca (NÚ-
CLEO TELESSAÚDE, 2009, online). 

[...] o planejamento familiar é direito de todo o cidadão e se ca-
racteriza pelo 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. Em outras pa-
lavras, planejamento familiar é dar à família o direito de ter quan-
tos filhos quiser, no momento que lhe for mais conveniente, com 
toda a assistência necessária para garantir isso integralmente.

Para o exercício do direito ao planejamento familiar, devem ser 
oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e con-
tracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco 
a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção.

As áreas englobadas por ações preventivas e educativas, com 
garantia de acesso às informações, meios, métodos e técnicas 
disponíveis incluem o auxílio à concepção e contracepção, o 
atendimento pré-natal, a assistência ao parto, puerpério e ao 
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neonato, o controle das doenças sexualmente transmissíveis e 
controle e prevenção do câncer de colo do útero, de mama e de 
pênis [...]. (NÚCLEO TELESSAÚDE, 2009, online).

Em contraponto ao termo Planejamento Familiar, Ludmila Freitas 
Ferraz (2015, p. 14) destaca que: 

Apesar de o texto constitucional adotar o termo planejamento 
“familiar”, fala-se atualmente em planejamento “reprodutivo”, 
uma vez que pode ser exercido fora do contexto da família, ou 
seja, a decisão poderá ser tomada pelo indivíduo no sentido 
de não ter filhos e de não constituir uma família. Ademais, o 
termo é mais amplo e pode abranger agrupamentos de pes-
soas que não necessariamente sejam definidos como família 
(FERRAZ, 2015, p.14). 

Superada a dicotomia mencionada, cabe analisar os tratados 
internacionais favoráveis ao planejamento familiar. Perante isso, o arti-
go 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos regula um padrão 
de vida que contenha as necessidades básicas que permitem a so-
brevivência individual e familiar com dignidade (COSTA, 2018, p.1). O 
ponto 2 do referido artigo é voltado especificamente à maternidade e 
à infância, assegurando a assistência necessária e a proteção social.

Art. 25 

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de as-
segurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimenta-
ção, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 
especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matri-
mônio, gozarão da mesma proteção social (ONU, 1948, online).

Posteriormente, em 1974, durante a Conferência Mundial de 
População em Bucareste, foi acordado que o Poder Público deve pro-
porcionar a todos os indivíduos meios de desenvolver o planejamento 
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familiar que seja livre e eficaz. Isso é, proporcionar a todos a liberdade 
de escolha do casal quanto a gerar ou não filhos (COSTA, 2018, p.1). 
Seguindo essa linha de debate, em 1994, a ONU realizou a Conferência 
Mundial Sobre População e Desenvolvimento. O programa de ação pro-
posto pela conferência descreve, no capítulo VII, os direitos reprodutivos 
e a saúde reprodutiva. Segundo o texto, o termo saúde reprodutiva é 
compreendido como a livre opção da forma como deseja reproduzir. 

Nesse sentido, tal escolha está ligada diretamente à saúde física 
e mental dos envolvidos. Além disso, associa os direitos reprodutivos 
aos direitos humanos, uma vez que abrange a garantia de métodos 
contraceptivos seguros e acesso à saúde (ONU, 1994, p.33). Sob o 
panorama da Saúde Reprodutiva, o texto descreve a importância do 
planejamento familiar para:

[...] capacitar casais e indivíduos a decidir livre e responsavel-
mente sobre o número e o espaçamento de seus filhos e a ter 
a informação e os meios de assim o fazer e assegurar opções 
conscientes e tornar disponível toda uma série de métodos efi-
cientes e seguros. O sucesso de programas de educação da 
população e de planejamento familiar, numa variedade de cir-
cunstâncias demonstra que o indivíduo informado pode agir e 
agirá, em toda parte, com responsabilidade, de acordo com as 
suas próprias necessidades e das necessidades de sua famí-
lia e da comunidade. O princípio da livre escolha consciente é 
essencial ao sucesso em longo prazo de programas de plane-
jamento familiar. Não há lugar para qualquer forma de coerção 
(ONU, 1994, p. 33). 

Somado ao texto constitucional e às convenções internacionais 
citadas, o Código Civil, no artigo 1.565, §2º garante ao casal a livre 
decisão sobre o planejamento familiar. Assim, surge a importância do 
Estado, disponibilizar métodos contraceptivos seguros e adequados 
tanto ao casal quanto à mulher. Dessa forma, a legislação assegura 
não só a assistência à família, mas também ao planejamento adequa-
do para que a prole ao nascer desfrute de um ambiente favorável ao 
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pleno desenvolvimento físico e cognitivo. Sendo necessário, para isso, 
considerar a idade do casal e a estrutura psicológica e financeira na 
qual o menor será inserido (SILVA; LIMA, 2019, online). 

A LOCUÇÃO DIREITOS REPRODUTIVOS 
EM DELIMITAÇÃO

Durante muito tempo, as sociedades foram consolidadas em 
estruturas patriarcais, que decidiam sobre a formação e o futuro da 
conjuntura familiar e, principalmente, ditavam as regras que as mulhe-
res deveriam seguir. Isso é, eram os pais que escolhiam com quem 
as filhas deveriam casar e, após o casamento, cabia ao marido julgar 
aquilo que seria mais conveniente ou não para a esposa e para a nova 
família. Entre as imposições feitas, estava a impossibilidade de exercer 
qualquer atividade remunerada e a obrigação de gestar quantos filhos 
fosse capaz (FRAGOSO, 2015, online). 

Entretanto, após a I e II Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939 - 
1945), esse cenário de dependência e submissão sofreu uma ruptura, 
com a ida de diversos homens, entre eles chefes de família, para as ba-
talhas armadas. Tal situação conduziu boa parte das mulheres a apren-
der e desenvolver atividades antes exercidas por homens, visto que os 
conflitos se prolongaram e os responsáveis pelos negócios familiares 
e, consequentemente, pelo sustento da casa não retornavam. Quando 
retornavam - se isso ocorresse, pois muitos morreram nos conflitos -, 
na maioria das vezes, estavam mutilados, o que impossibilitava a volta 
às atividades laborais. Entregando, assim, a responsabilidade de aju-
dar no sustento do lar às mulheres (FRAGOSO, 2015, online). 

Diante desse contexto de pós-guerra e seus desdobramentos, 
como por exemplo a revolução industrial e a necessidade de mão-de-
-obra para operar nas fábricas, as mulheres tiveram a oportunidade 
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de deixar suas atividades domésticas e, efetivamente, entrarem no 
mercado de trabalho. Contudo, essa revolução significou uma rup-
tura com o antigo modelo familiar patriarcal e, com isso, os pais e 
maridos não mais poderiam decidir sobre o destino das mulheres 
(FRAGOSO, 2015, online). 

Nessa conjuntura, não era mais a prioridade feminina gerar fi-
lhos, mas sim enfrentar as barreiras e pré-conceitos na jornada de tra-
balho. Sendo assim, conquistar não só uma oportunidade no mercado 
de trabalho, mas também condições mais dignas e justas, que foram e 
estão sendo construídas até os dias de hoje. Dessa maneira, para que 
tudo isso de fato se tornasse possível, foi necessário, de certa forma, 
abdicar do dever de ter filhos e cuidar da prole, emergindo, com isso, 
a ideia de planejamento familiar e, posteriormente, de direitos reprodu-
tivos (FRAGOSO, 2015, online).  

Somado a essa conjuntura histórica, dois distintos movimentos 
também contribuíram para o início de debates acerca do planejamento 
familiar: o movimento populacional e o das mulheres (feminista). So-
bre o movimento populacional, que foi uma consequência das ideias de 
Thomas Malthus, que tomaram novas concepções na década de 60, es-
tabelecendo assim, a chamada teoria neomalthusiana. Essa, compreen-
dia que se não ocorresse nenhuma medida de controle ao crescimento 
populacional, em poucos anos o mundo experimentaria uma crise po-
pulacional e, por consequência, se destruiria (MATTAR, 2008, online). 

Diante da ameaça trazida pela teoria, os estudos foram inicia-
dos para desenvolver métodos contraceptivos, uma novidade para 
a época. Vale ressaltar que o interesse em buscar tais técnicas de 
controle da fertilidade só ocorreu devido à necessidade de controlar 
o crescimento populacional, sem levar em conta a saúde feminina e 
suas escolhas pessoais. Nesse contexto, a primeira Conferência Inter-
nacional de Direitos Humanos - ocorrida em 1968, no Irã - estabeleceu 
o início dos debates acerca da perspectiva da liberdade reprodutiva 
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(MATTAR, 2008, online). No evento, foi estabelecido, no artigo 16 da 
proclamação, que “A comunidade internacional deve continuar velando 
pela família e pelas crianças. Os pais têm o direito humano fundamen-
tal de determinar livremente o número de filhos e seus intervalos de 
nascimento” (PROCLAMAÇÃO DE TEERÃ, 1968, online).

Ademais, ocorreram outras conferências que tiveram como 
pauta o debate dos direitos reprodutivos e a relação com o cres-
cimento e desenvolvimento populacional. Entretanto, a partir da 
década de 70, esses debates passaram a ser influenciados pelos 
movimentos feministas, que objetivavam o autocontrole feminino so-
bre o próprio corpo e as próprias ações (sexuais e reprodutivas). O 
início dessa perspectiva influenciou as conferências posteriores, tais 
como: a Conferência Mundial sobre População em Bucareste (1974), 
a I Conferência Internacional da Mulher no México (1975), a Conven-
ção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher da ONU (1979), a Conferência Mundial de População e De-
senvolvimento no México (1984), a II Conferência Mundial de Direitos 
Humanos em Viena (1993) (MATTAR, 2008, online). 

Nesse ponto, após a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos pela ONU e os debates trazidos pelas demais conferências, de-
sencadeou-se um processo de reconhecimento das especificidades 
e das necessidades de cada indivíduo e de seu grupo social. Assim, 
emergiram também os “direitos humanos das mulheres”, o que acar-
retou, posteriormente, no início de debates acerca dos direitos sexuais 
e reprodutivos, que somente conquistaram a consolidação no final do 
século XX. Nesse ponto, o tema finalmente foi entendido como um 
direito humano fundamental e que, portanto, merece atenção dos Esta-
dos, que devem garanti-lo por meio de medidas preventivas e leis que 
viabilizem a autodeterminação reprodutiva (MATTAR, 2008, online). 

Nessa perspectiva, pode-se, assim, conceituar os direitos re-
produtivos como o livre arbítrio para determinar quando, quantos e se 
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deseja ter filhos, a temática também abrange a garantia de acesso às 
informações necessárias e os meios cabíveis para que essa decisão 
seja tomada. Por serem direitos humanos, os direitos reprodutivos pos-
suem reconhecimento tanto em âmbito nacional quanto internacional 
que, vão além da positivação de códigos e princípios. Abrangendo, 
também, o compromisso que deve ser estabelecido entre o Estado e 
o cidadão, bem como entre os próprios cidadãos, em relação à orien-
tação e educação reprodutiva (COELHO, s.d., p. 7). 

Nesse viés, pode-se atribuir aos direitos reprodutivos a garantia 
que é dada à mulher de reger sua sexualidade e reprodução. Ademais, 
o enfoque reprodutivo abrange o papel da figura masculina, que vai 
além da fecundação, devendo ser um personagem presente no de-
senvolvimento da prole e que cumpra com as responsabilidades atri-
buídas ao exercício da sexualidade. Assim, o tema não abrange ape-
nas a concepção, mas também está diretamente ligado à concepção, 
métodos de esterilização e assistência à saúde. Com isso, a função 
reprodutiva alcança patamares superiores ao familiar, sendo relevante 
para a sociedade como um todo (COELHO, s.d., p. 7). 

Diante desse contexto de emergência de direitos femininos 
reprodutivos, cabe destacar alguns eventos e conferências de maior 
relevância, como o I Encontro Internacional de Saúde da Mulher, que 
ocorreu em 1984, foi destacada a necessidade de garantir os direitos 
reprodutivos, que vai além do debate relacionada apenas à saúde fe-
minina, abrangendo assim, a chamada autodeterminação reprodutiva 
e uma justaposição perante a sociedade (MATTAR, 2008, online). 

Posteriormente, em 1994, durante a Conferência Internacional 
de População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo, capital do 
Egito, o termo “direitos de reprodução e a saúde reprodutiva” passou 
a ser utilizado para designar as garantias dadas aos indivíduos acerca 
da liberdade e da saúde reprodutiva. Termo esse que foi reafirmado no 
ano seguinte - 1995 - na IV Conferência Mundial sobre Mulher (Pequim, 
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China) que reafirmou a garantia aos direitos reprodutivos, incorporan-
do-os aos direitos humanos (MATTAR, 2008, online). Assim, ficou es-
tabelecido que: 

A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social em todas as matérias concernentes ao sistema 
reprodutivo, suas funções e processos, e não à simples ausên-
cia de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por 
conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e 
satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de 
decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo. Está implí-
cito nesta última condição o direito de homens e mulheres de 
serem informados e de terem acesso aos métodos eficientes, 
seguros, aceitáveis e financeiramente compatíveis de plane-
jamento familiar, assim como a outros métodos de regulação 
da fecundidade a sua escolha e que não contrariem a lei, bem 
como o direito de acesso a serviços apropriados de saúde que 
propiciem às mulheres as condições de passar com segurança 
pela gestação e parto, proporcionando aos casais uma chance 
melhor de ter um filho sadio (ONU, 1994, p.30).

O texto também estabelece o que são direitos reprodutivos, sen-
do estabelecidos por: 

[...] os direitos de reprodução abrangem certos direitos huma-
nos já reconhecidos em leis nacionais, em documentos inter-
nacionais sobre direitos humanos e em outros documentos de 
acordos. Esses direitos se baseiam no reconhecido direito bási-
co de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsa-
velmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de 
seus filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, 
e o direito de gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de 
reprodução. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre 
a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência, con-
forme expresso em documentos sobre direitos humanos. No 
exercício desse direito, devem levar em consideração as neces-
sidades de seus filhos atuais e futuros e suas responsabilidades 
para com a comunidade. A promoção do exercício responsável 
desses direitos por todo indivíduo deve ser a base fundamen-
tal de políticas e programas de governos e da comunidade na 
área da saúde reprodutiva, inclusive o planejamento familiar. 
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Como parte de seus compromissos, toda atenção deve ser 
dispensada à promoção de relações mutuamente respeitosas 
e eqüitativas entre os sexos, particularmente, à satisfação de 
necessidades educacionais e de serviço de adolescentes para 
capacitá-los a tratar sua sexualidade de uma maneira positiva e 
responsável (ONU, 1994, p. 30-31)

No âmbito nacional, completando o panorama das conven-
ções internacionais, a Constituição de 1988 estabelece no artigo 196 
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988), 
o artigo 226, §7º da mesma carta completa que, “fundado nos princí-
pios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal”(BRASIL, 1988). En-
tretanto, não há um código ou artigo diretamente relacionado ao di-
reito reprodutivo e à saúde reprodutiva. Existindo apenas legislações 
que protejam o livre arbítrio e garanta a saúde tanto a nível individual 
quanto familiar e coletivo (UNFPA, 2004, p. 25).

Diante disso, o órgão destinado pelo poder estatal à efetivação 
dos direitos reprodutivos é o Sistema Único de Saúde, que atende di-
retamente a população. Embora haja campanhas em prol da saúde 
reprodutiva, sempre ocorreram oscilações na priorização desse direito 
e, por vezes, o foco das campanhas de saúde pública era voltado 
para programas materno-infantis, não abrangendo à saúde feminina 
como um todo. Importa frisar que, a garantia aos direitos reprodutivos 
engloba a disseminação de informações necessárias à vida sexual e 
reprodutiva tanto das mulheres quanto dos homens. Tais como: o iní-
cio do período reprodutivo na vida feminina, o uso de contraceptivos, 
informativos sobre doenças sexualmente transmissíveis, os desafios 
gestacionais, a necessidade de comprometimento e responsabilidade 
paterna entre outros aspectos, que devem ser trazidos à sociedade por 
meio de programas assistenciais e campanhas do SUS e de órgãos 
vinculados a ele. Que devem ser voltados para casais (com enfoque no 
planejamento familiar) e para adolescentes que vivem o início da idade 
reprodutiva (COELHO, s.d. p 7).
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O PLANEJAMENTO FAMILIAR COMO 
DIREITO FUNDAMENTAL: REFLEXÕES 
À LUZ DA LEI Nº 9.263/1996

A política voltada ao Planejamento Familiar e as consequências 
da Lei 9.263/96 estão diretamente relacionadas ao pleno desenvolvi-
mento da população e a garantia de direitos fundamentais. Entretanto, 
para as mulheres, não só a referida lei, mas também as demais polí-
ticas voltadas para a saúde e controle reprodutivo foram de extrema 
importância para que barreiras fossem rompidas e, definitivamente, 
pudessem conquistar autonomia e realizações, como por exemplo, 
uma posição no mercado de trabalho (BRASIL, 2005, p. 09-11). 

Nessa perspectiva, a efetivação dos parâmetros estabelecidos 
pela lei vem sendo promovida pelo Ministério da Saúde em conjunto 
com os estados, municípios e também com a sociedade. Isso ocorreu 
durante o início do século XX, com as primeiras políticas voltadas ape-
nas para assistir às demandas médicas em decorrência de problemas 
na gestação e no parto. Posteriormente, na década de 1960, tratados 
e convenções internacionais passaram a exercer influência no Brasil, 
por meio do controle de natalidade, com o intuito de controlar o cres-
cimento populacional brasileiro. Nota-se que, até então, tais políticas 
não eram voltadas especificamente para a mulher, ao contrário, sem-
pre havia um interesse maior (BRASIL, 2005, p. 09-11). 

A partir de 1983, iniciou-se o PAISM (Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher), projeto do Ministério da Saúde que, de fato, 
teve enfoque em políticas destinadas à saúde da mulher em todas as 
etapas da vida, incluindo a reprodução e, também, o planejamento fami-
liar. Para tanto, métodos anticoncepcionais começaram a ser difundidos 
e disponibilizados. Entretanto, tais métodos eram provenientes de doa-
ções feitas pelas Nações Unidas que, posteriormente, cessaram. Assim, 
em 1997, ficou a cargo dos estados e municípios, que deveriam incluir, 
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na lista básica para aquisição, tais medicamentos e insumos, no entan-
to, isso não ocorreu em determinadas regiões (BRASIL, 2005, p. 09-11). 

Diante disso, correta distribuição de métodos contraceptivos só 
voltou a abranger a população de forma mais igualitária, no ano 2000, 
quando a compra de tais insumos voltou a ser competência do governo 
federal. Dessa forma, foram criadas metas de atendimento, que deve-
riam progredir entre os anos de 2000 a 2003. Com isso, nos primeiros 
dois anos, foram distribuídos: anticoncepcionais hormonais orais e inje-
táveis, unidades de DIU e diafragma (BRASIL, 2005, p. 09-11). Contudo, 
após a implementação do programa, foi realizada uma auditoria que 
revelou a real situação e, segundo relatório do Ministério da Saúde:  

[...] em amostra de dez estados, nos meses de abril/maio de 
2001, para avaliar a distribuição e as ações de planejamento 
familiar. A auditoria indicou, na maioria dos estados avaliados, 
dificuldades na distribuição do nível estadual para os municí-
pios, condições inadequadas de armazenamento e desconhe-
cimento por parte das coordenações estaduais de saúde da 
mulher das ações de planejamento familiar nos municípios. Os 
resultados da auditoria levaram à interrupção da estratégia aci-
ma referida (BRASIL, 2005, p. 09-11).

Já em 2001, a denominada Comissão Intergestora Tripartite (CIT), 
traçou novas estratégias para que, de fato, ocorresse uma ampla dispo-
nibilização dos métodos anticoncepcionais. Para isso, foram traçados 
requisitos mínimos para que os municípios recebessem tais insumos e, 
também, foi definida uma estratégia específica de distribuição. Em 2002, 
ocorreu também a distribuição da chamada pílula de emergência, que 
era destinada a vítimas de violência sexual (BRASIL, 2005, p. 09-11).

Considerando essa contextualização histórica e obedecendo ao 
§7º do artigo 226 da Constituição Federal, em 1996 foi criada a Lei 
9.263, que estabelece as diretrizes a serem seguidas no âmbito do 
planejamento familiar que, assim como estabelecido pelo artigo 1º da 
referida lei, é garantia de todos os cidadãos (RAMOS, 2012, online). 
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Diante desse aspecto, é importante destacar o conceito legal estabe-
lecido para a temática que, nos termos do art. 2º define o planejamento 
familiar 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 (BRASIL, 1996, online).”

Diante disso, é possível compreender o direito ao planejamento 
familiar como um conjunto de garantias que abrangem a saúde repro-
dutiva, controle de fecundidade entre outras garantias ligadas à repro-
dução e a manutenção da prole. Nesse viés, o Ministério da Saúde 
define planejamento familiar como: 

Planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à informa-
ção, à assistência especializada e ao acesso aos recursos que 
permitam optar livre e conscientemente por ter ou não ter filhos. 
O número, o espaçamento entre eles e a escolha do método an-
ticoncepcional mais adequado são opções que toda mulher deve 
ter o direito de escolher de forma livre e por meio da informação, 
sem discriminação, coerção ou violência (RAMOS, 2021, online).

Seguindo essa linha, o art. 3º da lei supracitada compreende 
como planejamento familiar o conjunto de ações que devem ser dis-
ponibilizadas pelo SUS, como: “I - a assistência à concepção e con-
tracepção; II - o atendimento pré-natal; III - a assistência ao parto, ao 
puerpério e ao neonato; IV - o controle das doenças sexualmente trans-
missíveis; V - o controle e a prevenção dos cânceres cérvico-uterino, 
de mama, de próstata e de pênis”. Tais ações devem atender a mulher, 
ao homem e ao casal de forma global e integral (BRASIL, 1996, online).

Seguindo esse panorama, é imprescindível atribuir ao plane-
jamento familiar a necessidade de difusão de informações sobre os 
métodos contraceptivos disponíveis, da responsabilidade sobre a cria-
ção, da necessidade de condições econômicas, psicológicas  e de um 
ambiente adequado para o sadio desenvolvimento da prole. A impor-
tância de observar tais requisitos está principalmente fundamentada 
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no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, estipulado pelo art. 1º, 
inciso III, da Constituição (RAMOS, 2012, online). 

Dessa forma, é importante destacar que tal aparato legislativo 
é direcionado a orientar indivíduos sobre as responsabilidades ine-
rentes à procriação. Para que assim, os envolvidos possam definir, 
espontaneamente, se desejam ou não ter filhos e, em caso positivo, 
quando e quantos desejam ter. Importa frisar que tal decisão deve 
ocorrer sem que o Estado exerça qualquer tipo de influência sobre a 
decisão (RAMOS, 2012, online).

No que tange a continuidade das garantias constitucionais, é ne-
cessário destacar que o Planejamento Familiar abrange outros direitos, 
elencados em outros pontos da carta constitucional. Como por exemplo, 
no artigo 5º, inciso L, que dão às presidiárias o direito de permanecer 
com seus filhos durante o período de amamentação; o artigo 6º que 
estipula a proteção à maternidade e à infância; o artigo 7º que trata dos 
direitos dos trabalhadores, assegura, nos incisos XVIII e XIX, a licença 
maternidade e a licença paternidade, respectivamente. De igual modo, o 
artigo 201 que estabelece parâmetros da previdência social a fim de pro-
teger a maternidade e, no artigo 203, inciso I, estipula que a assistência 
social, que deve ser voltada à proteção da família, da maternidade e de-
mais fases do desenvolvimento de um indivíduo (RAMOS, 2012, online). 

Ademais, ao considerar os princípios constitucionais, é impor-
tante destacar a conjuntura social no momento de criação da Lei nº 
9.263, época na qual havia um conflito entre desenvolvimento eco-
nômico dos países e o controle de natalidade, visto que o aumento 
demográfico era associado à miséria, enfrentada pelos países não 
desenvolvidos. Assim, se ocorresse o controle de natalidade, por con-
sequência, a miséria também seria combatida. Em contrapartida, as 
nações desenvolvidas acreditavam que garantias e conquistas aos 
direitos da mulher limitavam, automaticamente, o crescimento da na-
talidade (SILVA; LIMA, 2019, online). 
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Na conjuntura nacional, diversos pontos da lei visam disseminar 
informações acerca do planejamento familiar e da importância de prever 
as consequências da geração de uma prole. Dessa forma, tem-se como 
objetivo da referida legislação, a liberdade de escolha individual sobre 
ter, quando ter, quantos ter ou não ter filhos (SILVA, LIMA, 2019, online). 

Trazendo a baila a dinâmica de métodos contraceptivos, é im-
portante considerar que a assistência, tanto em casos de concepção 
como em casos de contracepção devem ser garantidos pelo Estado 
por meio do SUS, como prevê o art. 3º, p. único, I da Lei de Plane-
jamento Familiar. Por assistência, o legislador entende, na redação 
do art. 4º, “ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso 
igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para 
a regulação da fecundidade” (BRASIL, 1996, online). Já no art. 9º, com-
preendem-se como meios de exercer o planejamento familiar “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” (BRASIL, 1996, online).

Dessa forma, diante da necessidade de separar a sexualidade 
da fertilidade,  há a previsão legal, para garantir a todos, métodos que 
controlem e que permitam a reprodução humana. Tais métodos, que 
são permitidos pela medicina e oferecem o mínimo risco à saúde, po-
dem ser classificados como reversíveis e irreversíveis (LOPES, ROSSO, 
2005, p. 138-141). Diante disso, os métodos reversíveis - são aqueles 
que possibilitam a gravidez, desde que cessado o uso - podem ser 
naturais ou não naturais, mecânicos ou químicos. Quanto aos métodos 
naturais, a baixa eficácia é constatada pela a medicina, além de não 
impedirem a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. 
De outra ponta, os não naturais são subdivididos entre mecânicos (ofe-
recem uma barreira física e impede o encontro entre gametas) ou quí-
micos (substâncias hormonais) (LOPES; ROSSO, 2005, p. 138-141).
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Já os métodos irreversíveis - que impossibilitam a fecundidade 
permanentemente e, por isso, são permitidos apenas a casais que 
já possuem filhos. Tal método ocorre por meio de um procedimen-
to denominado esterilização voluntária, sendo a laqueadura para as 
mulheres e a vasectomia para os homens (LOPES; ROSSO, 2005, p. 
138-141). Quanto a tais procedimentos, a princípio considerados irre-
versíveis, o artigo 10 da Lei nº 9.263/96 é um ponto controverso quan-
to à garantia de liberdade de escolha individual. Isso ocorre, pois o 
referido artigo estabelece terminadas condições para que ocorra a 
esterilização feminina voluntária, como:

Art. 10 [...]

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 
(BRASIL, 1996, online).

Diante dessas condições, o que se entende por liberdade de 
escolha, tanto individual ou do casal, está limitada a condições pré-
-existentes, como ser maior de 25 anos, com dois filhos ou em casos 
de risco à vida dos pacientes. Essa limitação impede que as mulheres, 
por exemplo, realizem procedimentos como a laqueadura, que são 
considerados irreversíveis. Nesse aspecto, entende-se tal artigo como 
inconstitucional, pois contraria a liberdade de escolha, viola a dignida-
de humana e barra o livre planejamento familiar, princípios basilares da 
Carta Magna de 1988. Assim sendo, fundamentado no §7º do artigo 
226 da CF que regula ser “vedado qualquer forma coercitiva por parte 
de instituições oficiais ou privadas”, Ingo Wolfgang Sarlet entende:
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[...] o princípio da dignidade da pessoa impõe limites à atuação 
estatal, objetivando impedir que o poder público venha a violar 
a dignidade pessoal.(…) Nesse contexto não restam dúvidas 
que todos os órgãos, funções e atividades estatais encontram-
-se vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
impondo-lhes um dever de respeito e proteção, que se exprime 
tanto na obrigação por parte do Estado de abster-se de inge-
rências na esfera individual que sejam contrárias à dignidade 
pessoal, quanto no dever de protegê-la (a dignidade pessoal de 
todos os indivíduos) contra agressões oriundas de terceiros seja 
qual for a sua procedência (SARLET, 2019, p. 100 apud SILVA, 
LIMA, 2019, online).

Seguindo esse entendimento, é possível compreender que to-
dos os aspectos que envolvem o planejamento familiar, sejam eles mé-
todos contraceptivos, procedimentos de esterilização ou geração da 
prole, não podem ser limitados pelo Estado, cabendo a este a função 
de apenas assegurar a saúde sexual e reprodutiva, bem como os mé-
todos que impeçam ou, ainda, que possibilitem a reprodução. Desse 
modo, algumas correntes doutrinárias compreendem que a lei 9.263 
criou barreiras ao acesso a procedimentos como a ligadura tubária 
pelo SUS e que tal barreira representa um retrocesso à esterilização 
voluntária e ao controle reprodutivo (SILVA; LIMA, 2019, online).

A abrangência do referido artigo 10 elenca as possíveis penas 
estabelecidas para os profissionais que descumprirem o ordenamento 
(Art. 15: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática não 
constitui crime mais grave. P. único - A pena é aumentada de um terço 
se a esterilização for praticada [...] ), bem como não notificarem a au-
toridade sanitária a realização de procedimentos esterilizantes (Pena 
- detenção, de seis meses a dois anos, e multa) (BRASIL, 1996, online).

Ademais, a legislação em análise não regula determinados te-
mas, tais como o aborto, que é terminantemente proibido em território 
nacional, com exceções de apenas alguns casos, como ameaça a vida 
materna e abuso sexual, por exemplo. Outro tema não comentado pelo 



292

s u m á r i o

legislador, apesar de ser permitido na legislação brasileira, é a fertilização 
assistida, que é direcionada aos indivíduos que não podem ou que en-
frentam dificuldades para conceber a prole (SILVA, LIMA, 2019, online). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as considerações acima elencadas, é possível com-
preender a importância de ações que incentivem e disseminem o pla-
nejamento familiar. Tal método vai além de apenas instruir o indivíduo a 
planejar uma estrutura familiar, já que considera os direitos individuais 
do homem, da mulher, mas também os direitos dos novos indivíduos 
que surgirão. Assim, é fundamental disponibilizar a todos os cidadãos 
condições para que o planejamento familiar ocorra de forma sadia. 

Dito isso, pode-se entender como fundamental, a disseminação 
de informações para as mulheres, homens e grupos familiares que 
desejam evitar ou adiar a concepção de um novo indivíduo, os méto-
dos contraceptivos de maior eficácia, que devem ser disponibilizados 
de forma gratuita, pelo SUS, a fim de atingir a maior parte da popu-
lação brasileira. Além disso, é preciso, também, fornecer condições 
adequadas e seguras para as mulheres que optam por ter filhos, como 
por exemplo, uma adequada assistência pré-natal, bem com o devido 
acompanhamento para mãe e para a prole no pós parto. 

É imprescindível dizer que tais formas de assistência são funda-
mentais, uma vez que não envolvem apenas o direito ao planejamento 
familiar, mas também o acesso aos direitos reprodutivos, que devem 
assegurar a liberdade sexual de forma a não oferecer riscos à saúde do 
indivíduo e nem ocasionar em uma gestação não planejada. 

Ademais, o planejamento reprodutivo envolve toda a conjuntura 
familiar, pois a inserção de um novo membro gera necessidades, como 
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um lar sadio, estruturado e tranquilo. Bem como consequências: como 
a adaptação dos demais indivíduos ao novo ser, que deve receber afe-
to e educação (que são os pilares fundamentais ao desenvolvimento 
do indivíduo enquanto pessoa e também no meio social). 

Portanto, vale considerar que tais premissas vão além dos di-
reitos acima elencados, pois integram o rol das condições mínimas 
de vida estabelecidas pelos direitos humanos, que possuem como 
pressuposto o desenvolvimento de todos os indivíduos. Assim sendo, 
sejam eles, aqueles que optam por não ter filhos; aqueles que desejam 
ter filhos, mas apenas no momento que for mais propício (consideran-
do condições financeiras, de trabalho e educação) e também para o 
indivíduo a ser concebido, que precisa nascer em um lar estruturado, 
com condições de desenvolvimento sadio. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Durante um grande período da história da humanidade, a desi-
gualdade de gênero esteve presente nas sociedades e a mulher era 
vista apenas como uma esposa e mãe, com as funções de cuidar da 
casa e dos filhos, sem nenhuma perspectiva de mudança. Viviam em 
função de outra pessoa durante toda sua vida e se viam submetidas 
ao autoritarismo dentro de suas casas, não possuíam autonomia para 
fazer suas próprias escolhas e eram vistas como o sexo inferiorizado.

 Mesmo com a declaração da igualdade de gênero como um di-
reito fundamental na Carta das Nações Unidas de 1945, foram precisos 
muitos anos de luta para que esse cenário sofresse mudanças e para 
que os direitos da mulher e seu espaço na sociedade fossem garanti-
dos. No Brasil, foi na metade do século XX que a mulher começou a ser 
vista de forma diferente perante a sociedade, e foi com a Constituição 
Federal de 1988 que houve o reconhecimento da igualdade de gênero 
e a mulher passou a ser vista como uma cidadã detentora de direitos.

Assim, Através de mecanismos e programas de ações os direitos 
das mulheres passaram a ser promovidos. Com isso, políticas públi-
cas voltadas para a saúde da mulher começaram serem criadas, como 
medidas para o controle de natalidade, no entanto, outras áreas ainda 
eram deixadas de lado. A partir destas políticas públicas e da luta de 
movimentos feministas, mais a frente foi possível a criação de novos pro-
gramas para assistir, da forma mais ampla, a saúde da mulher e garantir 
seus direitos reprodutivos, como prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, planejamento familiar, contracepção e esterilização.

Todavia, ainda é possível perceber que a mulher não possui 
completa autonomia sobre seu corpo, principalmente sobre seus di-
reitos reprodutivos, já que a lei brasileira impõe certas exigências para 
que a mulher realize a esterilização, também conhecida como laquea-
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dura. O presente trabalho, antes de discutir o assunto do direito re-
produtivo feminino e o seu direito a laqueadura em terras brasileiras, 
busca introduzir a luta histórica da mulher para garantir seus direitos 
e como os impactos das políticas de promoção da saúde da mulher 
foram importantes para essa garantia.

O objetivo do presente trabalho é analisar o direito à saúde da 
mulher, com um enfoque nos direitos reprodutivos femininos, além de 
apresentar as condições para que a mulher possa se submeter à la-
queadura que estão estabelecidas na Lei 9.263/96 de Planejamento 
Familiar. A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi o 
método dedutivo e qualitativo. Quanto às técnicas de pesquisa utiliza-
das estão a revisão de literatura sistemática e a revisão bibliográfica, 
com base em leituras de artigos científicos que discorriam sobre o 
assunto, complementados com dados atuais, onde se pretende co-
nhecer a luta pelo espaço da mulher na sociedade e pela garantia dos 
seus direitos reprodutivos.

A MULHER EM PAUTA: O PROCESSO 
EVOLUTIVO DE OBJETO DE DEVERES 
A SUJEITO DE DIREITOS

Por muitos anos, a mulher foi vista como um objeto e teve como 
principais deveres ser uma boa esposa e reproduzir e educar os filhos, 
sendo educada especificamente para servir ao homem. No período 
da vida em que vivia com os pais, era ao seu pai que a mulher deveria 
obedecer; quando casada, passava a ser dominada pelo marido. Des-
ta forma, desde o início da sua educação, o que a mulher aprendia era 
como tratar os homens a quem ela deveria servir, e devido aos costu-
mes criados pelo patriarcado, o sexo feminino sempre se submetia ao 
sexo masculino. (LUZ; FUCHINA, 2009).
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Martha Giudice Narvaz e Sílvia Helena Koller (2006, p. 50) afir-
mam que o patriarcado é uma organização social regida por dois prin-
cípios, quais sejam: o primeiro é que as mulheres são subordinadas 
aos homens de forma hierárquica, o segundo é que os jovens devem 
se subordinar aos homens mais velhos, atribuindo assim uma superio-
ridade da figura masculina no âmbito familiar. Todavia, essa autoridade 
do sexo masculino não existe somente na esfera familiar, como tam-
bém existe na esfera pública. (HOLANDA, 2012).

Seguindo o patriarcalismo, o homem tem papel social de desta-
que, composto de notoriedade por ser, muitas vezes, ser praticado no 
ambiente público. A mulher, por seu turno, tem seu papel inferiorizado, 
já que deve prestar os serviços de casa e educar aos filhos, não tendo 
acesso ao espaço público. Esse sistema social por muitos anos in-
fluenciou as sociedades do mundo todo, criando essa diferença entre 
os dois sexos. (HOLANDA, 2012).

Com o estigma imposto pela sociedade, os ofícios de cuidar da 
casa e das crianças passaram a ser exclusivos das mulheres, formando 
um senso moral de que apenas esse tipo de serviço serviria para o sexo 
feminino. Desta forma, a vida feminina ficou restrita a vida privada, cuidar 
do outro se tornou comum no seu cotidiano. (GUEDES; DAROS, 2009).

Assim, as mulheres tiveram seu futuro traçado, sendo privadas 
de adquirir conhecimento e usar suas vozes. Na Grécia, por exem-
plo, elas eram vistas na mesma posição dos escravos, continuando 
como principal dever o de procriar. Ademais, grandes pensadores, 
como Aristóteles, apoiavam a ideia de que os homens se encontra-
vam acima das mulheres, afirmando que “quanto ao sexo, à diferença 
é indelével: pois, independente da idade da mulher, o homem sem-
pre deverá conservar a sua superioridade” (ARISTÓTELES, 2006, p. 
33), quanto à participação política apenas os cidadãos participavam, 
homens gregos. (MARTINS, et al, 2019). Sob este prisma, Arendt di-
ferencia duas esferas da atividade humana e diz:



300

s u m á r i o

O que distinguia a esfera familiar era que nela os homens vi-
viam juntos por serem a isso compelidos por suas necessida-
des e carências. A força compulsiva era a própria vida [...] e 
a vida, para sua manutenção individual e sobrevivência como 
vida da espécie, requer a companhia dos outros. O fato de 
que a manutenção individual fosse a tarefa do homem e a so-
brevivência da espécie fosse a tarefa da mulher era tido como 
óbvio; e ambas estas funções naturais, o labor do homem no 
suprimento de alimentos e o labor da mulher no parto, eram 
sujeitas à mesma premência da vida. Portanto, a comunidade 
natural do lar decorria da necessidade: era a necessidade que 
reinava sobre todas as atividades exercidas no lar. [...] A esfera 
polis, ao contrário, era a esfera da liberdade, e se havia uma 
relação entre essas duas esferas era que a vitória O cuidado 
como atribuição feminina: contribuições para um debate ético 
sobre as necessidades da vida em família constituía a condi-
ção natural para a liberdade na polis (ARENDT, 1995, p. 40).

Com esta breve análise, constata-se que, enquanto o homem 
ocupava o espaço social, político e econômico, a esfera privada (o 
lar), o espaço doméstico, era limitado para as mulheres, sem existir 
nenhuma liberdade de escolha. (GUEDES; DAROS, 2009). Mesmo 
com o passar dos anos, esse cenário de inferiorizar o sexo feminino 
não diminuiu. Durante a Idade Média, as mulheres não foram vistas 
apenas como um objeto, mas também foram perseguidas e acusadas 
de praticar feitiçaria.

Devido a esses acontecimentos, surge o Malleus Maleficarum 
(Martelo das Feiticeiras), obra escrita por Jacob Sprenger e Heinrich 
Kraemer, conhecida por ser um manual de caça às bruxas e que utiliza-
va de passagens bíblicas e de outros grandes autores medievais para 
validar a inferioridade da mulher e os comportamentos inadequados. 
Neste manual foram escritas formas de identificar uma bruxa e torturá-
-las. (LINCK, 2018).

O patriarcado se conservou por séculos e, até o presente mo-
mento, é, ainda, existente no âmbito mundial. No entanto, com o de-
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curso do tempo, as mulheres vêm se organizando e ganhando lugar na 
sociedade, lutando por seus direitos e buscando condições dignas e 
de igualdade. Movimentos que surgiram durante a Revolução France-
sa, inspirados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, co-
laboraram para que essa luta se tornasse mais forte. (AMARAL, 2012)

Olympe de Gouges, autora da “Declaração dos Direitos de Mu-
lheres e Mulheres Cidadãs” (1791), disse que “a mulher nasce livre e 
tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais não podem 
ser fundadas a não ser no bem comum”. Por sua vez, a inglesa Mary 
Wollstonecraft, que escreveu “Defesa dos Direitos da Mulher” (1790), 
ganhou voz e defendeu a igualdade entre os homens e mulheres tanto 
no espaço privado como no público. (SILVA; SEABRA; JUNIOR, 2016).

Em sua declaração, Gouges afirmou:

Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindi-
cam constituir-se em uma assembléia nacional. Considerando 
que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mu-
lher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrup-
ção no governo, resolvem expor em uma declaração solene, os 
direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Assim, que 
esta declaração possa lembrar sempre, a todos os membros 
do corpo social seus direitos e seus deveres; que, para gozar 
de confiança, ao ser comparado com o fim de toda e qualquer 
instituição política, os atos de poder de homens e de mulheres 
devem ser inteiramente respeitados; e, que, para serem funda-
mentadas, doravante, em princípios simples e incontestáveis, 
as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a cons-
tituição, os bons costumes e o bem estar geral.

Em conseqüência, o sexo que é superior em beleza, como em 
coragem, em meio aos sofrimentos maternais, reconhece e de-
clara, em presença, e sob os auspícios do Ser Supremo, os 
seguintes direitos da mulher e da cidadã

Artigo 13. Para a manutenção da força pública e para as despe-
sas da administração, as contribuições da mulher e do homem 
são iguais; ela participa de todos os trabalhos enfadonhos, de 
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todas as tarefas penosas; ela deve, portanto, ter a mesma parti-
cipação na distribuição dos lugares, dos empregos, dos encar-
gos, das dignidades e da indústria. [...] (GOUGES, 1791, online)

Por representar princípios e ideias tão inacessíveis para o mo-
mento em que vivia, Gouges ganhou um lugar importante na defesa 
dos direitos da mulher pelo mundo todo. Ao final de sua declaração, 
a autora faz um apelo às mulheres a reconhecerem os seus direitos 
perante a sociedade:

Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o 
Universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da na-
tureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, 
de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou 
todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem es-
cravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às 
tuas, para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se 
injusto em relação à sua companheira. (GOUGES, 1791, online)

Em 1848, foi editada a Convenção dos Direitos das Mulheres, 
também conhecida como Convenção de Seneca Falls, pois a publi-
cação de seus escritos foi um marco na luta pelos direitos femininos. 
Neste contexto, sendo um dos primeiros a serem feitos, esse evento 
histórico teve o propósito a luta pela igualdade tanto social quanto po-
lítica. (FACHIN; BERGOLI; NIELSSON, 2016).

Após lutarem durante séculos para a garantia de alguns direi-
tos, as mulheres conquistaram o direito ao voto no fim do século XIX 
e início do século XX, sendo a Nova Zelândia o primeiro país a realizar 
este momento histórico. Com a ajuda dos movimentos sufragistas e 
a conquista do voto, houve a fundação do feminismo na década de 
1970, influenciado principalmente por Simone de Beauvoir, com sua 
obra “O Segundo Sexo”. 

As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; 
começam a afirmar concretamente sua independência; mas não 
é sem dificuldades que conseguem viver integralmente sua con-
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dição de ser humano. Educadas por mulheres, no seio de um 
mundo feminino, seu destino normal é o casamento que ainda 
as subordina praticamente ao homem; o prestígio viril está longe 
de se ter apagado: assenta ainda em sólidas bases econômicas 
e sociais. É pois necessário estudar com cuidado o destino tradi-
cional da mulher. Como a mulher faz o aprendizado de sua con-
dição, como a sente, em que universo se acha encerrada, que 
evasões lhe são permitidas, eis o que procurarei descrever. Só 
então poderemos compreender que problemas se apresentam 
às mulheres que, herdeiras de um pesado passado, se esforçam 
por forjar um futuro novo. (BEAUVOIR, 1949, p.7)

No cenário brasileiro, foi no século 30, após a conquista do voto, 
com a Constituição Federal de 1934, que outros progressos ocorreram 
para a caminhada da igualdade de direitos. Como exemplo, pode-se 
mencionar a edição da lei do divórcio, em 1977, e que possibilitou a 
dissolução da união do casamento. Posteriormente, com o fim da Dita-
dura Militar e com a restauração da democracia, movimentos feminis-
tas ganharam força no país. Ademais, com a criação da Carta Magna 
de 1988, conhecida também como “Constituição Cidadã”, a mulher 
passou a ser vista como sujeito de direitos assim como o homem. 
(FACHIN; BERGOLI; NIELSSON, 2016).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição; (BRASIL, 1988)

Desta forma, reconheceu a Constituição Federal, de maneira 
expressa, a igualdade dos sexos em deveres e direitos, alterando o 
estereótipo de inferioridade que a mulher carregou por séculos e que 
repercutiu na história de formação do ordenamento jurídico nacional 
como legitimador do tratamento distintivo.
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O DIREITO À SAÚDE FEMININA 
E OS IMPACTOS DAS POLÍTICAS 
DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER

A luta da mulher pela garantia e reconhecimento de seus direi-
tos vem percorrendo um grande caminho. A despeito da igualdade 
de gênero ter sido afirmada na Carta das Nações Unidas de 1945, 
considerada de grande importância para o fortalecimento dos Direitos 
Humanos, foi preciso muito tempo e recursos para que esses direi-
tos fossem usufruídos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), promulgada em 1948, também teve um papel importante em 
reconhecer a igualdade de gênero e o direito igual para ambos os se-
xos. (PINHEIRO, 2020)

Artigo 1 - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e de-
vem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Artigo 2 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direi-
tos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distin-
ção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. (ONU, 1948)

Apesar de a mulher ter sido mundialmente reconhecida como 
detentora de direitos, no exercício da cidadania não é necessário ape-
nas a participação do indivíduo na sociedade. Um dos fundamentos 
da Constituição brasileira de 1988 é a dignidade da pessoa humana, 
que diz respeito às exigências básicas do ser humano, ou seja, meios 
do ser humano ter uma existência digna. E, para que o indivíduo te-
nha uma vida de qualidade, é primordial que tenham uma saúde de 
qualidade. Logo, para que a mulher possa ter o seu direito atendido, 
é importante que sua saúde seja resguardada. (NASCIMENTO, 2016).
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No Brasil, foi a datar do século XX que a saúde começou a ser 
entendida como algo essencialmente social, assim, órgãos e campa-
nhas sanitárias começaram a ser elaborados para o arranjo da organi-
zação urbana. (OLIVEIRA, 2016). Andrade destaca algumas operações 
importantes desse período no Brasil:

a) reforma urbana do Rio de Janeiro; b) reforma urbana da ci-
dade portuária de Santos em São Paulo; c) criação do Instituto 
Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro; d) criação do Instituto Vital 
Brasil; e) leis e códigos que davam vida à política de saúde. 
(ANDRADE, 2007, p.26)

Até o século XX ainda não havia um conceito universal para de-
finir saúde, nem era algo muito discutido mundialmente, já que não 
havia uma concordância entre os países. Com as guerras que aconte-
ceram no início e no decorrer do século, houve a necessidade de criar 
um órgão internacional, desta forma, no ano de 1946 foi criada a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e propagado o conceito universal 
de saúde.  (SILVA, 2012).

O conceito da OMS, divulgado na carta de princípios de 7 de 
abril de 1948 (desde então o Dia Mundial da Saúde), implicando 
o reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Estado 
na promoção e proteção da saúde, diz que “ Saúde é o estado 
do mais completo bem-estar físico, mental e social e não ape-
nas a ausência de enfermidade ” (SCLIAR, 2007, p.36).

Mais a frente, houve a criação da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos de 1848, que em seu artigo 25º atesta que toda pes-
soa tem direito a um padrão de vida que seja capaz de assegurar a 
saúde própria e a de sua família. Apesar de desde o início do século XX 
o Brasil já se preocupar com a saúde, foi só com a criação da Consti-
tuição Federal de 1988 que a saúde passou a ser vista como um direito 
do cidadão. (COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA, 2012).

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 1°, diz que é essencial 
a integridade moral e física, para que isso ocorra, é necessário que 
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o cidadão tenha acesso a saúde de qualidade. Em seu artigo 6º, ga-
rante a saúde como um direito essencial a todo ser humano, assim, 
a saúde passou a ser um direito individual e social. (COMISSÃO DA 
MULHER ADVOGADA, 2012).

Além disso, a Constituição de 1988, em seus artigos 196 a 200 
esclarece que é dever do Estado garantir a saúde aos cidadãos brasi-
leiros. Deste modo, para assegurar que todo cidadão tivesse acesso 
a saúde, surge o Sistema Único de Saúde (SUS), sistema público bra-
sileiro que deu acesso universal e igualitário ao povo brasileiro, mar-
cando uma nova etapa na construção da cidadania. (BRASIL, 1988).

Mais a frente, viu-se que essa definição de saúde estabelecida 
pela Organização das Nações Unidas seria ultrapassada, então foi de-
finido um novo conceito para saúde:

[...] a habilidade de identificar e realizar aspirações, satisfazer 
necessidades e de mudar ou interagir com o meio ambiente. 
Logo, a saúde é um recurso para a vida diária, não o objetivo 
de viver. Saúde é um conceito positivo enfatizando os recursos 
pessoais e sociais, assim como as capacidades físicas (GAL-
VÃO, 1999, p. 167 apud MORI, et al 2006).

Assim, estipularam uma ligação entre o homem e o meio am-
biente, ampliando a noção de saúde para uma saúde geral no indiví-
duo. Através desse conceito, foi possível definir os conceitos de saúde 
da criança, saúde da mulher e saúde materno-infantil. (MESQUITA, 
2010). A mulher, como cidadã, também deve ter seu direito a saúde 
atendido, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, segundo 
a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), a população 
Brasileira é composta por 51,8% de mulheres, e são o público que mais 
utiliza o Sistema Único de Saúde.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).

Apesar da saúde à mulher ter sido incluída no princípio do sé-
culo XX, essa questão acabou se limitando apenas a gestação e par-
to, a saúde da mulher acabou se restringindo à saúde materna ou à 
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sua reprodução, já que muitas vezes o corpo da mulher era somente 
como uma máquina reprodutiva, tendo a maternidade  como função 
básica, provando que mesmo com o passar dos anos, a mulher ain-
da possuía seu papel de ser mãe. (GARCIA, 2013). Todavia, a saúde 
feminina é muito mais ampla.

A saúde da mulher envolve aspectos emocionais, sociais e seu 
bem-estar físico e é determinada por um contexto político, cul-
tural e econômico da vida das mulheres, assim como biológico. 
Essa ampla definição reconhece a validade das experiências 
das mulheres, suas opiniões sobre saúde e suas experiências 
de saúde. Cada mulher deveria ter oportunidade de alcançar 
e manter sua saúde, tal como definida por ela própria, no seu 
mais alto potencial” (WOMEN’S HEALTH INTERSCHOOL CUR-
RICULUM COMMITTEE, 1995 apud GALVÃO, 1999, p. 173).

Foi na década de 80 que o termo direito a reprodução surgiu, a 
junção de saúde com direitos reprodutivos fez com que a reprodução 
se tornasse algo mais discutido, saindo do âmbito privado e se tor-
nando algo público. Com isso, novos temas ganharam força dentro do 
planejamento familiar, como contracepção, esterilização, aborto, con-
cepção e assistência à saúde. (MESQUITA, 2010).

Em 1983, viram que a presença da mulher no mercado de traba-
lho crescia e que o cuidado da saúde da mulher era limitado, assim, foi 
criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 
que em parceria com movimentos feministas buscava introduzir o pla-
nejamento familiar numa reunião de ações educativas e de saúde, para 
a ascensão social e individual da mulher. Esse movimento também 
passou a dar assistência a grupos que até então eram esquecidos no 
programa da saúde, como a mulher negra, lésbicas, moradoras rurais, 
vítimas de violência e vítimas de aborto. (MESQUITA, 2010).

[...] O conceito de assistência integral, aqui preconizado, envol-
ve a oferta de ações globalmente dirigidas ao atendimento de 
todas as necessidades de saúde do grupo em questão, onde 
todo e qualquer contato que a mulher venha a ter com os ser-
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viços de saúde seja utilizado em benefício da promoção, pro-
teção e recuperação de sua saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
1984 apud OSIS, 1998, p. 27)

O programa de Planejamento Familiar tinha como princípios o 
acesso aos meios para evitar e reduzir a gravidez indesejada, acom-
panhamento clínico com ginecologistas e operações educativas para 
conscientizar as mulheres dos seus direitos, garantirem sua liberdade 
e incluí-las nas decisões sobre o seu corpo. Esse passo foi importante, 
pois oferecia informações científicas em relação aos métodos contra-
ceptivos, o que possibilitava a escolha de ter ou não filhos. (OSIS, 1998). 

As diretrizes gerais do Programa previam a capacitação do sis-
tema de saúde para atender as necessidades da população 
feminina, enfatizando as ações dirigidas ao controle das pato-
logias mais prevalentes nesse grupo; estabeleciam também a 
exigência de uma nova postura de trabalho da equipe de saúde 
em face do conceito de integralidade do atendimento; pressu-
punham uma prática educativa permeando todas as atividades 
a serem desenvolvidas, de forma que a clientela pudesse apro-
priar-se “...dos conhecimentos necessários a um maior controle 
sobre sua saúde” (OSIS, 1998, p. 27)

É necessário destacar a importante parcela que o PAISM teve 
na contribuição para o progresso da garantia de direitos sexuais e re-
produtivos da mulher no Estado brasileiro, visto que inspirou novas 
práticas de saúde pública e políticas, que auxiliaram na busca para a 
autonomia da mulher em suas decisões. (LEITE, 2017).

Além do PAISM, desde 2004 o Sistema Único de Saúde dis-
põe, em parceria com movimentos de mulheres, a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher. Esse sistema agregou as ideias 
políticas e sociais feministas de que a saúde da mulher não se enqua-
dra apenas às matérias reprodutivas e sexuais. Ademais, o Ministério 
da Saúde criou programas para incentivar a prevenção do câncer de 
mama, com o intuito de mostrar a importância da detecção e do trata-
mento precoce. (CONASEMS, 2019).
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O DIREITO À LAQUEADURA COMO 
MANIFESTAÇÃO DOS DIREITOS 
REPRODUTIVOS FEMININOS

Como visto anteriormente, devido a forte desigualdade de gê-
nero, a figura feminina passou a ter proteção jurídica recentemente 
e, como a mulher passou a ter seus direitos de cidadã e ocupar um 
lugar no mercado de trabalho, a procura pelo controle de fecundidade 
se tornou evidente. Logo, o debate sobre o livre planejamento familiar 
cresceu. (LEITE, 2017). Ademais, foi com a Constituição Federal de 
1988 que o direito ao livre planejamento foi legitimado como um direi-
to fundamental, em que o homem e a mulher decidiriam se gerariam 
filhos ou não, como dispõe no texto constitucional:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado. [...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre de-
cisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos edu-
cacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. (BRASIL, 1988). 

O livre planejamento deve ser compreendido como um direito 
fundamental, de modo que consta na Constituição, assim, esse direito 
tende a assegurar a efetividade de outros direitos fundamentais, como 
o direito a vida, à dignidade da pessoa humana e á autonomia da 
vontade, que dispõe no art. 5º inciso II da Constituição Federal. A lei 
9.263/96 entende-se planejamento familiar “como o conjunto de ações 
de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constitui-
ção, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 
casal.” (GOZZI, 2019, online)
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O reconhecimento dos direitos reprodutivos foi essencial para a 
criação de políticas públicas que buscavam acabar com as desigual-
dades, tanto as sociais como as de gênero e resolver as faltas de alter-
nativas contraceptivas. Devido a necessidade de regulamentação no 
Texto Constitucional, criou-se a Lei 9.263/96 para regularizar  a questão 
do planejamento familiar e certificar que tal matéria é dever do Estado, 
inclusive em relação à prestação  dos serviços necessários e ligados 
ao aludido planejamento. Além disso, a lei novamente deixa claro que 
as escolhas são restritas ao casal. (YAMAMOTO, 2011).

 Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão 
oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e con-
tracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco 
a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. 
(BRASIL, 1996)

Ainda nesta linha de exposição, a técnica de contracepção do 
presente trabalho, a laqueadura tubária, já era praticada dentro do se-
tor privado da saúde no Brasil para impedir a fecundação. Também 
conhecida como esterilização feminina, a laqueadura é um método 
que consiste na esterilização cirúrgica feminina através da ligadura das 
trompas, canais responsáveis de ligar os ovários ao útero, além de ser 
uma prática irreversível. No entanto, a esterilização não era permitida 
no sistema público. (FONTENELLE et al, 2014).

Foi através da Lei 9.263/96 que a laqueadura, ou esterilização 
feminina, passou a ser um procedimento hospitalar oferecido pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita, para atender a deman-
da de mulheres que viviam na pobreza, sem condição de procurar uma 
clínica particular e, também para mulheres que não tinham acesso aos 
métodos contraceptivos. (CAETANO, 2014). Apesar de que a esterili-
zação masculina já era um procedimento realizado desde 1992 pelo 
SUS. (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2003, p. 442). No entanto, mesmo com 
a liberação para a realização da laqueadura, algumas condições foram 
impostas para o seu acesso, como consta na lei 9.263/96:
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Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas se-
guintes 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;

§ 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 op-
ções 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 tempo-
rária ou permanente;

§ 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo so-
mente será executada através da laqueadura tubária, vasecto-
mia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada 
através da histerectomia e ooforectomia;

§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depen-
de do consentimento expresso de ambos os cônjuges;

§ 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente inca-
pazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, 
regulamentada na forma da Lei ;(BRASIL, 1996).
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Caso haja o descumprimento do art. 10 da Lei de Planejamento 
Familiar, em que se encontram as condições para a realização da esteri-
lização, é considerado crime e previsto uma pena de reclusão de dois a 
oito anos, e multa, se a prática não constitui crime mais grave. (BRASIL, 
1996). Em uma pesquisa realizada por Berquó e Cavenaghi (2003), após 
a proclamação da lei acima, com o propósito de aferir como andava o 
atendimento na saúde pública em relação aos requerentes de esteriliza-
ção voluntária, tanto a feminina quanto a masculina, percebeu-se a difi-
culdade encontrada ao interpretar a lei, já que são muitos os requisitos 
para que seja permitida a realização da cirurgia.  (LEITE, 2017).

A interpretação incorreta da lei mais comumente encontrada é a 
combinação dos critérios sobre idade e número de filhos, onde 
o critério 25 anos “ou” dois filhos é substituído por 25 anos e 
dois filhos. Isto em geral ocorre porque os médicos explicita-
mente dizem que as mulheres (nunca os homens) muito jovens 
estão sendo 23 esterilizadas e as taxas de arrependimento são 
muito altas. No entanto, a literatura sobre a questão não encon-
tra casos de arrependimento suficientes para comprovar este 
argumento (Hardy et al., 1996; Vieira ; Ford, 1996). Outra distor-
ção da lei usualmente exercida é o aumento da idade e número 
de filhos mínimos exigidos pelas regulamentações municipais. 
Adicionalmente, vale ressaltar que alguns critérios que não são 
incluídos na lei são muitas vezes mencionados e utilizados na 
prática, tais como condições socioeconômicas e estabilidade 
conjugal (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2003, p.445).

Ademais, além de impor a idade mínima de 25 nos e ter dois 
filhos como condição para a esterilização voluntária, conforme expla-
nado no parágrafo 5º da lei 9.263/96, ela estabelece, no inciso I do seu 
art. 10, um prazo mínimo de sessenta dias de espera entre a manifes-
tação da vontade e o ato cirúrgico, o que na realidade não ocorre, já 
que o prazo se torna maior. Ao lado do exposto, a lei continua e, em seu 
parágrafo II, diz que não será permitida a prática da esterilização no 
parto, então, caso a mulher queira se submeter a laqueadura tubária, 
ela terá que passar por uma nova cirurgia. (SILVA et al, 2014, p. 19).
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Além disso, a realização da laqueadura tubária ainda não é uma 
decisão restrita somente a mulher, mesmo que já seja um procedimen-
to regulamentado. Em síntese, a lei de planejamento familiar estabe-
leceu como exigência o consentimento de ambos os cônjuges para a 
realização da laqueadura, seguindo o princípio do matrimônio, onde o 
casal é responsável conjuntamente pelo planejamento familiar, como 
consta no caput do artigo 1567 do Código Civil. Isto é, a mulher casa-
da, maior de idade que não deseja ter filhos, necessita da permissão 
do marido para realizar o procedimento. (LEITE, 2017).

Todavia, ao haver a necessidade do consentimento do cônjuge 
para a realização da laqueadura tubária, procedimento que ocorre no 
corpo apenas da mulher, acaba por tirar a autonomia que a mulher 
tem sobre si mesma e seu direito de escolha, o que vai de frente 
com o princípio da autonomia da vontade, já que ela passa a ter 
que receber permissão do seu parceiro para que possa realizar um 
procedimento da sua vontade. Ademais, mesmo que a mulher seja 
completamente capaz, ocorre a violação da sua autonomia reprodu-
tiva, o que não a deixa livre para escolher o que fazer com o próprio 
corpo. (ALECRIM et al, 2014, p. 160)

Ventura apresenta uma possibilidade, enquanto a lei não ampa-
ra a autonomia da mulher em relação aos seus direitos reprodutivos: 

Ocorrendo a hipótese de discordância entre o casal, a alterna-
tiva possível é a pessoa casada requerer judicialmente o “su-
primento de outorga uxória”, com base no direito à autonomia 
em relação ao seu próprio corpo, como direito personalíssi-
mo. O procedimento judicial possibilitará a concessão de um 
alvará autorizando o procedimento sem a anuência do outro 
cônjuge, e também, a construção de jurisprudência favorável à 
inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado. Há ain-
da a alternativa legal de ser proposta ação direta de inconsti-
tucionalidade para a revogação da exigência da Lei Federal nº 
9.263/96 (VENTURA, 2009, p. 95).
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Assim, é possível perceber que a mulher não tem autonomia 
nem sobre o seu corpo, deste modo, a autonomia que é um fundamen-
to da dignidade humana, sofre limitações do Estado que não a permi-
te realizar as suas vontades e escolhas, o que anula a mulher como 
sujeito de direitos e prova que a lei brasileira ainda é conservadora. 
Desta forma, é necessário que a lei ampare as decisões reprodutivas 
da mulher, ao permitir que ela tenha liberdade para escolher entre fazer 
ou não o procedimento contraceptivo da laqueadura. (LEITE, 2017). 

A Lei Maria da Penha, 11.340/2006, prevê em seu artigo 7º que 
a proibição à mulher de usar qual qualquer tipo de meio contraceptivo, 
se torna uma forma de violência contra a mulher. (BRASIL, 2006).

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, entre outras:

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação se-
xual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 
uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qual-
quer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, 
ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, su-
borno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; (BRASIL, 2006).

Mesmo que seja determinado pela lei o impedimento de usar 
qualquer método contraceptivo como uma forma de violência contra a 
mulher, a própria norma brasileira impede que a mulher tenha capaci-
dade jurídica para dispor do próprio corpo, já que existem condições 
para que ela se submeta à uma laqueadura tubária, principalmente a 
necessidade da permissão do seu companheiro. Além disso, fica o 
questionamento se o Estado excede os limites de intervenção na vida 
dos seus cidadãos. (LEITE, 2017).

Ademais, o projeto de Lei nº 4.515/20 procura alterar a Lei do 
Planejamento Familiar, consistente na redução da idade mínima de 25 
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anos para 20 anos aos que optarem pela esterilização, bem como aca-
bar com  a condição de ter, no mínimo, dois filhos, além de cessar com 
a exigência do consentimento expresso de ambos os cônjuges. O en-
tendimento para a criação desse novo projeto é a consciência de que 
a mulher tem domínio sobre o próprio corpo e autonomia para tomar 
suas decisões (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À luz das ponderações aventadas, fica claro, desta feita, que as 
mulheres percorreram um longo caminho para conquistar seus direi-
tos, enfrentaram a desigualdade de gênero e lutaram por sua autono-
mia. Assim, veio a ser recente o seu reconhecimento como uma cidadã 
detentora de direitos. Entretanto, elas ainda estão em constantes lutas 
para que esses direitos sejam garantidos. 

O direito à saúde da mulher, embora recente, sempre foi essen-
cial para que ela gozasse de uma vida de qualidade.  Constituindo o 
direito à saúde, o direito reprodutivo da mulher é formado por princí-
pios e diretrizes do direito humano que afirmam o exercício particular 
e autônomo da reprodução humana. Desta forma, é de direito pessoal 
de todo cidadão escolher a quantidade de filhos que quer ter, ou até 
mesmo não querer, e ter plena liberdade reprodutiva.

Percebe-se, também, que a PAISM foi um passo importante para 
a mulher ser assistida e ter sua saúde cuidada pelo governo, através 
do sistema de saúde brasileiro, já que o programa ampliou o acesso 
a métodos contraceptivos e auxiliou a proteção dos direitos reprodu-
tivos da mulher brasileira. Ademais, A lei de planejamento familiar, Lei 
9.263/96, possibilitou notáveis progressos quanto ao exercício dos di-
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reitos da mulher, em especial seus direitos reprodutivos, que tornou 
uma obrigação do governo preservar a saúde e o bem estar feminino.

É importante destacar a inclusão da prática da esterilização 
como uma opção de método contraceptivo e seu acesso para as diver-
sas classes sociais brasileiras. Essa inclusão tornou possível cumprir 
um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, a univer-
salidade, que determina que todos cidadãos têm direito ao acesso à 
saúde, visto que a prática da esterilização, antes do surgimento da lei 
9.263/96, só era possível no sistema de saúde privado..

Todavia, ainda que a lei de planejamento familiar disponha prá-
ticas que facilitem o acesso ao direito à saúde e a reprodução da mu-
lher, ela impõe condições que acabam impedindo a mulher de gozar 
do seu pleno direito. Ao determinar que ambos os cônjuges devem 
consentir para que aconteça a realização da laqueadura, o governo 
deixa de lado a autonomia da mulher sobre seu próprio corpo. 

Diante dos fatos apresentados, conclui-se que embora a lei de 
planejamento familiar tenha facilitado o acesso a laqueadura, ela viola a 
autonomia da mulher sobre seu corpo, já que a mesma tem capacidade 
de discernir sobre suas escolhas. Além disso, a lei 9.263/96 limita o di-
reito da mulher sobre seus direitos reprodutivos, desta forma, é possível 
perceber que a desigualdade de gênero ainda é muito presente na so-
ciedade brasileira, já que a própria lei impõe que a mulher se submeta 
a vontade do seu cônjuge para realizar um processo de sua vontade. 

Logo, é importante as mulheres tenham o direito de escolher o 
que fazer com seus corpos para que seus direitos sejam completa-
mente resguardados. Assim, é necessário que o legislador promova 
uma real igualdade entre os gêneros e que o Estado se limite em in-
terferir na autonomia da mulher. Deste modo, a mulher não terá que se 
submeter à vontade de outras pessoas e seguirá a sua vontade.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Desde as mais remotas civilizações, o nascimento de uma crian-
ça é um acontecimento que sensibiliza as pessoas, especialmente a 
mãe, aquela que sempre deve ser tratada com zelo, dignidade, cari-
nho e respeito durante todo o processo gestacional. Sendo assim, o 
presente versa sobre os direitos da mulher que são desrespeitados na 
hora do parto, em especial, no que se refere à Violência Obstétrica e a 
sua relação com o empoderamento e a autonomia da mulher. 

Por muito tempo o parto foi considerado uma prática realizada 
entre as mulheres, sendo, assim, considerado um evento, embora fi-
siológico, mas totalmente feminino. Desde os primórdios da humani-
dade até o começo do século XX, as mulheres davam à luz nos seus 
lares com a ajuda de parteiras e demais mulheres da família. Somente 
a partir da segunda década do século XX, com o contínuo desenvol-
vimento tecnológico, o parto começou a ser realizado em hospitais e 
esse passou a ser visto como um evento patológico, necessitando, 
assim, da condução de um profissional da área da saúde. 

O FEMININO, A SEXUALIDADE 
E A DETURPAÇÃO DA MULHER

Atualmente, no Brasil, o que se sabe sobre Violência Obstétri-
ca, em sua grande maioria é oriundo de informações obtidas pelas 
redes sociais. Entretanto, mesmo que a população ainda não tenha 
um vasto conhecimento sobre o assunto, entende-se que o parto é um 
momento único para a mulher e que envolve cuidados de profissionais 
especializados. Para tanto, os profissionais, ao desenvolverem seus 
trabalhos, devem fazê-lo da melhor maneira a fim de que a mulher seja 
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a protagonista nesse momento e que as intervenções médicas sejam 
apenas uma forma de a ajudarem. Diante disso, Andrade afirma que:

O parto é um momento único e inesquecível na vida da mulher, 
quando o cuidado despendido pelos profissionais deveria ser 
singular e pautado no protagonismo da mulher, tornando-o mais 
natural e humano possível. Distintamente de outros aconteci-
mentos que necessitam de cuidados hospitalares, o processo 
de parturição é fisiológico, normal, necessitando, na maioria das 
vezes, apenas de apoio, acolhimento, atenção e humanização 
(ANDRADE, 2014, p. 3).

A Fundação Perseu Abramo em parceria com o SESC (Serviço 
Social do Comércio), no ano de 2010, realizou uma pesquisa em que se 
constatou que “uma em cada quatro mulheres é vítima de violência obs-
tétrica durante o parto no Brasil” (2010, online). Apesar desses significa-
tivos dados, essa prática é pouco conhecida por aqui, e, embora ainda 
não exista uma Lei específica sobre esse assunto no país, o profissional 
que permitir ou cometer determinados atos de Violência Obstétrica pode 
ser responsabilizado criminalmente. Contudo, como muitas das condu-
tas de Violência Obstétrica não são tipificadas como um crime, as víti-
mas dessa prática devem procurar auxílio na esfera cível, como o paga-
mento de indenizações por dano moral. (GONZALES; OLIVEIRA, 2017)

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2014) a Vio-
lência Obstétrica caracteriza-se quando a mulher é submetida a “um 
grau significativo de dor e sofrimento” resultado de intervenções des-
necessárias e por atos que poderiam ser evitados, que são realizados 
de maneira rotineira e que, de alguma forma, podem resultar em fato-
res de risco para a mulher e para o bebê.

De acordo com Souza (2015), muitas complicações que ocor-
rem na gestação e no parto são causadas pela Violência Obstétrica. 
Estima-se que aproximadamente dois milhões de mulheres sejam víti-
mas desse tipo de violência por ano (SOUZA, 2015).
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Portanto, é dever do Estado garantir o direito à saúde e os de-
mais cuidados obstétricos das mulheres e, consequentemente, preve-
nir que a Violência Obstétrica seja praticada por qualquer profissional 
da área da saúde. Assim, de acordo com o Ministério da Saúde:

Questões como o acesso à saúde, a qualidade da assistência 
e a participação da mulher no processo de cuidado, consi-
derando as informações repassadas às gestantes e seu con-
sentimento (sobre a sua situação de saúde, as condutas e 
procedimentos com seus ganhos e riscos e ao seu direito de 
escolha frente a isto) e a garantia do direito de ter um acom-
panhante nesse processo devem ser foco de uma política de 
humanização do atendimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008, 
2014; Portaria nº 1.459/2011). 

A obstetra e ativista pelo parto humanitário, Duate (s.d., s.p. 
apud DIP, 2013, s.p.) assevera que a lista do que seja violência con-
tra a mulher é imensa “[...] e muitas nem sabem que podem chamar 
isso de violência. Se você perguntar se as mulheres já passaram por 
ao menos uma destas situações, provavelmente chegará a 100% dos 
partos no Brasil”. E esse é o motivo pelo qual é a luta das mulheres 
pela liberdade e pelo direito de decidir sobre seus corpos, longe, ain-
da, de ser específica, mas que assume um caráter central para cada 
movimento social que visa a transformação da sociedade. “Por isso 
mesmo, ao buscarmos resgatar as conquistas e desafios dos movi-
mentos de mulheres, nas últimas duas décadas, por direitos sexuais 
e reprodutivos, consideramos necessário recuperar alguns pontos da 
análise feminista”. (OLIVEIRA; CAMPOS, 2009, p. 15-16)

Desde os primórdios da humanidade, as mulheres ocupam ape-
nas um papel secundário dentro da sociedade, “devido aos princípios 
machistas e às relações de gênero, que ditam a ideia de que as mu-
lheres devem obedecer ao marido e ter relações sexuais unicamente 
para fins reprodutivos” (GAVINO, 2008, s.p. apud SILVA, 2014, p. 8). 
Ademais, “Foi-se o tempo em que ser mulher ou homem bastava para 
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que um determinado número de atributos fosse conferido. Aos homens 
o trabalho, às mulheres a cozinha; aos varões o dinheiro, às fêmeas os 
filhos” (POLI, 2007, s.p.). Essas e outras afirmativas, se não deixaram de 
ser verdadeiras, pelo menos foram bastante abrandadas em sua “inci-
dência social e subjetiva”. (POLI, 2007, s.p.). De acordo com Quadros,

A sexualidade manteve-se, por muito tempo, recluso na casa 
da família constituída por meio do matrimônio, com a função 
basilar de reproduzir. A mulher, obediente e reprimida pelo ho-
mem, era considerada objeto de prazer e meio de procriação 
(QUADROS, 2016, p. 36).

Conforme o magistério de Bobbio (2004, s.p. apud QUADROS, 
2016, p. 8), ”o grande problema do nosso tempo não seria mais o 
de fundamentar os direitos humanos, mas o de protegê-los”. Sendo 
assim, “o problema seria jurídico e, num sentido mais amplo, político. 
Vários aspectos do exercício da sexualidade e da reprodução humana 
são objeto de regulamentação legal” (QUADROS, 2016, p. 8). Esse fato 
dá-se como consequência da grande influência da “tradição e do con-
servadorismo moral e religioso, marcas de uma construção cultural”. 
(QUADROS, 2016, p. 8).

A sexualidade não é hoje em dia pensada da mesma maneira 
que era no século XVIII e, de geração para geração, muitos valores 
foram modificados e, outros agregados. “Um indício da aceleração 
impressa, nas últimas décadas, à sucessão de valores pode ser per-
cebido no fato de que é comum os jovens não pensarem o sexo da 
mesma forma que seus pais ou avós o faziam”, enfatiza Lima (2013, p. 
34), por isso, rotulando-os de “caretas”. Entretanto, “o discurso sobre 
a repressão moderna do sexo ainda hoje se sustenta, com base em ta-
bus que ainda persistem em nossa sociedade, embora assuma outras 
formas ou intensidade”. (LIMA, 2013, p. 34).

Para Osorio e Valle (2009), com tantas modificações e exigên-
cias por parte das mulheres, os homens não poderiam ficar incólumes. 
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Se antigamente os papéis de cada sexo eram tão bem determinados e 
as expectativas com relação a homens e mulheres eram muito claras, 
agora, poder-se-ia afirmar que se está em uma época de transição 
social no que diz respeito ao gênero, e, como em toda transição, exis-
te a instabilidade e alguma confusão ao exercer papéis. As próprias 
mulheres encontram-se sem saber exatamente qual lugar que devem 
ocupar, porém trazem a seu favor o benefício de terem iniciado a luta 
contra as determinações sociais relativas a seu papel. 

Conforme determinam Nunes e Silva (2006, p. 73 apud COSTA; 
OLIVEIRA, 2011, p. 3), “a sexualidade transcende à consideração me-
ramente biológica, centrada na reprodução e nas capacidades instin-
tivas”. Nesse ínterim, a Organização Mundial de Saúde esclarece que

A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada 
um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser huma-
no que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. 
Sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à pre-
sença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que 
isso, é a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e 
a intimidade e se expressa na forma de sentir, na forma de 
as pessoas tocarem e serem tocadas. A sexualidade influen-
cia pensamentos, sentimentos, ações e interações e tanto a 
saúde física como a mental. Se a saúde é um direito humano 
fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada 
como um direito humano básico (EGYPTO, 2003, p. 15 e 16 
apud COSTA; OLIVEIRA, 2011, p. 3-4).

A Organização Mundial da Saúde define sexualidade como

Uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura, 
intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, move-
mos, tocamos e somos tocados; É ser-se sensual e ao mesmo 
tempo sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, ações 
e interações, e por isso influencia também na nossa saúde física 
e mental (OMS, 2014, online).

Dando ênfase ao conceito de gênero, Osorio e Valle destacam que 
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Desse ponto de vista, gênero é um conceito de sexo social, e 
não biológico. Ele permite categorizar os comportamentos de 
homens e mulheres independentemente das características es-
pecíficas do sexo anatômico, considerando as qualidades ditas 
masculinas ou femininas como estereótipos comportamentais 
assumidos por homens ou mulheres, mas que, em contrapar-
tida, não indicam posição de superioridade ou inferioridade na 
escala social (OSORIO; VALLE, 2009, p. 60).

Dentre as definições de gênero surgidas, Barbiere esclarece: 
“Conjunto de disposições pelas quais uma sociedade transforma a 
sexualidade de biológica em produtos da atividade humana nas quais 
se satisfazem essas necessidades transformadas” (BARBIERE, 1990, 
p. 18 apud OSORIO; VALLE, 2009, p. 60).

Nesta definição, Osorio e Valle destacam que 

[...] os sistemas de gênero e sexo compreendem os conjuntos 
de práticas, símbolos, representações, normas, valores sociais 
que as sociedades elaboram a partir das diferenças sexuais 
anatômicas e fisiológicas e que dão sentido aos comportamen-
tos de homens e mulheres (OSORIO; VALLE, 2009, p. 60).

Apesar de parecidas, sexo e sexualidade são expressões, tam-
bém, distintas. A esse respeito, Nunes afirma que

[...] enquanto aquisição evolutiva do ser humano – pertencente 
ao Reino Animal - o sexo limita-se às características genitais. Po-
rém, a espécie humana apresenta a sexualidade, uma qualida-
de cultural e significativa do sexo, construída desde a infância, 
sendo o sexo genital um parâmetro para a formação pessoal e 
social da criança, muito além da manifestação instintiva (NU-
NES, 1987, s.p. apud TANFERI, 2013, p. 9). 

Não existem, ainda, dispositivos no ordenamento jurídico brasi-
leiro que tratam especificamente dos crimes praticados contra a sexua-
lidade feminina, entretanto, de acordo com Lima

No artigo 1º da Constituição Federal de 1988, encontra-se o 
princípio da dignidade da pessoa humana. No artigo 3º desta, 
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estabelecem-se os objetivos fundamentais da República, dentre 
os quais, está o de promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade, nem qualquer outra discri-
minação. Já no seu artigo 5º, assegura-se a igualdade entre 
homens e mulheres (LIMA, 2013, p. 29).

Algumas normas do ordenamento jurídico “são agrupadas com 
a função de proteger especificamente as mulheres, possibilitando que 
gozem de seus direitos e liberdades fundamentais” até mesmo no cam-
po da sua sexualidade (LIMA, 2013, p. 45). De acordo com o magistério 
de Foucault (2012, s.p. apud LIMA, 2013, p. 47), “a partir do século XVIII, 
vários dispositivos voltados a racionalizar a sexualidade, tais como a 
saúde, a higiene e o controle da natalidade, começaram a surgir”.

Entretanto, Rios, ainda, destaca a “dificuldade de se desenvol-
ver um direito à sexualidade diante do machismo predominante nas 
relações de gênero, do moralismo e das ideologias religiosas hege-
mônicas” (RIOS, 2007, s.p. apud LIMA, 2013, p. 49). Outra questão a 
ser analisada diz respeito à criação e aplicação de normas no ordena-
mento jurídico brasileiro que versam sobre os direitos da sexualidade 
feminina é que, muitas leis sofrem, ainda, uma forte influência do con-
servadorismo moral e religioso, visto que, de acordo com o magistério 
apresentado por Ventura, 

Os princípios que vêm sendo utilizados para dar interpretação e 
orientar a elaboração de leis neste sentido são os da dignidade 
da pessoa humana, da parentalidade responsável e do melhor 
interesse da criança, expressas inclusive, na Constituição Fede-
ral brasileira. Mas é justamente no momento de solucionar e/ou 
compor conflitos de interesses que as dificuldades se apresen-
tam, e encontramos as maiores dificuldades no âmbito da subjeti-
vidade, relacionadas às representações sociais, culturais, morais, 
religiosas (VENTURA, 2005, p. 127 apud LIMA, 2013, p. 50).

A educação é um fator de grande importância neste contexto, 
visto que, a partir do momento em que a mulher começa a ser instruir 
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em relação aos seus direitos, ela começa a querer modificar a forma 
como são vistas e tratadas, pois para Brauner:

A dificuldade está em reconhecer-se que o respeito aos direi-
tos sexuais e reprodutivos está vinculado à questão do controle 
da sexualidade e da capacidade reprodutiva, pelo processo de 
educação e socialização das pessoas, tendo em vista que es-
ses elementos determinam o grau de realização do indivíduo 
em relação ao seu corpo, sua possibilidade de viver sua sexua-
lidade de forma gratificante e de organizar sua vida reprodutiva 
(BRAUNER, 2003, p. 9 apud LIMA, 2013, p. 52).

Apesar das modernas concepções de igualdade entre os sexos, 
a sexualidade feminina encontra-se, ainda, historicamente marginaliza-
da: “Somos educadas por mulheres em uma sociedade onde a virilida-
de e o prestígio do macho estão longe de serem apagados” (GOZZO 
et al, 2000, p. 84 apud MENEZES et al, s.d, p. 1). Assim, “a mulher vive 
em uma eterna condição secundária, primeiro filha, na tutela do pai, 
depois esposa e mãe, na do marido”. (GOZZO et al, 2000, s.p. apud 
MENEZES et al., s.d., p. 1). Sendo assim, “a sexualidade supõe mais 
do que corpos, nela estão envolvidos fantasias, valores, linguagens, 
rituais, comportamentos, representações mobilizados ou postos em 
ação para expressar desejos e prazeres” (LOURO, 2007, p. 209 apud 
TANFERI, 2013, p. 9). Dessa forma, “por se tratar de algo cultural e so-
cialmente construído, não é estática e definida, mas mutável e plural” 
(TANFERI, 2013, p. 9). Nesse contexto, o autor esclarece que 

A sexualidade humana, assim, compreende um conjunto de 
fenômenos biológicos, psicológicos e sociológicos de grande 
importância para a pessoa e para a sociedade, estando vincu-
lada à afetividade e aos valores, sua esfera vai além da função 
reprodutora e da mera genitalidade ficando englobada no âm-
bito mais amplo (TANFERI, 2013, p. 9).

Embora muitas conquistas já tenham sido alcançadas, mesmo 
nos dias de hoje, ainda existem muitos preconceitos e mitos no desen-
volvimento da sexualidade feminina, pois ela ainda “é vista de forma 
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pejorativa e muitas mulheres são consideradas vulgares e “fáceis”, in-
dignas de que os homens resolvam assumi-las em um relacionamento 
socialmente reconhecido como estável”. (LIMA, 2013, p. 39) 

OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

Os movimentos e lutas políticas de mulheres feministas surgi-
ram para oferecer condições e proporcionar possibilidades nos es-
paços em que as conquistas de direitos provocam muita diferença. 
Assim, o que se deseja, nesse processo, é um futuro em que todos os 
indivíduos tenham futuro. (OLIVEIRA; CAMPOS, 2009)

Inicialmente, para que se compreendam os conceitos de Direitos 
Sexuais e Reprodutivos, culminando por visualizá-los sob o ponto de 
vista dos Direitos Humanos na vertente feminina, com seus encadea-
mentos inclusos no Estado Democrático de Direito, há que se citar o 
seu surgimento dentro de um contexto histórico. Para tanto, pontuam-
-se os acontecimentos considerados essenciais ao reconhecimento 
de aludidos direitos, “a exemplo das lutas travadas pelos movimentos 
feministas e os eventos internacionais em prol das necessidades das 
populações” (PEGORER, s.d., p. 2).

Nos últimos três séculos, mudamos radicalmente o modo de 
interpretar e existência de machos e fêmeas. Durante mais de 2 
mil anos, nas diversas culturas ocidentais, dominou o entendi-
mento de que o humano era representado pelos homens, sendo 
as mulheres modos de corporeidade e existência intermediárias 
a humanidade e a animalidade (VILLELA; ARILHA, s.d., p. 95).

Nesse contexto, as autoras supracitadas, esclarecem que “a par-
tir do século XVIII, passou-se a admitir que as mulheres são tão humanas 
como os homens, embora muito diferentes – diferença que não está 
apenas no corpo, mas no caráter e na personalidade das mulheres” 
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(VILLELA; ARILHA, s.d., p. 95). A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, como esclarece Taquette (2013), adotada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), no ano de 1948, período pós-segunda guerra 
mundial, determina os Direitos Humanos básicos que devem ser asse-
gurados para todos. Vale salientar que, conforme Villela e Arilha (s.d.), 
os Direitos Sexuais e Reprodutivos enquadram-se na Terceira Dimensão 
dos Direitos Humanos, visto que se referem aos valores de solidarieda-
de, posteriores aos Direitos de Primeira Dimensão, concernente à liber-
dade, e aos da Segunda Dimensão, relacionados à igualdade. 

Ao discutir sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos como Direi-
tos Humanos e integrantes das necessidades básicas dos seres hu-
manos, Petchesky (2000, s.p. apud LEMOS, 2014, p. 245) afirma que 
“a reprodução, a sexualidade e a saúde têm a mesma importância que 
os direitos sociais e econômicos”. Sendo assim, “todos são interde-
pendentes e indivisíveis, e, no âmbito da atenção à saúde, esse reco-
nhecimento é fundamental para a eficaz implementação das diretrizes 
governamentais” (ROSAS, 2005, s.p. apud LEMOS, 2014, p. 245).

 Conforme esclarece Taquette (2013), os Planos de Cairo e Pe-
quim produziram significativos avanços na garantia dos Direitos Se-
xuais e Reprodutivos (DSR), embora não tenham força de lei como as 
Convenções, Tratados e Pactos. “Porém, possuem poder ético-norma-
tivo, pois apoiam a interpretação e a elaboração de diretrizes para a 
implementação de legislação nacional pelos Estados Partes, consoan-
te o acordado em fórum internacional”. (TAQUETTE, 2013, p. 73)

 Uma vez que a reprodução ocorre no corpo da mulher, a rei-
vindicação pelos Direitos Reprodutivos foi, e ainda é, segundo Mattar 
(2012, s.p.), “uma constante busca das mulheres pelo controle de seus 
próprios corpos, que estiveram, historicamente, sujeitos aos ditames 
de homens legisladores, médicos e representantes das Igrejas”. As 
lutas das mulheres pela autodeterminação e liberdade reprodutivas 
iniciaram-se com a reivindicação pelo direito ao aborto e à contracep-
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ção, “em um marco não institucional de desconstrução da maternida-
de como um dever” (CORRÊA, 1993, p. 382 apud MATTAR, 2012, s.p.), 
visto que “a concepção e o exercício da maternidade eram entendidas 
como prerrogativas fundamentais ou essenciais da existência das mu-
lheres” (CORRÊA; ÁVILA, 2003, p. 20 apud MATTAR, 2012, s.p.).

“No Brasil, o conceito de direitos reprodutivos começou a ser 
formulado a partir da reflexão das mulheres a respeito do exercício de 
sua função reprodutiva, de seu papel e de suas condições na socie-
dade” (ÁVILA, 1989, s.p. apud LEMOS, 2014, p. 245). A Conferência 
Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento (CIPD), rea-
lizada no Cairo, em 1994, atribuiu papel primordial à saúde, aos Direi-
tos Reprodutivos e aos Direitos Sexuais, excedendo os objetivos mera-
mente demográficos, focando-se no desenvolvimento do ser humano. 

Entende-se por Direitos Reprodutivos como “a capacidade de 
se reproduzir e a liberdade de decidir-se, quando e com que frequência 
se reproduzir” (PETCHESKY, 2000, p. 21 apud LEMOS, 2014, p. 245). 
Além do mais, esse conceito é uma ferramenta de ação política, “que 
permite o deslocamento da discussão de temas como aborto, homos-
sexualidade, concepção, contracepção e mortalidade materna, antes 
restritos aos aspectos legais e de saúde, para o campo dos direitos 
humanos” (CORRÊA; ÁVILA, 2003, s.p. apud LEMOS, 2014, p. 245). De 
acordo com o magistério de Ventura,

As principais fontes dos Direitos Reprodutivos são as leis inter-
nacionais e nacionais, e outras normas que formulam políticas 
públicas de saúde, educação, segurança, trabalho, e aque-
las mais específicas, que visam atender as mulheres, jovens, 
pessoas com deficiência, entre outras. Ou seja, além das leis 
formais, produzidas pelo Poder Legislativo, toda a regulamenta-
ção administrativa, jurisprudência e acordos internacionais, que 
tratam do tema da reprodução humana são fontes de direitos 
(VENTURA, 2009, p. 19).
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Para a autora supramencionada, assegurar a efetivação dos Direi-
tos Reprodutivos envolve “direitos relativos à autonomia e autodetermi-
nação das funções reprodutivas, que correspondem às liberdades e aos 
direitos individuais reconhecidos nos Pactos e Convenções de Direitos 
Humanos e na lei constitucional brasileira” (VENTURA, 2009, p. 19-20).

Ao reconhecer que os Direitos Sexuais são essenciais para o 
alcance do maior nível de saúde sexual possível, a Associação Mundial 
para a Saúde Sexual declara

[...] que direitos sexuais são baseados nos direitos humanos uni-
versais que já são reconhecidos em documentos de direitos hu-
manos domésticos e internacionais, em Constituições Nacionais 
e leis, em padrões e princípios de direitos humanos, e em conhe-
cimento cientifico relacionados à sexualidade humana e saúde 
sexual (DECLARAÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS, 1997, online).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

[...] a saúde sexual e reprodutiva é o estado de completo bem-
-estar físico, mental e social em todos os aspectos relacionados 
ao sistema reprodutivo, e não a simples ausência de doença ou 
enfermidade. É a habilidade de mulheres e homens para des-
frutar e expressar sua sexualidade sem risco de doenças se-
xualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, 
violência e discriminação (OMS, 1995, online).

Em tal contexto, direito significa confirmar que a sexualidade e 
a reprodução são passíveis de normas jurídicas “(leis, princípios jurí-
dicos, direitos reconhecidos em conferências internacionais, medidas 
administrativas etc.), visando responsabilizar o Estado para a promo-
ção e implementação desses direitos” (VENTURA, 2004, p. 10 apud 
OLIVEIRA; CAMPOS, 2009, p. 17). “A obrigação de respeitar direitos 
significa que o Estado e seus representantes não devem interferir no 
exercício de direitos, no sentido de não poderem direta ou indireta-
mente os violar”, esclarece Mattar (2012, s.p.). Essa obrigação estatal 
de dar proteção aos direitos requer que sejam tomadas as medidas 
cabíveis a fim de prevenir que terceiros violem esses direitos. 
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“O sistema de saúde brasileiro não possui uma área ou progra-
ma específico responsável exclusivamente sobre as questões de saú-
de sexual e reprodutiva, como em alguns países”, esclarece Ventura 
(2009, p. 78). Assim, diante de tais considerações, percebe-se a neces-
sidade efetiva de transformação da própria sociedade, “no sentido de 
reconhecer a luta por igualdade, liberdade, oportunidade e bem estar 
social empreendida por vários movimentos em contextos sociais ad-
versos”, conforme estabelecem Oliveira e Campos (2009, p. 37). Sem 
embargos, garantem-se às mulheres seus efetivos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos assegurando-lhes “patamares diferenciados à cidadania 
para que tenham acesso ao Estado e suas instituições e no limite à vida 
digna”. (PAIXÃO, 2003, s.p. apud OLIVEIRA; CAMPOS, 2009, p. 37). 
Nesse contexto, o Manifesto por uma Convenção Interamericana dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, estabelece que 

 [...] o corpo é um desses “saberes impertinentes” que ampliam 
os referenciais de transformação, e a partir dele recupera-se 
a diversidade de formas de existência das mulheres (e de to-
dos os seres humanos), e é possível articular as dimensões de 
raça, classe, gênero, orientação sexual, identidade e expressão, 
idade e capacidade física, como parte de um mesmo sistema 
de dominação. Por isso, é urgente uma nova re-conceituação 
do corpo e sua dimensão política, recuperando seu marco de 
emancipação para, a partir daí, analisar de que forma ele é im-
pactado pelas forças excludentes da economia neoliberal, pelo 
militarismo e pelos diversos fundamentalismos (MANIFESTO 
POR UMA CONVENÇÃO INTERAMERICANA DOS DIREITOS 
SEXUAIS E DOS DIREITOS REPRODUTIVOS, 2006, p. 11).

Sendo assim, embora as Conferências das Nações Unidas já 
tenham formalizado em seu contexto os Direitos Sexuais e os Direitos 
Reprodutivos como “concernentes ao planejamento familiar e ao enfren-
tamento da violência sexual contra as mulheres, há atualmente discur-
sos críticos que reconhecem a necessidade de explicitamente afirmar a 
universalidade desses direitos”. (MINSTÉRIO DA SAÚDE, 2013, online)
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA  
EM PAUTA: PADECENDO NO PARAÍSO 
E CONFORMANDO O FEMININO

O ser humano possui direitos naturais que precedem qualquer 
sociedade política e que se fortaleceram com o passar do tempo. Es-
ses direitos são individuais e, ao mesmo tempo coletivos, pois são 
inalienáveis e para todos, visto que materializam muitas reivindicações 
históricas da humanidade, sobretudo no que diz respeito à liberdade 
e à dignidade da pessoa humana. De acordo com Wolkmer (2010) 
o processo de reconhecimento e afirmação de direitos chamados 
“humanos” ou “fundamentais” constituiu uma verdadeira conquista 
da sociedade moderna ocidental. Os Direitos Humanos concretizam 
as exigências da população diante das condições da vida cotidiana 
e das crescentes prioridades que temos. Nesse contexto, a Violência 
Obstétrica também está amparada pelos Direitos Humanos por ser um 
direito inerente a todo ser humano.

Com o passar do tempo, a maneira de viver, consumir e se rela-
cionar com as pessoas vai sendo modificada e, com isso, novos dese-
jos, anseios e necessidades surgem. Devido a isso, conforme o enten-
dimento de Wolkmer (2010, p. 46), “as reivindicações e as demandas, 
legitimadas por sujeitos sociais emergentes, incidem, prioritariamente, 
em direitos à vida, ou seja, direitos básicos de existência e de vivência 
com dignidade”. Com isso, faz-se mister a adequação da proteção da 
mulher que sofre Violência Obstétrica no rol dos Direitos Humanos. 
Sendo assim, faz-se importante a ponderação de Vieira:

A violência obstétrica tem se tornado uma rotina na vivência das 
mulheres brasileiras, onde impera o desrespeito, humilhações, 
discriminação de ordem étnica, econômica e social. Dessa for-
ma, essa violência deve ser enfrentada por parte das instituições 
e profissionais de saúde, em prol para garantir os direitos sexuais, 
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reprodutivos e humanos das mulheres. Desse modo, o conheci-
mento dessa modalidade de violência torna-se uma importante 
estratégia para o seu enfrentamento (VIEIRA, 2016, p. 17).

Para uma compreensão mais adequada do que seja realmen-
te Violência Obstétrica, é indispensável entender a origem da palavra 
violência que, deriva do latim, “violentia, que significa “veemência, im-
petuosidade”. Mas na sua origem está relacionada com o termo “viola-
ção” (violare)”, enfatiza Oliveira (2015, p. 11). Nesse contexto, a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) define violência como “a imposição 
de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis”. (OMS, 1981, 
online). O então secretário-geral da ONU, Annan Kofi, no ano de 1999, 
durante uma videoconferência denunciou que 

[...] a violência contra as mulheres é, talvez, a mais vergonhosa 
entre todas as violações dos direitos humanos. Enquanto ela 
prosseguir, não poderemos dizer que progredimos efetivamente 
em direção igualdade, ao desenvolvimento e paz (KOFI, 1999, 
s.p. apud OLIVEIRA, 2015, p. 11).

Mas, enfim, o que é Violência Obstétrica? De uma forma ampla, 
sem a menor intenção de esgotar o tema, pode-se afirmar que, de 
acordo com Azevedo

[...] a violência na atenção obstétrica corresponde a qualquer 
ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada por profissio-
nais da saúde, durante as fases pré-natal, parto, puerpério e 
pós-natal, ou, ainda, em casos de procedimentos abortivos 
autorizados, que, violando o direito à assistência médica da 
mulher, implique em abuso, maus-tratos ou desrespeito à auto-
nomia feminina sobre o próprio corpo ou à liberdade de escolha 
acerca do processo reprodutivo que entender adequado (AZE-
VEDO, 2015, s.p.).

A Violência Obstétrica, conforme enfatizam Mascarenhas e Pe-
reira (2017, p. 2), caracteriza-se “pela imposição de intervenções da-
nosas à integridade física e psicológica das parturientes, perpetrada 
pelos profissionais de saúde, bem como pelas instituições (públicas 
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e privadas) nas quais tais mulheres são atendidas”. Com o intuito de 
elucidar e delinear o tema, o Dossiê “Parirás com dor” elaborado pela 
Rede Parto do Princípio (2012, p. 60) estabelece que os atos a carac-
terizarem a Violência Obstétrica 

[...] são todos aqueles praticados contra a mulher no exercício 
de sua saúde sexual e reprodutiva, podendo ser cometidos por 
profissionais de saúde, servidores públicos, profissionais téc-
nico-administrativos de instituições públicas e privadas, bem 
como civis (PARIRÁS COM DOR, 2012, p. 60).

Nesse contexto, Aguiar caracteriza Violência Obstétrica ao afir-
mar que

A violência obstétrica, caracterizada pela falta de respeito aos 
direitos sexuais, reprodutivos e humanos, tem sido objeto de 
estudo, em especial na perspectiva dos direitos das mulheres 
durante o parto e nascimento e, sobretudo, nas maternidades 
públicas, desvelando o (des)cuidado com as mulheres durante a 
parturição, que são submetidas a frequentes intervenções e pro-
cedimentos, muitas vezes são intercorrências desnecessárias ao 
mecanismo fisiológico do parto em face das atuais evidências 
científicas (AGUIAR, 2010, s.p. apud VIEIRA, 2016, p. 31).

Portanto, o que se observa é que a Violência Obstétrica pode 
ser exercida de diversas maneiras. Entretanto, algumas vezes esse tipo 
de violência é praticado de maneira tão sutil que a vítima que passa a 
acreditar que essas manobras fazem parte da metodologia da realiza-
ção do parto, eis que, quase sempre, não tem o conhecimento médico 
necessário para compreender o tipo de procedimento ao qual está 
sendo submetida,. (OLIVEIRA, 2015)

Uma parceria entre a Fundação Perseu Abramo e o SESC (Ser-
viço Social do Comércio), no ano de 2010, promoveu a realização de 
uma importante pesquisa sobre as mulheres brasileiras nos espaços 
público e privado. Nessa pesquisa, constatou-se que, das mulhe-
res entrevistadas, 25% informaram já terem sofrido alguma forma de 
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agressão durante a gestação, quer sejam em consultas pré-natais ou 
até mesmo durante o parto; entretanto, 23% das mulheres que parti-
ciparam da pesquisa, disseram já ter ouvido frases como “não chora 
não que ano que vem você está aqui de novo”; “na hora de fazer não 
chorou, porque está chorando agora?”; “se gritar eu paro agora o que 
estou fazendo, não vou te atender” (VENTURI et al., 2010, p. 173-177 
apud ARSIE, 2015, p. 35).

Nesse contexto, o magistério de Duarte elabora de forma bem 
minuciosa a descrição das seguintes condutas e atos que materializam 
a denominada “Violência Obstétrica”: 

Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua 
preferência, familiar de seu círculo social; tratar uma mulher em 
trabalho de parto de forma agressiva, não empática, grosseira, 
zombeteira, ou de qualquer forma que a faça se sentir mal pelo 
tratamento recebido; tratar a mulher de forma inferior, dando-
-lhe comandos e nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a 
como incapaz; submeter a mulher a procedimentos dolorosos 
desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, ras-
pagem de pelos pubianos, posição ginecológica com portas 
abertas; impedir a mulher de se comunicar com o “mundo exte-
rior”, tirando-lhe a liberdade de telefonar, usar celular, caminhar 
até a sala de espera etc. (DUARTE, 2015, s.p.).

E o autor supramencionado vai além ao escrever que

[...] fazer graça ou recriminar por qualquer característica ou ato 
físico como por exemplo obesidade, pelos, estrias, evacuação 
e outros; fazer graça ou recriminar por qualquer comportamen-
to como gritar, chorar, ter medo, vergonha etc; fazer qualquer 
procedimento sem explicar antes o que é, por que está sendo 
oferecido e acima de tudo, SEM PEDIR PERMISSÃO; submeter 
a mulher a mais de um exame de toque (ainda assim quando 
estritamente necessário), especialmente por mais de um profis-
sional, e sem o seu consentimento, mesmo que para ensino e 
treinamento de alunos, dar hormônios para tornar mais rápido e 
intenso um trabalho de parto que está evoluindo normalmente; 
cortar a vagina (episiotomia) da mulher quando não há necessi-
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dade (discute-se a real necessidade em não mais que 5 a 10% 
dos partos); dar um ponto na sutura final da vagina de forma 
a deixá-la menor e mais apertada para aumentar o prazer do 
cônjuge (“ponto do marido”) (DUARTE, 2015, s.p.).

Sendo assim, para a autora, também é Violência Obstétrica:

[...] subir na barriga da mulher para expulsar o feto. Submeter a 
mulher e/ou o bebê a procedimentos feitos exclusivamente para 
treinar estudantes e residentes; permitir a entrada de pessoas 
estranhas ao atendimento para “ver o parto”, quer sejam es-
tudantes, residentes ou profissionais de saúde, principalmente 
sem o consentimento prévio da mulher e de seu acompanhante 
com a chance clara e justa de dizer não, fazer uma mulher acre-
ditar que precisa de uma cesariana quando ela não precisa, uti-
lizando de riscos imaginários ou hipotéticos não comprovados 
(o bebê é grande, a bacia é pequena, o cordão está enrolado); 
submeter uma mulher a uma cesariana desnecessária, sem a 
devida explicação dos riscos que ela e seu bebê estão correndo 
(complicações da cesárea, da gravidez subsequente, risco de 
prematuridade do bebê, complicações a médio e longo prazo 
para mãe e bebê) (DUARTE, 2015, s.p.).

Enfim, para Duarte, não é apenas a agressão física que ela cita 
como fatores que determinam a Violência Obstétrica ao afirmar que

[...] dar bronca, ameaçar, chantagear ou cometer assédio mo-
ral contra qualquer mulher/casal por qualquer decisão que te-
nha(m) tomado, quando essa decisão for contra as crenças, 
a fé ou os valores morais de qualquer pessoa da equipe, por 
exemplo: não ter feito ou feito inadequadamente o pré-natal, ter 
muitos filhos, ser mãe jovem (ou o contrário), ter tido ou tentado 
um parto em casa, ter tido ou tentado um parto desassistido, ter 
tentado ou efetuado um aborto, ter atrasado a ida ao hospital, 
não ter informado qualquer dado, seja intencional, seja involun-
tariamente; submeter bebês saudáveis a aspiração de rotina, 
injeções e procedimentos na primeira hora de vida, antes que 
tenham sido colocados em contato pele a pele e de terem tido a 
chance de mamar; separar bebês saudáveis de suas mães sem 
necessidade clínica (DUARTE, 2015, s.p.).
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Vale enfatizar que, conforme esclarecem Mariani e Nascimento 
Neto (2016, p. 52), as ações acima elucidadas explicam de maneira 
substancial e muito clara os diversos atos que são considerados como 
Violência Obstétrica contra uma mulher. Esses atos agressivos podem 
ser praticados de maneira verbal, moral ou psicológica, mas também, 
“existem atos de agressão física, todos carregados de preconceito e 
acarretando efeitos danosos para a saúde da mulher e do nascituro/
bebê”. (MARIANI; NASCIMENTO NETO, 2016, p. 52)

A vulnerabilidade da mulher no momento do parto frente ao pro-
fissional de saúde que a atende, não somente as conduz ao pedido 
pelo parto cesariano, como também, faz com que ela aceite a indica-
ção feita pelo médico, visto que, conforme esclarecem Dias et al., 

É importante ressaltar que esse processo de tomada de decisão 
pelo tipo de parto se dá numa relação de poder que se estabe-
lece no diálogo entre o médico e a mulher, e que muitas vezes 
inibe qualquer questionamento da decisão do profissional, em 
especial se existe uma grande diferença econômica e cultural 
(DIAS et al., 2008, s.p. apud NOGUEIRA, 2015, p. 32). 

“Observa-se que o empoderamento da mulher com relação à 
escolha e com relação aos procedimentos mais adequados somen-
te é possível a partir do binômio: informação e participação”, enfatiza 
Nogueira (2015, p. 32). Nesse contexto, vale ressaltar a orientação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto ao tratamento que deve 
ser dispensado à mulher: 

Sendo assim, os atos caracterizadores da Violência Obstétrica 
considerados de caráter físico são aqueles que são praticados direta-
mente sobre o corpo da mulher e “não possuem recomendação ba-
seada em evidências científicas, ou seja, sem que haja elementos sufi-
cientes a respaldar sua necessidade, causando-lhe dor e danos físicos 
(de grau leve a intenso)”, enfatiza Arsie (2015, p.36). Sendo assim, a 
Rede Parto Princípio acrescenta
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Dentre esses, os procedimentos mais comuns são: privação de 
alimentos, uso de fórceps, interdição à movimentação da mu-
lher, tricotomia (raspagem de pêlos), uso rotineiro de ocitocina 
- hormônio com intensa atuação durante o parto, não utilização 
de analgesia quando tecnicamente indicada, Manobra de Kris-
teller e cesariana eletiva sem indicação clínica (REDE PARTO 
PRINCÍPIO, 2012, p. 60).

Sendo assim, Santos e Souza (2015) esclarecem que existem 
práticas que são rotineiramente utilizadas pelos profissionais de saú-
de, mas que, embora sejam amplamente divulgadas, desde 1996, a 
Organização Mundial da Saúde, vem enfatizando que elas são preju-
diciais ou ineficazes e que precisam ser eliminadas da assistência ao 
parto. E, acrescentam que, essas práticas utilizadas de modo inade-
quado, “influenciam negativamente a experiência do parto, associan-
do-se diretamente a violência obstétrica; além prejudicar o seguimento 
fisiológico, torna a parturiente suscetível a complicações”. (SANTOS; 
SOUZA, 2015, p. 59)

O Ministério da Saúde (2014) esclarece que vários procedimen-
tos são feitos sem que as mulheres tenham sido informadas ou mesmo 
esclarecidas de sua real necessidade. Alguns são realizados sem ne-
nhum aviso e sem dar a oportunidade da paciente emitir seu consen-
timento. Diversas narrativas de mulheres “apontam o incômodo em se 
submeter a exames realizados em seu corpo por pessoas que não se 
apresentam, não informam a necessidade do exame e realizam co-
mentários agressivos durante o procedimento”. (BRASIL, 2014, online)

Nagahama e Santiago (2005, p. 656 apud ARSIE, 2015, p. 32) 
afirmam “que o processo de hospitalização do parto foi fundamental 
para aprimorar o saber médico nessa área e para reduzir as taxas de 
mortalidade materna e neonatal”. Entretanto, embora consiga-se obter 
consideráveis benefícios do processo de institucionalização do par-
to, “é de se reconhecer também que essa transição culminou com o 
estabelecimento da medicalização do corpo feminino”, enfatiza Arsie 
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(2015, p. 32). E a autora ora mencionada vai além ao afirmar que, sim-
bolicamente, o ritual da internação da mulher, “marcado pela separa-
ção da família, remoção de roupas e objetos pessoais, limpeza íntima, 
jejum dentre outros procedimentos tomou conta da individualidade, 
sexualidade e autonomia da mulher”. (ARSIE, 2015, p. 32).

A obstetrícia moderna, como cita Pontes (2014), ou a institucio-
nalização do parto ou o chamado “parto tecnocrático” despreza os 
aspectos relacionais, emocionais, sociais e culturais, ocupando esses 
aspectos por soluções meramente técnicas, como se o corpo femini-
no fosse uma máquina incompleta e necessitasse de intervenções. O 
parto é considerado um “ato médico” e de domínio das instituições de 
saúde, destituindo-se a mulher do seu papel de protagonista e coloca-
da numa postura passiva e temerosa. Configura-se a visão distorcida 
de que é o profissional de saúde quem “faz” o parto. (BRASIL, 2001; 
CARNEIRO; VILELA, 2003)

O despreparo do profissional de saúde também é Violência 
Obstétrica, pois, estes devem estar preparados para atenderem à par-
turiente, que é a protagonista do parto, visto que, nesse momento tão 
ímpar da sua vida, ela deve ser muito bem tratada, mas, muitas vezes, 
devido ao seu estado de fragilidade, acabam sofrendo as mais diver-
sas formas de violência que podem prejudicar não apenas sua saúde 
física, mas também, a sua saúde mental, podendo comprometer a boa 
realização do seu parto. Além disso, grande parte dessa violência pra-
ticada contra as mulheres nesse momento fere de forma significativa o 
princípio da dignidade da pessoa humana. (RODBARD, 2015)

Neste contexto, conforme esclarece Santos (2017, p. 53), “é 
essencial que a relação entre profissional e parturiente seja pautada 
no vínculo, na confiança, na segurança e no respeito” (AGUIAR et al., 
2013, s.p. apud SANTOS, 2017, p. 53). Assim, é “necessário que o pro-
fissional valorize a participação ativa da mulher, bem como lhe forneça 
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orientações a cada procedimento”. (AGUIAR, et al., 2013, s.p. apud 
SANTOS, 2017, p. 53)

Os cuidados obstétricos dispensados à mulher antes, durante 
e após o parto, devem englobar o direito legal de receber tratamento 
isento de qualquer tipo de dano e/ou maus-tratos. Toda mulher tem o 
direito de receber informação, consentir ou recusar procedimentos que 
resguarde suas escolhas e preferências; incluindo ter a companhia de 
alguém durante toda a internação na unidade obstétrica; tem direito à 
privacidade e ao sigilo; ela deve ser tratada com dignidade e respeito; 
também, deve “receber tratamento igual, livre de discriminação e aten-
ção igualitária”, esclarecem Vieira e Apolinário (2017, p. 11). 

Todavia, existe em nossa cultura, uma grande dificuldade em 
se perceber se existe ou não a Violência Obstétrica, pois o parto está 
associado a dor, segundo Sabrina Feraz, advogada e coordenadora 
da subcomissão de Violência Obstétrica criada pela OAB-PR. A prática 
do parto humanizado é uma das maneiras de combater a Violência 
Obstétrica. Dentro da assistência médica, Carmen Diniz define o termo 
humanização como “a necessária redefinição das relações humanas 
na assistência, como revisão do projeto de cuidado, e mesmo da com-
preensão da condição humana e de direitos humanos” (DINIZ, 2005, p. 
627-637 apud CUNHA, 2015, p. 22).

O termo humanizar, de acordo com Mariani e Nascimento Neto 
(2016), foi utilizado no Brasil por Fernando Magalhães, no começo do 
Século XX “para defender o uso do fórceps o que, naquela época, 
no cenário internacional, era defendido como humanização no aten-
dimento à parturiente” (MARIANI; NASCIMENTO NETO, 2016, p. 50). 
Segundo Cunha, conceituar parto humanizado é muito complexo visto 
que ele demostra uma transformação de paradigma frente às formali-
dades atuais, uma vez que envolve várias dimensões dos direitos da 
mulher, pois envolve as questões de gênero (CUNHA, 2015).
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“A humanização da assistência, expressa uma mudança no en-
tendimento do parto como experiência humana e, para quem o assiste, 
uma mudança no “que fazer” diante do sofrimento do outro huma-
no” (DINIZ, 2005, s.p. apud VIEIRA; APOLINÁRIO, 2017, p. 26). Nesse 
contexto, vale salientar que, conforme esclarecem Vieira e Apolinário 
(2017, p. 26), “a obstetrícia médica passa a reivindicar seu papel de 
resgatar as mulheres, trazendo: uma preocupação humanitária de re-
solver o problema da parturição sem dor”.

Sendo assim, segundo Pinheiro (1993, s.p. apud VIEIRA; APOLI-
NÁRIO, 2017, p. 28), quando se fala em humanizar imagina-se desen-
volver características essenciais a todo ser humano, como a sensibili-
dade, o respeito e a solidariedade, visto que, “humanizar a assistência 
implica em humanizar os profissionais de saúde, em humanizar as 
pessoas, incluindo a atitude e a postura que se assume diante da vida 
e do modo como se interage com os outros”. (PINHEIRO, 1993, s.p. 
apud VIEIRA; APOLINÁRIO, 2017, p. 28). O Ministério da Saúde, ao 
descrever o processo de humanização do parto, declara que 

O conceito de atenção humanizada é amplo e envolve um con-
junto de conhecimentos, práticas e atitudes que visam a pro-
moção do parto e do nascimento saudáveis e a prevenção da 
morbimortalidade materna e perinatal. Inicia-se no pré-natal e 
procura garantir que a equipe de saúde realize procedimentos 
comprovadamente benéficos para a mulher e o bebê, que evite 
as intervenções desnecessárias e que preserve sua privacidade 
e autonomia (BRASIL, 2001, p. 9).

Sendo assim, Vieira e Apolinário (2017, p. 32) esclarecem que “a 
humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais: 
o primeiro diz respeito à convicção de que é dever das unidades de 
saúde receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nas-
cido”. Isto demanda atitude ética e solidária de todos os profissionais 
de saúde e de todos aqueles que são responsáveis pela instituição, de 
maneira a oferecer à mulher um ambiente acolhedor e a instituir rotinas 
hospitalares que rompam com o tradicional isolamento imposto a ela. 
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O segundo, “refere-se à adoção de medidas e procedimentos 
sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto e do nasci-
mento, evitando práticas intervencionistas desnecessárias”, que, em-
bora sejam realizadas tradicionalmente, não favorecem nem a mulher 
nem o recém-nascido, e que frequentemente acarretam riscos maiores 
para ambos. (VIEIRA; APOLINÁRIO, 2017, p. 32)

No Brasil, as desigualdades sociais favorecem as expressões 
da violência, e de acordo com Chauí (1998, s.p. apud VIEIRA; APO-
LINÁRIO, 2017, p. 35) “a sociedade brasileira é caracterizada como 
violenta, autoritária, vertical, hierárquica e oligárquica, polarizada entre 
a carência total e o privilégio absoluto”. E, “o que torna as mudanças 
neste quadro mais difíceis, pois há bloqueios e resistências à efetiva-
ção dos direitos humanos”. (GOMES et al., 2008, s.p. apud VIEIRA; 
APOLINÁRIO, 2017, p. 35).

Nesse contexto, vale, ainda, salientar que o ordenamento jurí-
dico brasileiro não possui nenhuma legislação específica sobre a Vio-
lência Obstétrica. Em razão da ausência de uma legislação específica 
em nosso país, o dossiê elaborado pela Rede Parto Princípio para a 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência Contra 
as Mulheres criou uma tipificação própria acerca do tema em tese.

 Sendo assim, Oliveira (2015, p. 21), destaca que mesmo dian-
te do cenário de Violência Obstétrica presente no âmbito hospitalar, “o 
ordenamento jurídico brasileiro ainda permanece inerte, não apresen-
tando qualquer solução para combater a violência ocorrida no âmbito 
hospitalar”. Importa-se salientar que existem meios de denunciar a prá-
tica da Violência Obstétrica, todavia, por não existir, ainda, uma efetiva 
disponibilização de como isso deve ser feito, a maioria deles é pouco 
conhecida, “uma vez que aquelas que sofreram a violência obstétrica 
desconhecem as condutas como sendo uma violência”, esclarece Oli-
veira. (2015, p. 19). As principais formas, de acordo com Oliveira, para 
denunciar as práticas decorrentes da Violência Obstétrica são:
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Registro através do disque denúncia da Secretaria de Políticas 
para mulheres pelo número 180 sendo essa uma central que 
abrange todo o território brasileiro tendo seu funcionamento por 
24 (vinte e quatro) horas por dia, cuja finalidade desta central e 
registrar agressões ocorridas contra as mulheres. Outro meio em 
que pode haver a denúncia desta violência e através dos núcleos 
da Agência Nacional de Saúde, podendo a denúncia ser feita 
pessoalmente ou por meio de formulário ou pelo disque denúncia 
através do telefone 08007019656 (OLIVEIRA, 2015, p. 20).

Sendo assim, foi elaborado, pela Rede Maternidade Ativa, em 
2012, diante da “escassez de referências na produção técnica e jurídi-
ca brasileira, [...] [elaborou] um manual tipificando a Violência obstétri-
ca praticada no Brasil contra as mulheres, durante o processo parturiti-
vo”, esclarece Vieira (2016, p. 32). Sendo assim, a Violência Obstétrica 
pode abranger seis diferentes modalidades de caráter: físico, psicoló-
gico, sexual, institucional, material e midiático. Diante disso, constata-
-se que tudo o que não for de escolha da própria mulher no que tange 
aos procedimentos a serem realizados antes, durante e após do parto, 
trata-se de violação de seus direitos e, consequentemente é Violência 
Obstétrica. Neste sentido, Duarte enfatiza que é crime: 

Fazer uma mulher acreditar que ela precisa de uma cesariana 
quando ela não precisa, utilizando de riscos imaginários ou hipo-
téticos não comprovados (o bebê é grande, a bacia é pequena, 
o cordão está enrolado); submeter a mulher a uma cesariana 
desnecessária, sem a devida explicação sobre os riscos que ela 
e o bebê estão correndo (complicações das cesáreas, da gra-
videz subsequente, risco de prematuridade, complicação para 
médio e longo prazo para mãe e bebê (DUARTE, 2013, p. 56).

No que tange à Violência Obstétrica, a ausência de dispositivo 
legal específico, deve ser suprida pelos princípios gerais que regem a 
legislação nacional, visto que, assim como as leis, são normas, ainda 
que mais amplas e com uma maior abertura para discussão (MASCA-
RENHAS; PEREIRA, 2017) e, também, podem ser supridas por Leis, 
Tratados, Jurisprudências, Costume, Doutrinas, entre outros. Importan-
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te salientar que as desigualdades sociais (cor, escolaridade, região e 
condição financeira, dentre outras), também, influenciam na maneira 
como as mulheres são tratadas pelos profissionais de saúde durante 
a internação para terem seus bebês e no puerpério. A atitude desses 
profissionais precisa ser revista, “buscando atender às necessidades 
das parturientes com mais equidade e dignidade” (MARIANI; NASCI-
MENTO NETO, 2016, p. 50).

Neste sentido, é importante abordar como direitos reprodutivos 
e sexuais são postos em disputa no campo das políticas de 
saúde pública e como a linguagem dos direitos humanos é ope-
rada para expressar demandas que se põem em conflito com 
um discurso médico-científico vigente (MARIANI; NASCIMENTO 
NETO, 2016, p. 50).

Outrossim, ao discorrerem sobre a Violência Obstétrica no Bra-
sil, Aguiar e D’Oliveira afirmam que a discriminação sustenta esse tipo 
de violência

A discriminação de gênero, discriminação racial e social como 
uma das questões que sustentam a prática da violência obs-
tétrica, pois, dentro das instituições a diferença entre o médico 
(homem) e a mulher é transformada em desigualdade no que 
diz respeito a igualdade de direitos entre gêneros, assim como 
a diferença entre a mulher médica e a mulher paciente também 
se caracteriza por desigualdade quando a mulher médica utili-
za da sua posição hierárquica para violar o direito da parturiente 
(AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2010, s.p. apud ALONSO, 2018, p. 19-20).

Diante desta situação, percebe-se que ainda é ínfima a porcen-
tagem de violações obstétricas que alcançam, efetivamente, ao Poder 
Judiciário, fato este que evidencia a absurda ausência de políticas pú-
blicas dirigidas à prevenção da Violência Obstétrica, assim “como o 
baixo conhecimento técnico-científico dos órgãos internos e externos 
de fiscalização do Sistema de Saúde, inclusive das instituições que 
exercem a denominada função essencial à Justiça” (AZEVEDO, 2015, 
s.p.). A Violência Obstétrica precisa ser “identificada, discutida, traba-
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lhada, prevenida e combatida pelos órgãos oficiais de controle, sob 
pena de atuações como estas continuarem a consubstanciar peque-
nas ilhas de proteção em meio a um vasto oceano de violações aos 
direitos das parturientes”, enfatiza Azevedo (2015, s.p.).                                 

Por serem o parto e o nascimento eventos sociais, fisiológicos e 
naturais deve-se deixar que sejam vivenciados como tal, isto é, como um 
direito da mulher. Esse direito deve ser exercido com amor, liberdade, 
ternura, privacidade, intimidade, “livre da assistência obstétrica maléfica 
ao processo fisiológico, assegurando-se que o protagonismo da mulher 
durante o processo esteja estabelecido nas relações de cuidado e livre 
de intervenções desnecessárias” (RODRIGUES, 2014, p. 25).

“É preciso reeducar a visão pública sobre o parto, substituindo 
os discursos de hospitalização do processo reprodutivo pelos discur-
sos de humanização da assistência obstétrica” (AZEVEDO, 2015, s.p.). 
Outrossim, faz-se necessária não apenas uma mudança cultural, mas 
também que sejam formados profissionais que assegurarem o respei-
to ao protagonismo e à autonomia da mulher no processo do parto. 
Neste passo, “o paradigma tecnocrático inibe, propiciando a mudança 
de uma realidade vivenciada na prática cotidiana do cuidar, possibi-
litando o enfrentamento das questões relacionadas com a violência 
obstétrica”, esclarece Rodrigues (2014, p. 25).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, os movimentos de proteção à mulher vêm se con-
solidando como sujeito ativo no processo de democratização política 
e de mudança de mentalidade dos brasileiros – existe uma mobiliza-
ção feminista em prol da realização completa de sua cidadania e pela 
construção de uma identidade política que ultrapasse a segregação de 
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gênero. Nesse contexto de exposição, vê-se nos movimentos feministas, 
também, com o objetivo de conscientizar a população a respeito da Vio-
lência Obstétrica e, consequentemente, extinguir esse tipo de agressão 
que ultimamente é muito praticada pelos profissionais de saúde.

Desta maneira, não há como falar em Violência Obstétrica sem 
analisá-la como uma das maneiras de segregação da violência contra 
a mulher. Da mesma forma, a complexidade desse assunto requer uma 
análise criteriosa acerca dos direitos e garantias nela envolvidos, visto 
que, se existe esse tipo de violência, consequentemente, há a violação 
de alguma peculiaridade inerente ao feminino. 

A violência vivenciada no mundo atual afeta as pessoas de di-
versas maneiras. Sendo assim, no caso da Violência Obstétrica, ao 
que se percebe, é que ela pode acarretar danos de ordem psicológica, 
mental e emocional tão sérios quanto à violência física. Infelizmente, a 
própria mulher e a sociedade em geral encaram certos procedimentos 
desnecessários como condutas normais por parte dos profissionais 
da saúde, não sabendo que essas condutas configuram a Violência 
Obstétrica e infração aos direitos que ela devia ter resguardados.

Nesta vereda, os profissionais de saúde devem exercer suas 
funções no sentido de garantir um atendimento com qualidade e digno, 
oferecendo tratamento respeitoso à mulher, fazendo valer seus os di-
reitos conquistados no campo obstétrico. A Violência Obstétrica, além 
de violar a integridade física da mulher e ser um evidente óbice à efetiva 
concretização da dignidade da pessoa humana, se apropria e rompe 
com os Direitos Sexuais e Reprodutivos da mulher, assim como o di-
reito de decidir livremente sobre o próprio corpo, figurando-se como 
notória afronta a toda gama de direitos que a protegem.  

Por sua vez, um dos grandes desafios para combater a Violência 
Obstétrica é a falta de uma tipificação legal, pois, o tema abordado 
vem de encontro à parca existência de recurso jurídico tipificado na 
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legislação nacional, demonstrando a necessidade de uma legislação 
especifica a fim de esclarecer a parturiente sobre seus direitos, bem 
como dos mecanismos de prevenção desse tipo de violência contra a 
mulher. Insta colacionar a fundamental relevância do tema ser coloca-
do em debate para que se possa efetivamente fazer valer a prática da 
humanização do parto, livre de interferências perigosas e patriarcais 
que o veem apenas como um momento de constrangimento, dor e 
sofrimento. É necessário que o tema surja à tona para que as melhorias 
na assistência ao parto aconteçam e que se perceba a importância da 
veiculação de informação. 

Dessa feita, a partir de informações claras quanto ao melhor pro-
cedimento para a sua saúde e a do bebê, a mulher poderá decidir com 
autonomia e independência pelo método que melhor se encaixe nos 
seus anseios, contribuindo, dessa forma, para a diminuição da Violência 
Obstétrica. Apesar de a Violência Obstétrica estar sendo mundialmente 
estudada, constata-se que ainda há necessidade da realização mais 
estudos relacionados ao desenvolvimento de práticas que proporcio-
nem mudanças na resolução efetiva desse problema. Destacando que 
nesses estudos precisam estar incluídos todos os indivíduos envolvidos 
nas situações de violência, ou seja, as mulheres, os profissionais da 
saúde, os responsáveis pelas instituições e a população, para que a 
maneira de nascer não apenas no Brasil como em todo o mundo, seja 
modificada e a mulher consiga ter o seu bebê com dignidade e seguran-
ça. Entretanto, tal questionamento só poderá ser resolvido no momento 
que for efetivamente devolvido à mulher o pleno controle do seu parto. 

Outrossim, em primeiro lugar, é fundamental que o protagonis-
mo do parto seja restituído à mulher. Em segundo lugar, que haja uma 
visão integrativa e abrangente da Violência Obstétrica, não apenas 
do ponto de vista mecânico e fisiológico, mas abrangendo também 
os aspectos psicológicos, emocionais, afetivos, culturais, espirituais 
e contextuais onde está acontecendo o parto. E o terceiro ponto de 
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extrema importância é um vínculo real com a medicina, pois, tudo que 
se fala hoje em dia a respeito dos procedimentos a serem realizados 
nas parturientes e nas pesquisas mais modernas estão ligadas à hu-
manização do parto e do nascimento.

Espera-se, por fim, que este artigo contribua para dar uma maior 
visibilidade ao problema da Violência Obstétrica presente no cotidiano 
de muitas mulheres, na assistência ao parto; possibilite, também, que 
se discuta sobre uma efetiva atenção à parturiente e a promova uma 
reflexão dos profissionais de saúde envolvidos no cuidado ao parto, 
nos procedimentos utilizados e na melhoria da qualidade da assistên-
cia materno-infantil.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os direitos reprodutivos, fruto da luta do movimento das mu-
lheres, são reconhecidos como direitos individuais, fundamentais e 
humanos, tendo em vista que estão ligados ao direito à vida, a saúde, 
a liberdade, a igualdade e a dignidade humana. Nesse sentido, veri-
fica-se que a positivação dos direitos reprodutivos, bem como a sua 
efetivação, são importantes no intuito de afirmar a cidadania feminina, 
por meio do alcance de políticas públicas, essenciais à melhoria da 
qualidade de vida. Ademais, a sociedade está em contínua evolução, 
nesse sentido, surgem novos fatos sociais, e consequentemente emer-
gem novos direitos, e dentre eles, apresenta-se o parto anônimo como 
direito reprodutivo fundamental.

O parto anônimo é a atual designação da roda dos expostos, 
prática de abandono de crianças, que acontece há séculos. Atual-
mente, este instituto é legalmente aceito em vários países, no âmbito 
internacional, porém no Brasil, ainda não foi regulamentado, sendo dis-
cutido no Congresso Nacional, por meio de três projetos de lei, desde 
2008. Nota-se que o número de crianças desamparadas tem se torna-
do uma realidade no país, diante disso, o Estado tem a responsabili-
dade de responder a essa demanda. 

Com base nos princípios constitucionais e normas infraconstitu-
cionais, o parto anônimo busca resguardar a genitora e a sua autono-
mia reprodutiva, conferindo a mesma a liberdade de escolher ou não 
pela maternidade. Além disso, protege a vida da criança, garantindo 
aos filhos a dignidade de ter uma família, por meio do processo de ado-
ção mais ágil e eficaz. O presente artigo tem como objetivo apresentar 
o parto anônimo como alternativa para o combate da problemática do 
abandono de crianças, analisando a importância da sua legalização, 
bem como do reconhecimento deste instituto como direito reprodutivo 
fundamental das mulheres no ordenamento jurídico brasileiro.
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A metodologia empregada neste trabalho pautou-se na utiliza-
ção da convergência dos métodos científicos historiográfico e dedu-
tivo. Por meio de uma breve contextualização histórica e evolutiva dos 
direitos reprodutivos fundamentais e da roda dos expostos,buscou-se 
vincular os elementos contextuais e sociais levantados ao debate sobre 
o instituto do parto anônimo e o seu reconhecimento no Direito Brasi-
leiro. Quanto à abordagem, a pesquisa se apresenta como dotada de 
natureza qualitativa e, no tocante ao objetivo eleito, exploratória. Quanto 
às técnicas de pesquisa utilizadas, estão à revisão de literatura sistemá-
tica e a revisão bibliográfica, para tanto, buscou-se realizar uma análise 
crítica dos dados abordados relacionados com a temática em pauta.

A DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS 
REPRODUTIVOS EM UMA NOVEL 
DIMENSÃO DE FUNDAMENTALIDADE

Os direitos reprodutivos são elencados no rol dos direitos hu-
manos, bem como dos direitos fundamentais, e estão ligados aos 
valores da vida, saúde, liberdade e a dignidade (PEIXOTO, 2010, p. 
4.988).A positivação dos direitos reprodutivos e o seu reconhecimen-
to na sociedade são de grande importância para o alcance de políti-
cas públicas voltadas às mulheres, assegurando o pleno exercício da 
cidadania (MATTAR, 2008, p. 61).

Diante da evolução da sociedade, novos fatos sociais surgiram, e 
consequentemente exigiram do Direito uma nova postura quanto à nor-
matização de direitos e deveres, no intuito de acompanhar a dinâmica 
das novas relações sociais frente atuação do Estado. Nesse sentido, 
a Constituição Brasileira de 1988, fundamentada na Carta de Direitos 
Humanos, elenca os direitos fundamentais e os define como direitos 
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protetivos, que visam garantir o mínimo necessário para que o indivíduo 
se desenvolva com dignidade na sociedade (FACHINI, s.d., online).

Segundo Peixoto (2010, p. 4989), os direitos fundamentais po-
dem ser definidos a partir de dois pontos de vista, o material e o formal. 
A respeito disso, em complemento, o próprio autor define: 

Segundo a primeira perspectiva, direitos fundamentais são 
aqueles que concernem aos valores máximos da vida, liberdade 
e dignidade humana, ao passo que conforme a segunda seriam 
os direitos que a Constituição reconhece como fundamentais, 
recebendo uma proteção mais forte do ordenamento para a sua 
alteração e/ou revogação, inclusive perante as demais normas 
de direitos constitucionais (PEIXOTO, 2010, p. 4989).

Nesse sentido, os direitos fundamentais, baseado no princípio 
da dignidade da pessoa humana, são essenciais à vida e são consi-
derados universais, imprescritíveis, inalienáveis, relativos, complemen-
tares e irrenunciáveis. Diante dessas características, é possível inferir 
que a Constituição Federal assegura a todos um modo de vida digno 
e saudável (FACHINI, s.d., online). 

Conforme Peixoto (2010, p. 4987), na atualidade, a interpreta-
ção e aplicação do Direito ocorre mediante o paradigma pós-positi-
vista, ou seja, a norma é empregada juntamente com os princípios 
e valores axiológicos diante do fato social em análise. Busca-se, no 
pós-positivismo, a segurança jurídica, diferentemente do que ocorreu 
no jusnaturalismo e no positivismo. Nesse pressuposto, verifica-se que 
os direitos sexuais e reprodutivos são reconhecidos como direitos hu-
manos e fundamentais, que apresentam materialidade fundamental e 
formal, pois decorrem dos princípios constitucionais e do ordenamento 
jurídico do Brasil (PEIXOTO, 2010, p. 4993). 

Percebe-se que o reconhecimento dos direitos reprodutivos 
como direitos humanos e fundamentais se deu por meio de um proces-
so de evolução histórica de lutas, conflitos sociais, políticos e principal-
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mente da atuação do movimento das mulheres em busca da conquista 
dos seus direitos e da participação na sociedade (MATTAR, 2008, p. 
68). A formulação dos direitos reprodutivos se deu inicialmente a nível 
internacional, em 1948, quando “a Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU) adotou a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, com a qual se iniciou o direito internacional dos direitos hu-
manos” (MATTAR, 2008, p. 62).

Segundo Mattar (2008), posteriormente, em 1994, com a Con-
ferência de Cairo, e em 1995, com IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher, em Pequim, que os direitos sexuais e reprodutivos passaram 
a fazer parte dos direitos humanos. No capítulo VII, da Plataforma de 
Cairo, os direitos reprodutivos são definidos como:

Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já 
reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais 
sobre direitos humanos, em outros documentos consensuais. Es-
ses direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de 
todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente 
sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e 
de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de go-
zar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui 
também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre 
de discriminação, coerção ou violência conforme expresso em 
documentos sobre direitos humanos (ONU, 1994, p. 62).

De acordo com a Cartilha sobre Direitos Sexuais e Reprodu-
tivos, formulado pelo Ministério da Saúde brasileiro (2005), nessas 
conferências internacionais, os países participantes, inclusive o Brasil, 
assumiram a responsabilidade de direcionar suas políticas públicas e 
programas domésticos com base nos direitos sexuais e reprodutivos 
debatidos, em prol do desenvolvimento humano digno e do planeja-
mento familiar (BRASIL, 2005).

Ademais, a partir de uma análise histórica, Mattar (2008) salienta 
que o reconhecimento dos direitos sexuais no sistema jurídico não foi 



364

s u m á r i o

tão eficiente quanto dos direitos reprodutivos. Ora, denota-se que os 
grupos envolvidos, como gays, lésbicas e parte do grupo das mulheres 
não estabeleceram uma articulação necessária para tal êxito, além do 
panorama moral ligado a esse direito que dificultou sua efetivação. 
Aliás, a vinculação dos direitos reprodutivos ao direito à saúde possibi-
litou a sua positivação no ordenamento jurídico nacional e internacional 
(MATTAR, 2008, p. 76).

A sociedade brasileira contemporânea é multicultural, pois é 
marcada pela diferença entre os diversos grupos sociais existentes, 
diante disso, surgem reflexões e disputas acerca da conquista de es-
paços, direitos, representações e o direito a voz pelos grupos minori-
tários (GABATZ, 2017, p. 7). Nesse sentido, é necessário consolidar 
estratégias que favoreçam a melhor convivência entre todos. Ademais, 
“éo Estado que deve garantir as condições adequadas e capazes de 
assegurar que os direitos sejam exercidos de maneira segura e equi-
tativa, por todos os seus cidadãos e cidadãs” (GABATZ, 2017, p. 3). 

O reconhecimento dos direitos reprodutivos e sexuais é algo 
muito recente, isso foi devido à prevalente atuação dos grupos con-
servadores, do senso popular e de tabus presentes na sociedade que 
dificultaram a efetivação prática desses direitos (GABATZ, 2017, p. 9). 
Assim, sendo, desenvolver os direitos reprodutivos e sexuais à luz dos 
direitos humanos e fundamentais possibilita o alcance da dignidade 
humana, onde a prática da sexualidade, livre e responsável, possui 
tutela da legislação, sendo capaz de superar as tradicionais atitudes 
repressivas (LOREA; KNAUTH, 2010 apud GABATZ, 2017).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garan-
te em seu artigo 1º, inciso III, o princípio da dignidade humana, e no 
seu artigo 5º, caput ,e inciso I, busca elencar os direitos fundamentais 
ligados à pessoa, como a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança 
e a propriedade. Além dos direitos à saúde e ao planejamento fami-
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liar, nos seus artigos 196 e 226, § 7º, respectivamente (BRASIL, 1988). 
Diante disso, cita-se o texto constitucional:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição; [...]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado [...]

 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre de-
cisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos edu-
cacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. (BRASIL, 1988).

A partir da análise da norma fundamental, é possível perceber 

que os direitos reprodutivos estão aliados ao direito à vida e a saúde, 

decorrência da luta do movimento feminista, o que possibilitou uma 

nova dimensão de fundamentalidade (MATTAR, 2008, p. 75).Verifi-

ca-se, também, a ligação dos direitos reprodutivos com outros prin-

cípios e direitos fundamentais constitucionais, como à proteção da 

vida e da integridade física, da maternidade segura, da liberdade de 

escolha com relação ao planejamento familiar, questões que dizem 

respeito à autonomia de vontade da mulher e do casal (PEIXOTO, 

2010, p. 4994). Diante do exposto, verifica-se que os direitos reprodu-

tivos são direitos fundamentais implícitos na constituição federal e no 

ordenamento jurídico brasileiro como um todo, cabendo ao Estado à 

responsabilidade de tal garantia. 



366

s u m á r i o

O INSTITUTO DO PARTO ANÔNIMO 
EM DELIMITAÇÃO

O parto anônimo é um tema complexo, que desperta o interesse 
de muitos, como a sociedade civil, os debates políticos, as religiões, 
bem como o ordenamento jurídico. Este instituto já está regulamentado 
em diversos países como política pública, no entanto no Brasil ainda 
não se tem normas que tutelem esta prática (ALBUQUERQUE, s.d., 
online). Anteriormente, chamado de roda dos expostos ou roda dos 
enjeitados, o ato de abandono de filhos ocorre há séculos, com origem 
na Idade Média, nos países da França e Itália, e posteriormente por 
toda a Europa. No Brasil, teve origem no século XVIII, pelos portugue-
ses, no período colonial (FONSECA, 2012, p. 36). 

Essa prática consistia em deixar as crianças na roda, ou seja, 
fixá-las em um artefato de madeira, localizado nos muros ou janelas 
das Santas Casas de Misericórdia, conventos, hospitais, e ao girá-loas 
encaminhavampara dentro das dependências. Quem deixava as crian-
ças não se identificava, mas tinha ointuito de salvar a vida do pequeno 
desamparado. Com o passar do tempo, houve aumento significativo 
do número de abandonados, e devido à redução dos recursos finan-
ceiros destinados às instituições de caridade, muitas crianças morre-
ram em decorrência da proliferação de doenças e por fome.Conse-
quentemente, a roda dos expostosficou sendo alvo de indignações 
e caiu em desuso.Atualmente esta prática recebeu a designação de 
parto anônimo (ALBUQUERQUE, s.d., online).

Com relação aos motivos que levavam as mães a deixarem seus 
filhos, Mercês et al. declaram: 

As mães abandonavam os recém-nascidos anonimamente. Al-
gumas, por questões financeiras, religiosas, outras, pela necessi-
dade de ocultar uma gravidez indesejada. Na maioria dos casos, 
essas se viam sem nenhuma condição de criar seus bebês e, 
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a única solução era o abandono. Mulheres que viviam em uma 
sociedade patriarcal, a qual o homem era o provedor. Essas mu-
lheres não tinham nem sequer um trabalho, uma profissão, assu-
mir uma criança era praticamente impossível, num cenário que a 
figura feminina não tinha voz ativa (MERCÊS et al., 2019, online).

Verifica-se que a sociedade patriarcal, marcada pelo poder do 
homem sobre a mulher, negou o reconhecimento de inúmeros direitos 
às mulheres. A luta pela igualdade de direitos foi travada pelo movi-
mento feminista há anos, e teve seu marco com a Declaração dos 
Direitos Humanos, em 1948. E, juntamente com a promulgação da 
Constituição de 1988, firmada nos princípios e em valores sociais, mui-
tos direitos direcionados à mulher emergiram, a exemplo do direito à 
saúde reprodutiva, a sexualidade, o acesso à informação, ao plane-
jamento familiar, a autonomia da vontade reprodutiva, dentre outros 
(ALBUQUERQUE, s.d., online). 

Segundo Freitas (2008, online), o parto anônimo pode ser de-
finido como “o direito da mãe em permanecer desconhecida sem 
qualquer imputação civil ou penal na entrega da criança para adoção, 
podendo realizar todos os cuidados médicos antes, durante ou após o 
parto”. Diante disso, percebe-se a importância da normatização deste 
instituto, em prol da tutela da criança e da genitora, durante todo o pe-
ríodo gestacional e pós-parto, com o intuito de mitigar os numerosos 
casos de abortos clandestinos, impedir o infanticídio, bem como de 
transtornos psicológicos da própria mãe, que podem culminar com o 
desejo de tirar a sua própria vida (MERCÊS et al., 2019, online).

Atualmente, a mídia noticia muitos casos de abandono de crian-
ças no Brasil, “mães sem nenhuma estrutura, tanto financeira, quanto 
psicológica, abandonam seus filhos em becos, sacos de lixos, quintais 
e até mesmo jogados à própria sorte”. Isto acontece em decorrência da 
falta de políticas públicas eficientes no país, da gravidez precoce, da 
desigualdade de acesso à informação, principalmente pra parcela da 
população que fica à margem da sociedade, da falta de apoio e aban-
dono da própria família, dentre outros (MERCÊS et al., 2019, online). 
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Diante disso, Albuquerque busca apresentar o parto anônimo 
como uma solução alternativa para dirimir essa problemática, e diz:

Uma solução alternativa é a institucionalização no ordenamento 
jurídico brasileiro do parto anônimo. É necessário enfrentar o 
parto anônimo não apenas como uma alternativa para evitar o 
aborto e assegurar o anonimato da mãe, mas sim como uma 
política pública de proteção à criança, em total conformidade 
com o disposto no art. 227 CF/88. A redação do referido artigo 
contempla vários princípios e exemplificativamente destacamos 
a dignidade, o melhor interesse e a integridade física e psíqui-
ca. Fazendo uma ilação entre os mencionados princípios e a 
finalidade do parto anônimo, nos leva a concluir que por mais 
paradoxal que seja, é a alternativa adequada para garantir o di-
reito à vida e a integridade daquela criança, cuja mãe não pode 
ou não a quis e, ao mesmo tempo, protegê-la do aborto ou do 
abandono (ALBUQUERQUE, s.d., online).

Percebe-se que o instituto do parto anônimo é tutelado com base 
nos princípios e direitos fundamentais da Carta Magna de 1988, e tem 
como objetivo demonstrar para a sociedade a problemática atual de 
abandono de crianças, bem como contornar essa situação degradante 
em que se encontram essas vítimas (MERCÊS et al., 2019, online).  Em 
vez de serem deixados em locais insalubres e desumanos, os recém-
-nascidos serão entregues as redes públicas de saúde, oportunidade 
que receberão os cuidados necessários e serão encaminhados para 
um processo de adoção mais ágil e eficaz (FONSECA, 2012, p. 43). 

Ademais, “por sua vez, a mãe terá assegurada a liberdade de 
abrir mão da maternidade sem ser condenada, civil ou penalmente, 
por sua conduta”(FREITAS, 2008, online). Isto é, busca-se resguardar à 
mulher a liberdade de optar ou não pela maternidade, possibilitando-a 
o amplo acesso aos serviços de saúde. Além disso, garantir aos filhos 
uma melhor dignidade e qualidade de vida, assegurando aos mesmos 
o direito de ter uma família, conforme é tutelado pela Constituição Fe-
deral de 1988(FREITAS, 2008, online).
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O PARTO ANÔNIMO NA ORDEM 
JURÍDICA BRASILEIRA: RETROCESSOS 
DIANTE DA AUSÊNCIA DE UMA TUTELA 
JURÍDICA DISCIPLINADORA

O instituto do parto anônimo já está regulamentado e vem sendo 
difundido em vários países, no âmbito internacional, como os Estados 
Unidos, Bélgica, Luxemburgo e Áustria, tendo em vista a proteção da 
mãe, que deixa a criança para a adoção, anonimamente, bem como 
resguardar a vida do bebê. É necessário considerar que o pai deve fi-
car em sigilo também, configurando total abandono parental (AMORIM 
et al., 2011, p. 31). No Brasil, o parto anônimo ainda não está regula-
mentado, mas a sua legalização vendo sendo discutida pelo Poder 
Legislativo, desde 2008, por meio dos projetos de lei n.º 2.747∕2008, n° 
3.220∕2008e n.º 2.834/2008(MERCÊS et al., 2019, online).

A Constituição Federal de 1988, por meio dos seus princípios e 
direitos fundamentais, contribui significativamente para a fundamen-
tação do instituto do parto anônimo no Brasil. Além de encontrar res-
paldo nos artigos 1º, inciso III, e 5º caput, segundo Albuquerque (s.d., 
online), o artigo 227, caput, §3º, inciso VI, também fundamenta o parto 
anônimo, e a autora questiona: “Até que ponto nesta previsão constitu-
cional não encontramos implicitamente o permissivo para o instituto do 
parto anônimo?” A respeito disso, a Carta Magna declara:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança [...], com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes as-
pectos: [...]



370

s u m á r i o

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, 
incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimen-
to, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado; (BRASIL, 1988).

Nesse sentido, percebe-se que a vinculação do parto anônimo 
aos princípios e fundamentos constitucionais tendo em vista a instituí-
-lo como política pública, reforça a dignidade da pessoa humana, o 
melhor interesse da criança e o princípio da afetividade (ALBUQUER-
QUE, s.d., online). Verifica-se também, segundo a Constituição, que 
a proteção especial da criança não é responsabilidade só da família, 
mas cabe a sociedade e ao Estado garantir os direitos necessários à 
sobrevivência do recém-nascido. Além disso, o Estatuto da criança e 
do Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990), em seu artigo 7º, também vem 
assegurar a proteção da criança, e diz: “A criança [...] 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 har-
monioso, em condições dignas de existência” (BRASIL, 1990).

Ademais, segundo Mercês et al. (2019, online), “diante de tan-
tos casos de abandono de crianças, foi apresentado ao Congresso 
Nacional no ano de 2008 três projetos de lei visando regulamentar o 
parto anônimo no Brasil”, encaminhados pelos Deputados Eduardo 
Valverde, Carlos Bezerra e Sérgio Barradas Carneiro, como intuito de 
discutir sobre essa temática que afeta diretamente o Direito de família.
Estes projetos, além de apresentarem muitas semelhanças, apresen-
tam também muitas diferenças, porém ainda não foram aprovados 
(FONSECA, 2012, p. 38).

A respeito dos projetos de lei n.º 2.747∕2008 e n.º 3.220∕2008, 
Amorim et al. se manifestam:

Os referidos projetos de lei expõem a possibilidade de a geni-
tora da criança manter o anonimato, tanto na fase do pré-natal 
quanto no parto da criança, devendo a rede SUS garantir tal 
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direito à mulher. Após o parto, a criança ficará sob a respon-
sabilidade do hospital. O registro da criança deve ser feito, em 
caráter provisório, pelo juiz da infância e juventude da comarca 
em que a criança se encontra. Ressalta-se que, certamente, a 
criança só será encaminhada à adoção após a certeza de que 
os genitores realmente não possuem nenhum interesse em criá-
-la (AMORIM et al., 2011, p. 32).

De acordo com os projetos mencionados, a genitora tem um pra-
zo para pensar sobre sua decisão de entregar seu filho para o Estado, 
e consequentemente encaminhá-lo para a adoção. Segundo Fonseca 
(2012, p. 40), já o projeto de lei nº 2.834 de 2008, semelhantemente 
aos outros projetos, também resguarda a genitora quanto à entrega 
da criança, bem como de seu anonimato, no entanto “apenas discipli-
na que a mãe que optar pelo parto anônimo perderá o poder familiar, 
acrescentando o inciso V ao art. 1.638 do Código Civil de 2002, como 
mais um dos motivos para a perda do poder familiar”. Isto é, depois do 
nascimento a criança já está disponível para adoção, não tendo prazo 
para repensar tal decisão. Além disso, os projetos de lei n.º 2.747∕2008 
e n.º 3.220∕2008 asseguram o sigilo de informações dos genitores e da 
criança no hospital, porém poderão ser revelados mediante situação 
excepcional e por determinação judicial (FONSECA, 2012, p. 40).

Com relação à revelação da origem familiar, o artigo 6º do pro-
jeto de lei n.º 3.220∕2008, diz:

Art. 6º A mulher deverá fornecer e prestar informações sobre a 
sua saúde e a do genitor, as origens da criança e as circunstân-
cias do nascimento, que permanecerão em sigilo na unidade de 
saúde em que ocorreu o parto. 

Parágrafo único. Os dados somente serão revelados a pedido 
do nascido de parto anônimo e mediante ordem judicial (BRA-
SIL, 2008).

Nesse sentido, segundo Freitas (2008, online),um exemplo de 
situação especial para a quebra do sigilo com relação à origem dos 
pais, é em decorrência de necessidades médicas para tratamento de 
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doenças. Além do mais, percebe-se que a doutrina pátria também vem 
tratando dessa temática, apresentando-se com argumentos a favor e 
contra a normatização do parto anônimo. Os posicionamentos favo-
ráveis consideram este instituto de grande importância, devido à pro-
teção do direito a vida, no entanto, os contrários defendem a ideia de 
que a aprovação deste instituto terá como consequência à extinção do 
direito à identidade, em decorrência das crianças não terem informa-
ções com relação aos seus ascendentes, vindo a ferir o princípio da 
dignidade humana (AMORIM et al., 2011, p. 32). 

Diante disso, percebe-se um conflito existente entre esses direi-
tos fundamentais, e a esse respeito Freitas (2008, online) salienta: “Se 
colocarmos numa balança o direito à vida e a identidade do nascituro, 
o primeiro, inquestionavelmente, deverá preponderar. Tendo em vista 
que a afetividade se sobrepõe ao critério biológico [...]”.Nesse caso, 
ser contrário ao parto anônimo em virtude da preocupação de ferir a 
identidade original da criança, é inadmissível, pois o direito à vida tem 
muito mais importância e relevância.

A partir dos diversos entendimentos sobre o tema, verifica-se 
que no Brasil predomina um retrocesso sócio jurídico com relação 
ao instituto do parto anônimo, pois muitos acreditam que “não have-
ria necessidade de sua criação, mas sim seria preciso investir mais 
e melhor nas leis já existentes, tornando-as mais eficazes, quando 
então passaria a existir a real segurança jurídica”. Além disso, con-
sidera-se que muitas propostas dos projetos apresentam-se contro-
vertidas ou não trazem soluções para a demanda social (AMORIM et 
al., 2011, p. 32).Outros criticam que criar uma lei é muito mais fácil 
que investir em “maior distribuição de renda, educação, cultura e, 
sobretudo, informação sobre os instrumentos que o Estado já possui 
para auxiliar estas mães e crianças”, no entanto, a realidade é outra. 
O parto anônimo além de salvar vidas, pois juntamente com outras 
políticas públicas, auxiliaria no combate ao abandono de crianças, 
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mitigaria em parte as problemáticas advindas do processo de ado-
ção (FREITAS, 2008, online).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do explicitado, verifica-se que os direitos reprodutivos 
são direitos fundamentais, implícitos na Constituição Federal e no or-
denamento jurídico como um todo, tendo como base o princípio da 
dignidade humana, pois são direitos essenciais à vida e a saúde de 
todos. Nesse sentido, ainda, apresenta-se o parto anônimo como um 
direito reprodutivo fundamental, que traz novas concepções de direito, 
relacionados à família e a afetividade, cabendo ao Estado à responsa-
bilidade de tal garantia, reconhecendo a fundamentalidade deste direi-
to e proporcionando à sua efetivação por meio de políticas públicas.

Isto posto, nos casos atuais de abandono de crianças, o parto 
anônimo surge como uma proposta de política pública com o intuito de 
diminuir os casos de abortos clandestinos e infanticídios que assolam 
o Brasil, tendo em vista que regulamentará a conduta da mãe e prote-
gerá a vida da criança. Trata-se, neste sentido, de uma “troca”, a mãe 
anonimamente entrega a criança às redes públicas de saúde, sem ser 
punida, e o recém-nascido terá maior chance de sobreviver, pois em 
vez de ser deixado em local perigoso, recebe os cuidados necessários 
por parte do Estado, que em seguida, o encaminhará para a adoção.

Diante dos novos fatos e direitos que surgem na sociedade, é 
demandado um posicionamento do Estado e da normativa brasileira 
quanto à proteção dos cidadãos e a garantia dos direitos fundamentais. 
Por isso, uma análise criteriosa, bem como a aprovação de projetos de 
lei relacionados ao parto anônimo é importante, pois este instituto está 
aliado ao direito à vida, a dignidade do recém-nascido, a liberdade da 
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mulher, bem como, assegurará a criança o direito à vida e de conviver 
em família. Desta forma, a regulamentação do parto anônimo possibi-
litará um processo de adoção mais rápido e eficiente, diminuindo as 
burocracias dos procedimentos de adoção já existentes.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

À guisa de introdução, concerne que os direitos reprodutivos es-
tão ligados diretamente aos direito humanos, de forma que estão asse-
gurados através de princípios e normas para a anuência das garantias 
fundamentais voltadas aos direitos e responsabilidades dos indivíduos 
no âmbito da sexualidade. De igual modo, mencionados direitos encon-
tram assento na sua autonomia de decidir qual será o melhor momento 
para ter filhos, o intervalo entre eles e se vai ter ou não esse filho.

O homem, em seu contexto histórico, comumente, manifestou-
-se pela valorização do patriarcado em detrimento dos demais, como 
também a prevalência da figura do homem em relação aos demais 
componentes sociais. Desse modo, a mulher, em sua sexualidade, tra-
dicionalmente foi considerada o ser mais frágil, com o constructo edu-
cacional desde à infância como, àquela que deve cuidar e servir aos 
luxos, prazeres e deveres das regras que são ditadas pelos homens. 

Nesta linha, a sexualidade e a reprodução têm, por necessida-
de, serem atreladas em uma ótica democrática e trazerem uma so-
breposição aos direitos femininos, a fim de afastar tais premissas dos 
conceitos patriarcal, religioso, político e histórico, difundidos na socie-
dade. Assim, os direitos reprodutivos não estão somente se referindo 
à autodeterminação, mas sim a uma luta histórica para a quebra do 
paradigma do masculino hegemônico e a marginalização do feminino 
pelo modelo cultural engessado.

Em sua abrangência, todos os indivíduos que compõe a socie-
dade são detentores de direitos e deveres; em outras palavras, não 
existe nenhuma vida que seja inferior a outra. Ora, a Bioética, neste 
quadrante, emerge para conceituar os avanços tecnológicos para as-
segurar a ética aplicada à vida, com reflexões e com domínios nas 
práticas objetivas e específicas voltados para as questões humanas.
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A Bioética aduz, em um viés principiológico, quatro princípios 
basilares para a proteção dos indivíduos, quais sejam: beneficência, 
não-maleficência, justiça e, no tocante ao tema central do presen-
te, autonomia, de forma que nenhum desses está hierarquicamente 
superior aos demais. Em suma, a autonomia busca a liberdade de 
decisão sobre a vida de cada indivíduo, para aduzir a capacidade 
à autodeterminação, anuindo ao indivíduo à gerência das suas pró-
prias vontades, em que, por consequência, poderá afastar as possí-
veis influências de outras pessoas e que, ainda, possa assegurar o 
bem-estar e bem-viver de cada indivíduo.

Como desdobramentos do aduzido, pode-se mencionar que 
tanto a Constituição Federal como o Código Civil consagram o reconhe-
cimento de direitos e de princípios que justificam a tutela e a proteção 
dos direitos em comento. Nesta linha, pode-se mencionar o reconhe-
cimento da dignidade da pessoa humana, de maneira expressa, pela 
Constituição de 1988 enquanto fundamento da República e primado 
que sustenta o livre planejamento familiar e a responsabilidade dos 
indivíduos em gerir suas decisões relacionadas aos seus corpos, po-
dendo expressar livremente a sexualidade sem que haja qualquer tipo 
de imposição ou discriminação com este indivíduo. Em termos infra-
constitucionais, o Código Civil de 2002 traz, em suma, os princípios da 
personalidade e da inviolabilidade para a proteção da sua sociedade.

Sem embargos, o instituto do útero em substituição é entendido 
como a gestação de uma criança para a entrega aos contratantes, 
onde esta criança, não será criada pela mãe gestora, mas sim pelos 
pais contratantes. Várias interfaces se apresentam em relação à prática 
utilizada em diversos países ao redor do mundo, com leis pertinentes 
no âmbito nacional e internacional, emergindo, para tanto, argumentos 
favoráveis e contrários.

No ordenamento jurídico brasileiro, essa prática da gestação 
por substituição conta com um entendimento parcial. Assim, somente 
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é aceitável a gestação por substituição na forma gestacional, ocor-
rendo somente a reprodução assistida. Logo, é totalmente vedada à 
gestação por substituição na forma tradicional, devido à predominante 
controvérsia doutrinária a respeito da gestação por substituição e as 
técnicas da reprodução assistida, bem como, os impasses respalda-
dos nos costumes sociais, religiosos, jurídicos e éticos.

Por fim, a maior necessidade existente na atualidade acerca da 
gestação por substituição no ordenamento jurídico brasileiro está atre-
lada à limitada possibilidade para a utilização desta prática. Não há 
uma previsão éntegra acerca do assunto, com discrepâncias doutriná-
rias e normas impostas, devido aos costumes existentes na sociedade.

A REPRODUÇÃO NO DIREITO 
E O DIREITO À REPRODUÇÃO: DEBATES 
SOBRE O RECONHECIMENTO DOS 
DIREITOS REPRODUTIVOS

Os direitos reprodutivos são assegurados através de normas e 
princípios constitucionais, os quais protegem os direitos humanos do 
indivíduo, garantindo a livre responsabilidade da sexualidade e reprodu-
ção humana. Assim, a autonomia da reprodução, em optar por quantos 
filhos, o intervalo entre o nascimento, ou, ainda, a questão de não ter 
filho compreende temas intrínsecos ao debate envolvendo a reprodução 
no Direito, como, também, possa estar assegurado no plano normativo, 
sem que isso desdobre em qualquer espécie de discriminação ou trata-
mento congênere ao indivíduo. (CARLOTO; DAMIÃO, 2018, s.p.)

O feminismo e os movimentos gays e lésbicos trouxeram à 
pauta o questionamento histórico a respeito dos direitos reproduti-
vos que servem de base para uma construção dos próprios direitos 
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sexuais. Assim, a emergência dos movimentos vinculados às pautas 
envolvendo minorias sexuais e de gênero, tradicionalmente, margi-
nalizados, conferiu valorização aos contextos democráticos, incluí-
dos no cotidiano em discussões políticas nacionais e internacionais 
(CARLOTO; DAMIÃO, 2018, s.p.)

À luz de tal contexto de exposição, pode-se mencionar que os 
direitos reprodutivos do indivíduo estão relacionados diretamente à li-
berdade e à igualdade na esfera da vida reprodutiva. Assim, sendo 
a reprodução e a sexualidade devem ser tratadas como dimensões 
na vida democrática e de cidadania de seus titulares, somado, ainda, 
ao fato de figurar no plano de direitos individuais e alcançados pela 
premissa jusfilosófica da dignidade da pessoa humana. Não obstan-
te, para assegurar a autonomia de ambos os espectros de direitos, 
deve-se tratá-los de forma individual, considerando os planos de sua 
efetividade e o conjunto de direitos peculiares, com vistas a garantir e 
relacionar a sexualidade e a reprodução entre si, bem como as outras 
áreas da vida social (CARLOTO; DAMIÃO, 2018, s.p.)

Doutro modo, segundo Chauí (1998, p.33 apud ÁVILA, 2003, p. 
466) ao pensar o debate, passa-se, necessariamente, por aspectos 
culturais e históricos que influenciam e estabelecem padrões tenden-
ciosos à conformação e à subordinação daqueles que estão, sob o 
ponto de vista da sexualidade e da reprodução, afastados ou inconfor-
mes. Neste aspecto, o conceito da heterossexualidade enraizada na 
sociedade como o sexo-procriação ao comportamento hegemônico, 
aduz o esteio do modelo correto de sexualidade perante as demais 
que fogem do padrão pré-estabelecido, de forma que, o sexo feminino 
é denotado como àquele minoritário cujo preceito social é o sexo frágil 
e submisso, que “surge” para conceber e reproduzir.

Cabe salientar, ainda, que esses direitos se tratam em sentido 
igualitário e literário, e não somente em sentido prescritivo de Consti-
tuição em regras e modelo para um exercício relacionado à vida sexual 
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ou mesmo à sexualidade. Isto é, não cabe exaurir a tradição que a 
normatizou e regulamentou, no sentido discriminador e repressivo que 
podem incidir sobre a reprodução e a sexualidade. (ÁVILA, 2003, p. 
466). Chauí, em tom de complemento, aduz que

O agente ético é pensado como sujeito ético, isto é, como um 
ser racional e consciente que sabe o que faz, como um ser livre 
que decide e escolhe o que faz, e como um ser responsável que 
responde pelo que faz.Enfim, a ação só é ética se realizar a na-
tureza racional, livre e responsável do agente e se o agente res-
peitar a racionalidade, liberdade e responsabilidades dos outros 
agentes, de sorte que a subjetividade ética é uma intersubjeti-
vidade. A subjetividade e a intersubjetividade éticas são ações 
e a ética é que existe pela e na ação dos sujeitos individuais e 
sociais, definidos por laços e formas de sociabilidade criados 
também pela ação humana em condições históricas determina-
das. (CHAUÍ, 1998, p.33 apud ÁVILA, 2003, p. 466)

Ora, ao reconhecer a emergência da reprodução e da sexualida-
de enquanto objetos a serem alcançados, normatizados, promovidos e 
assegurados, é perceptível que a autonomia, em tal contexto, assume 
conotação e significado de elemento da liberdade, constituindo, pois, 
um agente ético. Além disso, para o indivíduo ter direito, incluindo-se, 
aqui, nos planos do exercício individual da reprodução e da sexualida-
de, não basta somente ser conquistado, mas também ser conservado 
e mecanismos jurídicos capazes de assegurar o seu exercício e efetivi-
dade. Do mesmo modo, no contexto de uma sociedade caracterizada 
pelo robusto desnivelamento social, grande parte dos agentes que a 
constitui possui uma carência no tocante à materialização de direitos 
fundamentais, pois estão desprovidos de poderes sociais, populares 
e culturais, onde estão exprimidos dentro dos poderes políticos. Em 
suma, uma democracia formal, cuja necessidade é a construção de 
uma democracia cultural e social. (CARLOTO; DAMIÃO, 2018, s.p.)

A construção dos direitos sexuais e reprodutivos necessita, ao 
se pensar neste contexto, da integração de movimentos dialéticos na 
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construção da democracia. Assim, dentre outras variáveis sociais que 
podem ser enumeradas, a questão do papel desempenhado pelas 
mulheres é significativo e a ruptura da heteronomiaa que sempre foram 
submissas, concernente à utilização dos seus próprios corpos. Ora, 
é observável a necessidade de se repensar valores e a formação de 
normalização e os efeitos da internalização no campo social, vez que 
todos os tabus e regras que cercam, reprimem e controlam a sexuali-
dade, como na reprodução e nas vivências corporais, historicamente, 
foram delimitadas pelos homens através da dominação patriarcal en-
raizada na sociedade (CARLOTO; DAMIÃO, 2018, s.p.)

É notória a grande diferença entre homens e mulheres dentro da 
sociedade, onde adotou o modelo tradicional de hegemonia masculina 
androcêntrica, em detrimento das representações não subordinadas 
e inconformes, o que se deu devido à dominação exacerbada do ho-
mem sobre qualquer direito que advém do feminino. Como exemplo 
de tal contexto, pode-se citar os fortes mecanismos na manutenção de 
domínio, tais como a violência, altos índices de feminicídios e repres-
são psicológica. (ALDANA; WINCKLER, 2010, p. 170)

Ao mencionar a heteronormatividade, esse conceito traz uma 
concepção acerca de hetero e normas. O “hetero” tem como enten-
dimento por daquele que é antônimo de homo, e está diretamente 
relacionado a sexualidade, de modo que, as normas ditadas pela he-
teronormatividade, impõe um regra pré-existente, já o termo “norma” 
se liga ao que seria normal ao comportamento dentro da sociedade, 
como explica Santos (2007, s.p. apud PETRY; MEYER, 2011, s.p.). A 
heteronormatividade é tudo aquilo que está dentro dos parâmetros da 
normalidade relacionado à sexualidade. (PETRY; MEYER, 2011, s.p.)

O homem em toda história têm por si a superioridade perante 
a mulher de forma que, a sociedade está pautada em um sistema pa-
triarcal com ideologia de que a mulher sempre deve estar disponível, 
linda e inteligente, mas somente com a permissão vinda do poder mais 
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forte “o homem”. (PETRY; MEYER, 2011, s.p.). Essa sujeição feminina 
será demarcada quando urgir regras ditadas pelos homens, e também 
quando este permitir ou desejar que a mulher seja integrada na socie-
dade de forma igualitária a ele, mediante seus princípios, vontades e 
necessidades. (MARIANO; SILVA; 2005, s.p.)

Quando se faz uma narrativa como esta, traz o entendimento de 
descontextualização empregada nos dias atuais, talvez possa até está 
fora da realidade e que se trata da mulher há algumas décadas passa-
das, mas em uma ótica mais abrangente, a mulher sempre se adapta 
para melhor satisfazer a necessidade do homem. Assim, não raramen-
te, denota-se que os espaços sociais são hermeticamente estabeleci-
dos para que não caibam as mulheres e, ainda, que suas opiniões não 
sejam capazes de promover qualquer diferença em relação ao padrão 
heteronormativo imposto (MARIANO; SILVA; 2005, s.p.)

Esse debate sobre reprodução e sexualidade é bem recente nos 
foros políticos e nos debates com presença do senso comum. Segundo 
Corrêa (1995, s.p. apud ALDANA; WINCKLER, 2010, p. 170), inclusive, 
o termo direitos reprodutivos chegou através do Movimento Internacio-
nal Feminista, elaborado, no ano de 1970, pelas feministas americanas, 
através de debates referentes ao aborto, esterilização e contracepção. 
Por volta dos anos 1980, vários países já se preocupavam a respeito 
dos direitos das mulheres, o Brasil trabalhava com o conceito da “saú-
de integral da mulher”. Através disso, emergiram, no contexto nacional, 
enquanto pautas políticas e de reivindicação, diversos direitos para as 
mulheres, como os direitos reprodutivos, que são debatidos até os dias 
atuais. (CORRÊA, 1995, s.p. apud ALDANA; WINCKLER, 2010, p. 170).

Estes conceitos, nas perspectivas feministas, Corrêa e Pet-
chesky afirmam que:

Definimos o terreno dos direitos sexuais e reprodutivos em ter-
mos de poder e recurso: poder de tomar decisões com base 
em informações seguras sobre a própria fecundidade, gravidez, 
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educação dos filhos, saúde ginecológica e atividade sexual e 
recursos para levar a cabo tais decisões de forma segura. Este 
terreno envolve necessariamente as noções sobre “integrida-
de corporal” ou controle sobre o próprio corpo. No entanto, 
também estão em questão as relações que se tem com filhos, 
parceiros sexuais, membros da família, a comunidade e a socie-
dade como um todo. Em outras palavras, o corpo existe em um 
universo socialmente mediado. (CORRÊA; PETCHESKY, 1996, 
p. 149 apud ALDANA; WINCKLER, 2010, p. 171)

Os direitos, como expressão dos princípios democráticos, es-
tão marcados nas participações das mulheres como sujeitos de direi-
to, na luta em favor de sua integridade corporal e autonomia, quando 
se diz respeito ao exercício de sua autonomia. Com isso, na década 
de 1960, uma nova concepção de identidade e de pessoa surge, 
marcada de traços de subjetividade, autonomia e autorrealização, 
forçando as reivindicações atreladas aos direitos e sobre as decisões 
de sua vida reprodutiva, trazendo a palavra de ordem na luta das mu-
lheres em décadas posteriores, “Nosso corpo nos pertence”. Assim, 
tal contexto passa a ser marcado por diversas características típicas 
da pós-modernidade, retratando tendências de superação na aten-
ção às individualidades, aos universalismos e às diferenças culturais, 
ao abandono do estoicismo cristão para a busca do seu prazer e 
princípios universais atrelados à autonomia moral dos diversos gru-
pos sociais. (ALDANA; WINCKLER, 2010, p. 172)

Os direitos reprodutivos não são relacionados à autodetermi-
nação apenas, mas sim expressam, de maneira substancial, a uma 
luta de classe histórica e que coloca em contraste o masculino hege-
mônico e o feminino marginalizado e emudecido pelo modelo cultural, 
religioso, histórico e social difundido. Assim, para aduzir direitos ao 
próprio corpo e à própria vida, livrar-se da violência, seja física ou psi-
cológica, e expressar-se sexualmente com total liberdade, impõem-se 
repensar o papel do feminino dentro da sociedade e a desconstrução 
dos valores de exaltação e privilégios que, historicamente, foi conferi-
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do ao androcentrismo. Devendo esses direitos englobar necessidades 
sociais que possam permitir a reprodução e a condição sexual (ALDA-
NA; WINCKLER, 2010, p. 172)

Por conseguinte, é necessário que os direitos relacionados às 
mulheres se ampliem e aprimorem assegurando suas condições corpo-
rais, psíquicas, físicas e morais, com intuito de resguardar sua liberdade 
e satisfação perante a sociedade, aduzindo aspectos da vida familiar, 
pessoal, sociopolítica e cultural. (ALDANA; WINCKLER, 2010, p. 172)

BIOÉTICA E REPRODUÇÃO 
EM CONVERGÊNCIA: O DEBATE  
À LUZ DOS PRINCÍPIOS BIOÉTICOS

No início da década de 1970, o professor e pesquisador nor-
te-americano Van Rensselear Potter trouxe o entendimento acerca da 
dimensão aos estudos da ciência, propondo um novo ramo de co-
nhecimento para a implicação dos avanços da ciência sobre a vida 
de maneira mais ampla sobre a vida humana e de todos os seres vi-
vos, de forma que, pudesse estabelecer uma espécie de “ponte” entre 
ciências, culturas e humanísticas. Segundo o autor, “nem tudo que é 
cientificamente possível é eticamente aceitável”. (POTTER, 1970, s.p. 
apud JUNQUEIRA, 2012, p. 02)

A “ética da vida” como, um dos conceitos da Bioética, deve ser 
estudada por metodologia interdisciplinar, de modo que, profissionais 
de diversas áreas necessitam participar de discussões dos possíveis 
impactos causados à vida quando há a interferência da tecnologia. 
(JUNQUEIRA, 2012, p.02) “A Bioética têm como objetivo indicar os li-
mites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identi-
ficar os valores de referência racionalmente proponíveis, denunciar os 
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riscos das possíveis aplicações”. (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001, 
s.p. apud JUNQUEIRA, 2012, p. 02)

Centra-se, conceitualmente, a importância da Bioética ao meio 
social e individual, pelo fato da importância da vida, denotar o entendi-
mento do indivíduo como pessoa humana detentora de direitos e de-
veres perante a sociedade, sem que haja nenhum tipo de afastamento 
social e considere qualquer tipo de vida como inferior às demais, pau-
tados na qualidade de vida do indivíduo e seus direitos como pessoa. 
(JUNQUEIRA, 2012, p. 02)

A Bioética, portanto, emerge exatamente neste ambiente de preo-
cupações e grandes avanços, segundo Maria do Céu Padrão Neves:

É a ética aplicada à vida, um novo domínio da reflexão e da 
prática, que toma como seu objetivo específico as questões 
humanas na sua dimensão ética, tal como se formulam no 
âmbito da prática clínica ou da investigação científica, e como 
método próprio a aplicação de sistemas éticos já estabele-
cidos ou de teorias a estruturar. (NEVES, 1996, p.7-16 apud 
ROSAS et al, 2004, p.17)

No ano de 1979, Tom Beauchamp e James Childress elencam 
os quatros princípios da Bioética, em que não há hierarquia entre eles, 
buscando uma melhor explicação e enfrentamento à ética profissional 
para os profissionais da saúde brasileiros e americanos. Esses princí-
pios são o da beneficência, não-maleficência, justiça e autonomia (SIL-
VA FILHO, 2017, s.p.). O princípio da beneficência aduz à obrigação da 
maximização do benefício e a minimização do prejuízo quando se refe-
re a ética profissional, devendo ter maior informação e técnica possível 
para assegurar o benefício ao paciente, proibindo o dano deliberado. 
Logo, o princípio da não-maleficência, denota que a ação do médico 
deverá causar o menor agravo ou prejuízo na saúde do paciente, com 
ações que não façam mal ao indivíduo. Com finalidade de reduzir os 
efeitos indesejáveis ou adversos nas ações terapêuticas e diagnósti-
cos para o ser humano (SILVA FILHO, 2017, s.p.). 
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Já o princípio da justiça, estabelece a equidade como condição 
fundamental, de forma que deverá tratar de forma individual cada indi-
víduo com meio moralmente adequado e correto, atuando profissional-
mente de modo imparcial (SILVA FILHO, 2017, s.p.). Dentre esses prin-
cípios está o da autonomia, aduz o entendimento de que as pessoas 
têm “liberdade de decisão” sobre sua vida, com capacidade de auto-
determinação, podendo o indivíduo gerenciar suas próprias vontades 
afastadas da influência de outras pessoas (SILVA FILHO, 2017, s.p.)

Através da Assembleias Geral das Nações Unidas de 1948, foi 
adotado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde manifes-
ta que todas as pessoas são livres. Assim, nos últimos anos a busca 
pela autonomia ou liberdade tem sido frequente, e para que essas 
pessoas tenham a liberdade, faz-se necessário a anuência de informa-
ção para a liberdade, ou seja, a pessoa precisa ser livre para que pos-
sa tomar suas decisões, livre de todas as expressões externas, pois 
quando há qualquer tipo de pressão externa ou subordinação dificulta 
a autonomia, tornando-a uma autonomia limitada. (ONU, 1948, s.p.)

Além disso, mesmo que abordando a Bioética de forma filosó-
fica, historicista ou temática, é largo e pacífico o entendimento acerca 
da situação de vida do indivíduo, situações estas, que ensejam aos 
padrões de bem-viver e bem-estar do indivíduo. Ainda é de extrema 
importância o respeito à diversidade quando elucida o caráter de gê-
neros existentes na humanidade, devendo prevalecer a tolerância e 
o respeito, isentando a Bioética do poder coercitivo (TAVASSI et al, 
2021, s.p.). Ora, a Bioética não poderá ir frente ao direito, contra as 
normas impostas para o controle social, mas poderá evidenciar sua 
inadequação e imperfeição o que poderá resultar na transformação 
desse Direito (TAVASSI et al, 2021, s.p.)

Por outra vertente, a lei brasileira utiliza o conceito de que o 
corpo humano não é considerado uma propriedade e que através do 
princípio da inviolabilidade e da personalidade, contidos no ordena-
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mento jurídico brasileiro, como no Código Civil de 2002, entre os arti-
gos 11 ao 21 (BRASIL, 2002, s.p.). Ainda assim, a Constituição Fede-
ral de 1988, em seu artigo 5º, inciso III, protege o corpo do indivíduo 
pelo princípio da dignidade humana. (BRASIL, 1988, s.p.) Outrossim, 
a Constituição da República aborda o livre planejamento familiar, de 
forma que o princípio da liberdade como também a responsabilidade 
dos pais, possa anuir a autonomia das pessoas quando relacionada 
ao seu corpo, ainda que, não venha a interferir em qualquer direito 
reprodutivo. (TAVASSI et al, 2021, s.p.)

Em suma, a Constituição Federal traz em seu texto a proteção 
ao direito sexual e conclui que esses direitos estão diretamente ligados 
ao indivíduo poder fazer suas próprias escolhas quando se refere ao 
exercício de sua sexualidade. (TAVASSI et al, 2021, s.p.)

Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem vio-
lência, discriminações e imposições e com respeito pleno pelo 
corpo do(a) parceiro(a); Direito de escolher o(a) parceiro(a) 
sexual; Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, 
vergonha, culpa e falsas crenças; Direito de escolher se quer 
ou não quer ter relação sexual; Direito de viver a sexualida-
de independentemente de estado civil, idade ou condição 
física; Direito de ter relação sexual independente da reprodu-
ção; Direito de expressar livremente sua orientação sexual; Di-
reito à informação e à educação sexual; Direito ao sexo seguro 
para prevenção da gravidez indesejada e de infecções sexual-
mente transmissíveis (IST); Direito aos serviços de saúde que 
garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e 
sem discriminação. (TAVASSI et al, 2021, s.p.) 

No Brasil, o direito reprodutivo, por sua vez, assegura a livre 
decisão para à própria fecundidade, educação dos filhos, gravidez e 
saúde reprodutiva. Assim, asseguram-se estejam livres de coerção, 
discriminação ou violência. Igualmente, aduzindo o direito da livre res-
ponsabilidade se querem ou não ter filhos, em que momento terão 
esses filhos e quantos filhos desejam. Direitos a métodos, técnicas, 
meios e informação de ter ou não filhos. (TAVASSI et al, 2021, s.p.)
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Dessa forma, são elencados dentro do ordenamento jurídico o 
princípio da autonomia, do consentimento, da indisponibilidade do cor-
po e da inviolabilidade do corpo humano, seguidamente o princípio da 
dignidade da pessoa humana, este tem prioridade frente aos demais, 
mesmo que não haja hierarquia entre estes princípios constitucionais, 
por serem intrínsecos a todos os seres humanos.(TAVASSI et al, 2021, 
s.p.) Consoante, a narrativa de Daisy Gogliano:

Toda e qualquer terapêutica médica tem por fundamento e por 
pressuposto o respeito à dignidade humana, na tutela de direi-
tos privados da personalidade e na relação médico-paciente, 
em que sobreleva o direito ao respeito da vontade do paciente 
sobre o tratamento; o direito do doente ou enfermo à dignida-
de e à integridade (físico-psíquica); o direito à informação que 
se deve fundar no consentimento esclarecido; o direito à cura 
apropriada e adequada; o direito de não sofrer inutilmente, na 
proporcionalidade dos meios a serem empregados, na diferen-
ciação que se impõe entre terapêutica ineficaz e terapêutica 
fútil, isto é, na utilização de uma terapia racional e vantajosa, 
que não conduza a uma terapia violenta e indigna. (GOGLIANO, 
1993, s.p. apud ROSAS et al, 2004, p.19)

A autonomia enfatiza e traz a proteção para a mulher na ado-
ção e tomada de decisão com total respeito e cuidados com seu 
corpo e sua saúde, com isso os médicos devem observar a vulnerabi-
lidade feminina, respeitando suas opiniões e solicitar expressamente 
sua escolha. (ROSAS et al, 2004, p.19). Observa-se que, quando se 
fala no protagonismo da mulher em busca de seus direitos reprodu-
tivos, denota que o Brasil está frente a criminalização do abordo, vez 
que, a proteção jurídica da vida intra-uterina, somente terá excludente 
de criminalidade nos casos da gestante correr risco de vida, se a 
gravidez for resultante de estupro, e através do julgamento da ADPF 
54/DF, do Supremo Tribunal Federal em 2012, também não será con-
siderado crime o aborto nos casos de feto anencefálico, conhecido 
como aborto terapêutico, nesses casos são oferecidos esses tipos 
de aborto pelo Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2012, s.p.)
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A promulgação da Lei Nº 9.263 de 1996 (Lei do Planejamento 
Familiar) está direcionada à proteção da saúde reprodutiva e à prote-
ção da vida da mulher, vez que o aborto não foi contemplado nesta lei, 
tipificando-o como ato criminoso. (BRASIL, 1996, s.p.). Debate-se por 
muito tempo acerca dos direitos reprodutivos da mulher, decerto que 
através de movimentos sociais voltados a pauta do direito ao reconhe-
cimento do corpo feminino, a Declaração e Plataforma de Ação da IV 
Conferência Mundial Sobre a Mulher, realizado em Pequim no ano de 
1995, foi utilizada o termo de direitos sexuais. (ONU, 1995, s.p.). Logo, 
no documento, em seu artigo 213, denota os direitos reprodutivos: 

Direitos básicos de todos os casais e indivíduos a decidir livre 
e responsavelmente o número, a frequência e o momento para 
terem seus filhos e de possuir as informações e os meios para 
isso, bem como do direito a alcançar o mais elevado nível de 
saúde sexual e reprodutiva. (ONU, 1995, s.p.)

Já o artigo 96, da Declaração de Beijing, aduz, em relação aos 
direitos sexuais, que 

Os direitos humanos das mulheres incluem seus direitos a ter 
controle sobre as questões relativas à sua sexualidade, inclusive 
sua saúde sexual e reprodutiva, e a decidir livremente a respeito 
dessas questões, livres de coerção, discriminação e violência. 
(ONU, 1995, s.p.)

Doravante a promulgação dessa declaração, se deu o reco-
nhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos como parte dos Di-
reitos Humanos, elevando a concepção do bem-estar mental, físico, 
político social e econômico das mulheres em todo o mundo. Isto é, 
passou a tratar os direitos à reprodução e a sexualidade de forma 
dimensional à cidadania, ainda, permitir as mulheres total liberdade 
quando se fala do exercício de sua sexualidade (FRANÇA; BRAUNER, 
2017, p. 114). Igualmente, passou-se a intensificar esses direitos ao 
redor do mundo, com reconhecimento nacional e internacional, na 
busca do fim da violência contra a mulher e igualdade de gênero. 
(FRANÇA; BRAUNER, 2017, p. 114)
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O INSTITUTO DO ÚTERO 
EM SUBSTITUIÇÃO EM DEBATE

A gestação por substituição - internacionalmente conhecida como 
surrogacy - remonta uma prática antiga de gestação. Concerne ao ato de 
gestar uma criança e entregá-la a outro casal, ou seja, gestar uma criança 
onde ela não será criada ou mesmo registrada como seu filho. Ainda que, 
não se trata de um fato isolado ou raro nos registros históricos e têm um 
crescimento significativo nas últimas décadas. (SILVA, 2015, p.11)

Através da popularização da reprodução assistida em especial a 
fertilização in vitro (processo pelo qual se constitui pela união do ovóci-
to e do espermatozoide no ambiente laboratorial), na década de 1980, 
trouxe a possibilidade da heteroidentificação (método de identificação 
do indivíduo através da percepção social) quando se alude ao óvulo e 
à gestante, inexistindo a necessidade da realização do ato sexual para 
que ocorra a gravidez. Com essas novas técnica é perceptível o cres-
cimento de casos de gestação por substituição. (SILVA, 2015, p.11)

Nesse cenário, a partir do século XX, surgem novas clínicas es-
pecializadas na fertilização in vitro e também em gestação por substitui-
ção. Tais clínicas possuem, serviços como, recrutamento de gestantes, 
com disponibilização em páginas da internet para esses recrutamen-
tos. Possibilitando as interessadas um projeto parental com segurança 
no nascimento de uma criança saudável. (SILVA, 2015, p.12)

Os avanços científicos promovem grandes mudanças no ce-
nário em matéria de reprodução e profissionalização desses serviços 
voltados à gestação por substituição, onde, possibilita conferir um au-
mento no grau de impessoalidade para a prática. Logo, acreditam-se 
que os casais se sentem mais confiantes em recorrer à gestação por 
substituição, por não precisarem ter um vínculo genético ou social com 
essa gestante que irá gerar seus filhos. (SANTOS, 2010, s.p.)
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Diante disso, a gestação por substituição é classificada em dois 
subtipos: gestacional (gestational surrugacy) e tradicional (traditional 
surrugacy). Na forma gestacional, a heteroidentificação entre óvulo e 
gestante, possibilita utilizar as técnicas da reprodução assistida, se di-
ferenciando da gestação por substituição tradicional, logo a forma ges-
tacional, não utiliza os ovócitos da gestante, somente faz utilização do 
material genético fornecido ou doado da mãe contratante. Já a forma 
tradicional, tem como utilização o ovócito da gestante, ou seja, existe 
uma ligação genética entre a criança e a gestante. (SANTOS, 2010, s.p.)

Essa inovação da forma gestacional deu-se de forma controversa 
devido a possibilidade da tripla maternidade diante previsão do ordena-
mento jurídico, interpretado em matéria de parentesco, são essas: a mãe 
biológica (genética), a parturiente e a mãe efetiva (contratante). Essa for-
ma de gestação é essencialmente artificial. (FRAZÃO, 2020, p. 39). Devido 
ao caráter consuetudinário e simples, a gestação por substituição tradi-
cional, durante muito tempo, não reclamava a necessidade da utilização 
de contrato, eis que prevalecia a informalidade e os costumes sociais das 
relações familiares, mesmo que estivesse às sombras da lei, eram realiza-
dos somente em acordos informais entre as partes. (FRAZÃO, 2020, p. 39)

O surgimento da gestação por substituição gestacional trouxe 
consigo a necessidade da formalização do acordo entre as partes, de-
vido ao envolvimento dos doadores de gameta e as clínicas de fertiliza-
ção, criando um contrato para a adequação à nova realidade. É dado o 
nome a este tipo de acordo como, contrato de gestação ou surrogacy 
arrangement. (FRAZÃO, 2020, p. 39). Paralelamente a esses avanços re-
produtivos, ocorreram fenômenos que trouxeram uma contribuição para 
difusão e popularização da maternidade por substituição. O aumento na 
busca pelos casais que desejam gerar um filho de forma não natural. 
Com principais causas como, o aumento dos números de casais ho-
mossexuais, o aumento dos números de casais inférteis e de pessoas 
solteiras, e mulheres que não desejam passar pelo processo de gesta-
ção, por opção própria (MOREIRA; CABRAL; ZAGANELLI, 2016, p. 08)
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Afastada a possibilidade de adoção em maioria desses casais, 
alegado os motivos da ligação genética com um dos pais, a lentidão 
e burocratização no processo de adoção e também as características 
físicas, o passado da criança, bem como a idade (MOREIRA; CABRAL; 
ZAGANELLI, 2016, p. 08). As técnicas de reprodução assistida e con-
tratos formulados na gestação por substituição recebem tratamentos 
diferentes quando aludidos por questões culturais, políticas e sociais 
em cada país, devido à questionamentos éticos, morais e religiosos, 
proibindo e até criminalizando essas práticas. Com isso, deu-se origem 
da gestação por substituição transnacional, ou, em inglês cross-border 
surrogacy (MOREIRA; CABRAL; ZAGANELLI, 2016, p. 08)

Além dessa proibição legal, a busca pela reprodução transna-
cional se dará através dos custos do procedimento, o valor pago à 
gestante, a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais e 
pelas clínicas, o amparo legal do país. De igual modo, figuram, ain-
da, como possibilidades as características existentes nos gametas 
doados e que trazem consigo os aspectos físicos mais próximos dos 
desejados e parecido com os dos pais contratantes e também a proi-
bição das uniões homoafetivas (LAURENTINO, 2017, p. 30). Ademais, 
o paradigma da filiação é atrelado à ligação do parentesco maternal 
ou paternal, biológico ou socioafetivo de um ser humano com outro, 
enquanto o estado de filiação é entendido como a qualificação jurídica 
dessa relação por um complexo de direito sendo reciprocamente con-
siderados. (LAURENTINO, 2017, p. 30)

O Brasil está inserido no panorama internacional de gestação 
por substituição, contando com uma regulação intermediária, onde 
possui clinicas especializada na reprodução assistida, com técnicas 
de reprodução in vitro com custos baixos e médios, compostura caute-
losa em relação a essas práticas. Assim, há uma vedação em relação 
á modalidade onerosa e o estabelecimento de várias restrições à mo-
dalidade altruística (LAURENTINO, 2017, p. 31)
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Dessa forma, ressalta-se que no Brasil, somente é permitida a 
gestação por substituição gestacional, sem que haja a utilização do 
gameta da gestante substituta, ocorrendo somente a reprodução as-
sistida. Já a gestação por substituição tradicional é totalmente vedada 
no país (LAURENTINO, 2017, p. 31). No atual cenário do ordenamento 
jurídico brasileiro, o reconhecimento do vínculo da filiação, é dado atra-
vés dos filhos nascidos durante o casamento e tem por presunção que 
são filhos genéticos do casal. Ora, que a lei aduz a presunção relativa 
onde, mãe é aquela que gesta (mater semper certa est), e por outra 
parte o marido é o pai legítimo (pater est) (SANTIAGO, 2020, p. 35) 
Nesta linha, o artigo 1.597 do Código Civil de 2002, aduz que: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamen-
to os filhos: I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois 
de estabelecida a convivência conjugal; II - nascidos nos trezen-
tos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por 
morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; III 
- havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que faleci-
do o marido; IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de 
embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial ho-
móloga; V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde 
que tenha prévia autorização do marido. (BRASIL, 2002)

É controverso, o entendimento a respeito da gestação por subs-
tituição como mencionada na doutrina civilista pátria. Para a maioria 
dos doutrinadores os contratos de cessão de útero são inválidos de-
vido à ilicitude do objeto. Dessa forma, segundo Silvio Salvo Venosa: 

Quanto à maternidade, deve ser considerada mãe aquela que 
teve o óvulo fecundado, não se admitindo outra solução, uma 
vez que o estado de família é irrenunciável e não admite transa-
ção. Nem sempre será essa, porém, uma solução eticamente 
justa e moralmente aceita por todos. A discussão permanece 
em aberto. Muito difícil poderá ser a decisão do juiz ao depa-
rar com um caso concreto. Tantos são os problemas, das mais 
variadas ordens, inclusive de natureza psicológica na mãe de 
aluguel, que o mesmo projeto de lei sobre reprodução assistida 
citado, em tramitação legislativa, proíbe a cessão do útero de 
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uma mulher para gestação de filho alheio, tipificando inclusive 
essa conduta como crime. Sem dúvida, essa é a melhor solu-
ção. No entanto, a proibição não impedirá que a sociedade e 
os tribunais defrontem com casos consumados, ou seja, nasci-
mentos que ocorreram dessa forma, impondo-se uma solução 
quanto à titularidade da maternidade. Sob o ponto de vista do 
filho assim gerado, contudo, é inafastável que nessa situação 
inconveniente terá ele duas mães, uma biológica e outra gera-
triz. Não bastassem os conflitos sociológicos e psicológicos, 
os conflitos jurídicos serão inevitáveis na ausência de norma 
expressa” (VENOSA, 2007, p. 224 apud SANTIAGO, 2020, p. 36)

Assim, a comercialização do parto revela problemas como, os 
riscos nas explorações das mulheres, em especial àquelas menos fa-
vorecidas em premissas socioeconômicas, a dissonância relacionada 
à criação dos filhos e a desestruturação familiar, ou seja, ao modelo 
tradicional familiar imposto pela sociedade (SANTIAGO, 2020, p. 36). 
Em contrapartida, mesmo que em minoria, outros civilistas defendem 
que este contrato de gestação por substituição está atrelado à cessão 
ou empréstimo do útero e não está concentrado diretamente à crian-
ça. Em suma, está coaduna com o ordenamento jurídico interno, bem 
como, a Constituição federal de 1988. (SANTIAGO, 2020, p.36)

Esta corrente estabelece que para a paternidade-filiação deve-
rá anuir o melhor interesse da criança. Ainda que conste na decla-
ração de nascimento vivo o nome da gestante substituta, garantindo 
aos pais contratantes o direito de figurar no registro de nascimento. 
(SANTIAGO, 2020, p.37). Em consonância com o que foi mencionado, 
Guilherme Calmon (2003, p.747-863 apud SANTIAGO, 2020, p.37) de-
fende que deverá prevalecer as decisões que sejam mais adequadas 
ao interesse da criança.

Em se admitindo como legítima a prática da maternidade-de-
-substituição e, especialmente, apesar de ilegítima se ela efeti-
vamente ocorrer, a solução a respeito da maternidade jurídica, 
data vénia, não pode ficar a mercê daquela (ou daquelas) que 
envolveram suas ações em tal prática. Devem-se abstrair os fa-
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tos jurídicos da gravidez e do parto, levando em conta que a con-
cepção se dá em momento anterior a tais fatos e, desse modo, 
os pressupostos para o estabelecimento da maternidade e pa-
ternidade devem ocorrer antes da concepção. Nesse sentido, 
considerando a inexistência da relação sexual entre o homem e 
a mulher, mas verificando que a conjunção carnal foi substituída 
pela vontade vinculada a determinados outros pressupostos, 
como o projeto parental, é fundamental reconhecer que, para o 
Direito, apenas será mãe a mulher que desejou procriar, e não 
a mulher que engravidou” (...) “Em havendo a prática - mesmo 
que de forma ilícita -, logicamente que a criança não poderá 
ser considerada espúria e, conseqüentemente, deve ter res-
guardados os seus direitos e interesses, entre eles o de integrar 
uma família onde terá condições de ser amparada, sustentada, 
educada e amada, para permitir seu desenvolvimento pleno e 
integral em todos os sentidos, cumprindo-se, desse modo, os 
princípios e regras constitucionais a respeito do tema. Quanto 
à paternidade, maternidade e filiação originárias, no entanto, é 
oportuno observar o mesmo raciocínio anteriormente desenvol-
vidos a respeito da vontade como principal pressuposto para o 
estabelecimento dos vínculos, em substituição à relação sexual, 
já que também na maternidade-de-substituição - como prática 
associada às técnicas de procriação assistida - não há que se 
cogitar na conjunção carnal para o fim de permitir a concepção 
e o início da gravidez da mulher gestante. (CALMON, 2003, p. 
747-863 apud SANTIAGO, 2020, p.37)

A corrente vanguardista, denota uma visão doutrinária majori-
tária, que vai de contra à legislação, refletido no sentido da interfe-
rência de uma parcela da sociedade ao aludido tema. Nesse sentido, 
essa problemática se trava no Brasil, impulsionados por impasses 
jurídicos, religiosos e éticos, desafiando questões que estão ligadas 
aos institutos basilares do direito da família (MOREIRA; CABRAL; ZA-
GANELLI, 2016, p. 15)

Em sentido estrito, a predominância das religiões e a controvér-
sia doutrinária, são fatores que estão presentes para dificultar a regula-
ção da referida gestação por substituição através da lei. Não obstante, 
teve necessidade a regulamentação da gestação por substituição e 
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as técnicas da reprodução assistida, devido os avanços das técnicas 
da reprodução com o passar dos anos e o crescimento na demanda 
desses métodos (MOREIRA; CABRAL; ZAGANELLI, 2016, p. 15)

Nesta contenda, na década de 1980, através do silêncio do le-
gislador, surgiu dúvidas a respeito da legalidade ou não, acerca da prá-
tica dessa gestação. Assim, dentro das relações privadas, é permitido 
aquilo que não é vedado pela lei, não contrariando a ordem pública, 
bem menos, os costumes sociais, dando-se esta prática através de 
instrumentos infralegais (SANTIAGO, 2020, p.39). Segundo Santiago 
(2020, p. 39), quanto à regulamentação desta maternidade por subs-
tituição, não é derivada por previsão estritamente legal, ainda assim, 
a Constituição Federal aduz garantias para o exercício dos direitos re-
produtivos, em que expressa os princípios basilares no artigo 226, § 7º:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. § 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 recur-
sos educacionais e científicos para o exercício desse direito, ve-
dada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais 
ou privadas. (BRASIL, 1988, s.p.)

Perante a ausência do respaldo legal, com apoio doutrinário e 
em sentido estrito, seja este por desinteresse do legislador ou pelo 
entrave ideológico. A regulamentação da reprodução assistida e a ges-
tação por substituição foi realizada através do Conselho Federal de 
Medicina, em 1992. Com regulamentação atual através do Provimento 
Nº 63, de 2007, da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) e Resolu-
ção Nº 2.168, de 2017 do Conselho Federal de Medicina. (SILVA, 2015, 
p. 26). Através dessa Resolução do Conselho Federal de Medicina su-
pramencionado, o registro pelos pais socioafetivos das crianças tidas 
através da gestação por substituição, seja genéticos ou contratantes, 
independerá da decisão judicial. (SANTOS, 2010, s.p.). 
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Ao considerar o atual cenário internacional, o Brasil figura em grau 
intermediário de regulamentação e segurança para as partes contratan-
tes da gestação por substituição, eis que não possui qualquer previsão 
contrária a tal prática na legislação strictu sensu nacional, bem como 
possui disposições regulamentadoras pela Corregedoria Nacional de 
Justiça e pelo Conselho Federal de Medicina, coloca o Brasil em grau 
(SANTOS, 2010, s.p.). Dessa forma, o Conselho Federal de Medicina 
recomenda que haja a anuência contratual entre as partes envolvidas 
(receptora e pais contratantes), com a presença ou não da clínica de re-
produção assistida, para evitar possíveis conflitos, assegurando assim, 
as obrigações e os direitos das partes, estipulando eventual indeniza-
ção, bem como, qualquer tipo de restrição (SANTOS, 2010, s.p.).

Diante todo exposto, a maior dificuldade na atualidade para a 
realização da gestação por substituição no Brasil, está atrelada prin-
cipalmente na ordem jurídica, revelando limitada possibilidade para a 
prática, onde, dentro do ordenamento jurídico nacional o contrato one-
roso negocial à cessão temporária uterina, não há integral previsão legal 
sendo somente parcial, dessa forma, não obsta sua celebração, o que, 
aduz sua natureza atípica ou mesmo, sui generis. Pela liberdade nas 
negociações, a lei assegura que o contrato poderá obter especificidade 
na orientação em sanar conflito e também na cessão temporária uterina. 
Contudo, deve-se ressaltar que, em se tratando dos direitos da persona-
lidade, deverá prevalecer os direitos humanos. (SILVA, 2015, p.26)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, buscou-se denotar uma maior compreensão acer-
ca das peculiaridades pertinentes à gestação por substituição, bem 
como, a reprodução assistida, com referentes questões voltadas aos 
direitos de família em normas nacionais e internacionais. Pretendeu-
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-se avaliar os entendimentos dessas práticas dentro do ordenamento 
jurídico brasileiro. No contexto histórico, sabe-se que o homem, em 
decorrência das práticas culturais e históricas difundidas, recebeu 
tratamento privilegiado, inclusive no que toca à normalização de tais 
práticas pelo ordenamento jurídico. A mulher desde seu nascimento é 
“adestrada” a cuidar e servir a essas necessidades supramenciona-
das, de modo que, desde sua inclusão no âmbito social, com o seu 
nascimento, a mulher é vista como o sexo “frágil” e que deve seguir 
uma postura social de submissão ao masculino.

No que concernem aos direitos sexuais e aos direitos reproduti-
vos, é necessário pensar em uma ótica de integração em movimentos 
dialéticos para a construção da democracia. A atuação das mulheres 
no reconhecimento de seus direitos sexuais e reprodutivos denota uma 
ruptura da heteronomia masculina, retirando o conceito androcêntrico 
imposto. Diante disso, é necessário o reconhecimento dos direitos de to-
dos os indivíduos de forma igualitária, de modo a concretizar, no campo 
da efetividade, a acepção trazida pela Carta Maior. A ampliação e o en-
tendimento dos direitos voltados às mulheres, aduzindo mais espaços 
para os próprios reconhecimentos corporais, físicas, psíquicas e morais, 
instituindo uma maior satisfação como pessoa, vida, família e cultura.

O surgimento do conceito da Bioética traz como basilar três prin-
cípios para o entendimento ao enfrentamento da ética profissional, a 
beneficência, a não-maleficência, a justiça e a autonomia. A principal 
visão a respeito da autonomia é aduzir ao indivíduo o saber do direito à 
cerca da liberdade de decisão sobre sua vida, sem que haja qualquer 
tipo de interferência de outros indivíduos. Neste sentido, a gestação por 
substituição é dividida em dois grupos: a gestação por substituição ges-
tacional utilizando as técnicas da reprodução assistida, em que não se 
utilizam os ovócitos da gestante contratada, ou seja, utiliza somente a 
gestão uterina para a gestação da criança. Já a gestação por substitui-
ção tradicional, é necessária a utilização do material genético fornecido 
pela mãe contratada, e esta última prática é totalmente vedada no Brasil.
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O ordenamento jurídico brasileiro possui uma regulação à prática 
da gestação por substituição de forma intermediária. Protegendo antes 
de qualquer coisa, o melhor interesse da criança, e também o direito per-
sonalíssimo e o direito do indivíduo quando se trata do direito da mulher. 
Dessa forma, a doutrina civilista pátria aduz, que a natureza dos contra-
tos de gestação por substituição, são inválidos devido à ilicitude do ob-
jeto. Diante de todos os fatos mencionados, é notório que é necessário 
o reconhecimento dos direitos das mulheres. Com total abrangência aos 
seus direitos sexuais e reprodutivos, de modo que, aduzem o momento 
que desejam ter filhos. As normas impostas no ordenamento jurídico 
brasileiro têm uma carência a respeito de respaldo para a prática da 
reprodução assistida, bem como, a gestação por substituição. Assim, a 
lei está omissa por parte na área de contratos, devido ao entendimento 
de que a natureza do contrato se tornará inválido devido a ilicitude do 
objeto, o que leva a muitos realizar essas ações pela sombra da lei.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O acórdão da ADPF 54 veio com o intuito de declarar a incons-
titucionalidade da interpretação que diz que interromper uma gra-
videz de feto anencéfalo é uma conduta na qual está tipificada nos 
artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal brasileiro, tendo 
como objetivo solucionar a polêmica relativa ao direito de interromper 
ou não voluntariamente a gestação, comprovada a não condição de 
sobrevivência após o nascimento. 

Essa decisão representou um grande passo aos direitos das mu-
lheres, e principalmente as mulheres gestantes, no qual antes deste julga-
mento e arguição, necessitavam de tomar uma série de medidas, pedidos 
e alvarás judiciais, nas quais muitas vezes, se extinguiam pela perda de 
objeto, tendo em vista que com a demora na apreciação do caso, o nas-
cimento ocorria, assim, não necessitando mais da decisão em questão.

A decisão da Corte Brasileira proporcionou um grande avanço no 
que tange a concretização dos direitos e liberdades individuais da mulher, 
principalmente no campo da jurisdição constitucional. Ao mencionar os 
direitos individuais e reprodutivos, observa-se que, no mundo todo há um 
processo de aprimoração dos mesmos, uma forma de inteirar-se com 
maior consenso ao atual estágio da ciência, medicina, além, das deman-
das femininas que variam conforme a necessidade atual destas mulheres.

O DILEMA JURÍDICO: TEORIAS 
SOBRE O INÍCIO DA VIDA

O ponto de referência a respeito de onde se inicia a vida não é 
matéria pacífica, nem entre cientistas, religiosos e filósofos ou mesmo 
entre entusiastas da própria área, na qual há discordância também entre 
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os juristas. Em buscadestadefinição, foram elaboradas diversas teses, 
buscando determinar o momento exatopara este início, sendo relevante 
que a legislação brasileira adote uma dessas disposições, para possi-
bilitar maior proteção jurídica.Isso porque, em certos casos, embora a 
solução prática para o evento ser o mesmo em uma ou outra teoria, a so-
lução jurídica poderá ser distinta. (COSTA, GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 298)

Ao se discutir sobre o aborto é pertinente que a regra de que-
necessita existir vida, e odebate na doutrina jurídica é a que instante 
inicia a personalidade jurídica, logo a garantia ao bem da vida. Há 
várias construções que buscam definir o momento em que a vida se 
concebe, cheio de controvérsias, determinar o momento exato seria 
pretensiosamente arbitrário. (HABERMAS 2004, p.44, apud, RIBEIRO, 
2020, p.3).  No entanto, existem algumas teorias estabelecidas.

A teoria concepcionista considera que há o começo da vida 
com a fecundação, sendo essa conhecida como teoria biológica. (RI-
BEIRO, 2020, p.3). Segundo Costa e Giolo (2015, p. 299), os apoia-
dores dessa teoria utilizam como fundamento básico para sustentar 
essa tese o motivo de que o zigoto, a primeira célula gerada a partir da 
fecundação, já compreende toda a carga genética do ser que iniciou 
a ser desenvolvido. Assim, para esta teoria, nessa etapa, o corpo é 
formado por uma única célula, que sofrerá inúmeras divisões até atin-
gir a etapa adulta do ser humano. Nesse sentido, Flores destaca que:

Inexiste dúvida de que, a partir da concepção e dos primeiros 
desdobramentos celulares já existe vida. E esta vida carrega, 
naquele, ainda informe, conglomerado de células, o código ge-
nético individual que fará daquele ser um integrante único do 
gênero humano, diferenciado, em maior ou menor grau, de to-
dos os seus demais congêneres. (FLORES, 2005, p.161 apud 
COSTA; GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 299)

Para a teoria da nidação, apenas existiria vida após a nidação, 
processo de estabelecimento, isto é, após a fixação do embrião na 
parede uterina, assim, somente após esse processo o embrião pode-
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ria se desenvolver totalmente, e só assim haveria a viabilidade da vida  
(DORIGATTI, 2016, s.p). Sendo assim, para os simpatizantes desta 
teoria, apenas seria possível identificar a vida de um embrião, depois 
que fosse ultrapassada essa etapa de seu desenvolvimento (COSTA; 
GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 305). Para Cristiane Beuren Vasconcelos: 

Esta teoria prega que somente a partir da nidação do ovo no 
útero materno é que começa, de fato, a vida. Tendo em vista 
que esta fase começa em torno do sexto dia, quando come-
çam a ocorrer as primeiras trocas materno-fetais, e termina en-
tre o sétimo e o décimo segundo dia após a fecundação, pela 
doutrina da nidação do ovo, enquanto este estágio evolutivo 
não for atingido, existe tão somente um amontoado de células, 
que constituiriam o alicerce do embrião (VASCONCELOS, 2006, 
p.35 apud COSTA; GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 306)

Nessa perspectiva, a vida só iniciaria dias após a fecundação, e 
não no momento exato dessa, assim como sugere a teoria concepcio-
nista. (COSTA; GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 306). Segundo Ribeiro (2020, 
p.3), há, também, a teoria neurológica que define o começo da vida 
sendo no estágio em que há a formação do sistema nervoso.Sendo as-
sim, a partir desta teoria, a vida humana só seria provável com o cére-
bro humano. Além disso, se a peculiaridade notável da raça humana é 
exatamente a aptidão de pensar, e essa exclusivamente se dá devido 
ao desenvolvimento do cérebro. (COSTA; GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 309)

Para o direito penal, ressalta-se que, é importante a percepção 
que a vida se inicia a partir da nidação, quando o embrião se estabelece 
na parede do útero materno. Crê-se que o óvulo fecundado leva em 
torno de 1 a 4 dias na trompa, tendo que entre o dia seis e oito, já estar 
inserido na mucosa uterina. O consumo da pílula do dia seguinte é um 
dispositivo anticoncepcional lícito, pois seu papel é atrapalhar o encontro 
do espermatozoide com o óvulo ou, existindo a fecundação, ocasionar 
descamações do endométrio o que impossibilita o estabelecimento do 
zigoto e, por conseguinte a gravidez. Por outro lado, já os anticoncepcio-
nais de modo geral inibem a ovulação. (PEREA, 2016, p. 2)
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Esta teoria sustenta como principal defensor, o biólogo contem-
porâneo Jaques Monod, prêmio Nobel de Biologia em 1965, o 
qual defende que, por ser o homem um ser fundamentalmente 
consciente, não é possível admiti-lo como tal antes do quarto 
mês de gestação, quando se pode constatar, eletroencefalogra-
ficamente, a atividade do sistema nervoso central diretamente 
relacionado à possibilidade de possuir consciência (SOUZA, 
2010, s.p. apud COSTA; GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 306)

Nesse sentido, o que estabelece a vida humana é o cérebro,de 
forma que, antes dele, ela seria impossível.Contudo, há um dissenso 
entre os apoiadores,a respeito de qual instante do desenvolvimento 
do cérebro se inicia a vida. Souza argumenta que anteriormente ao 
quarto mês de gestação não seria provável identificar a vida humana 
no concepto, e que apenas depois de averiguar os sinais de atividade 
cerebral, seria plausível reconhecê-la com convicção. (SOUZA, 2010, 
s.p. apud COSTA, GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 309). No entanto, na fala 
do Ministro Luís Roberto Barroso: 

Se a vida humana se extingue, para a legislação vigente, quando 
o sistema nervoso para de funcionar, o início da vida teria lugar 
apenas quando este se formasse, ou, pelo menos, começasse 
a se formar. E isso ocorre por volta do décimo quarto dia após a 
fecundação, com a formação da chamada placa neural. (BAR-
ROSO, s.d, s.p, apud COSTA; GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 306)

A teoria do desenvolvimento do sistema nervoso central tem 
como argumento fundamental a Lei n.º 9.434, de 4 de fevereiro de 
1997, que regulamenta a retirada de tecidos e órgãos com objetivo 
de terapias e transplantes. O dispositivo legal estabelece que está re-
moção somente é realizável após a realização de um diagnóstico de 
morte encefálica (COSTA; GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 2). Sendo assim, 
cabe destacar o entendimento do Conselho Regional de Medicina de 
Goiás que estabelece: 

A Morte Encefálica (ME) é caracterizada pela perda completa e 
irreversível das funções encefálicas, definida pela cessação das 
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atividades corticais e do tronco encefálico, resultando, portan-
to, na morte da pessoa. (OLIVEIRA; CREMEGO, 2014, s.p apud 
COSTA, GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 311)

O dispositivo legal disposto acima declara sobre a forma de 
diagnóstico da morte encefálica, na qual, necessita de certificação dos 
critérios tecnológicos e clínicos dispostos na resolução do Conselho 
Federal de Medicina, através da Resolução n.º 1.480/97 do CFM, que 
dispões sobre tais procedimentos que devem ser observados (COSTA; 
GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 310)

Ainda nesta toada, considera-se que, de acordo com o princípio 
da máxima efetividade, a compreensão da lei deve ser tal que forneça 
ao direito fundamental a maior efetividade viável para a prática efetiva de 
seu fim. Nesse sentido, o direito constitucional à vida, não foge à regra, 
deve ser compreendido da forma mais extensiva possível. Logo, não de-
veria somente dar importância ao nascimento com vida, de acordo com 
o Código Civil, uma vez que isso seria limitar a defesa da vida lato sensu, 
isto é, ofereceria pouco amparo à vida intrauterina. (PEREA, 2016, p. 2).

De forma sintética, os autores acima citados ainda completam 
que, conforme a lei citada, caso haja o diagnóstico de morte cerebral, 
aos olhos do Direito, esta pessoa será considerada morta, e com isso, 
não haverá proteção à vida após paralisação destas atividades do sis-
tema nervoso central. Caso alguém atente contra o corpo do de cujus, 
o sujeito que praticou o ato irá responder pelas questões que tenham 
relação a proteção dos cadáveres, e não as figuras penais que relacio-
nam com a integridade física e proteção à vida do sujeitovivo (COSTA; 
GIOLO JÚNIOR, 2015, p. 310). E é com este argumento de que a vida 
tem seu fim após a paralisação das atividades cerebrais, que os que 
defendem esta teoria entendem que a vida tem início do mesmo modo 
em que termina, a partir da formação do cérebro. 
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Dentre as teorias dispostas atualmente, a adotada pelo Código 
Civil (2002), é a teoria natalista, que, conforme Ribeiro (2020, p.3), “ga-
rante a origem da vida junto a sua personalidade jurídica no momento 
do nascimento com vida, aquele momento do primeiro respirar, sem a 
dependência da mãe”. E, mesmo que seja integrada ao Código Civil 
atual, ela não é a principal, pois ele vem garantir também o direito do 
nascituro, tema que gera bastante debate. (RIBEIRO, 2020, p.3). 

Dispõe, também, sobre este tema, a ministra Carmen Lúcia An-
tunes Rocha (2004, s.p), que afirma que “se a proteção constitucional 
do direito à vida refere-se ao ser humano, ao humanum genus, nem 
se há duvidar que o embrião está incluído na sua proteção jurídica. O 
embrião é ser e é humano”.Contudo, Tartuce afirma que há diversas 
posições que vão ao contrário, nas palavras do próprio autor:

Entretanto muitas são as posições em sentido contrário, haven-
do quem defenda não haver o constituinte se manifestado so-
bre o termo “a quo” dessa cláusula constitucional pétrea, o que 
permitiria à legislação infraconstitucional definir quais seriam 
os termos iniciais do direito fundamental à vida, possibilitando, 
assim, a título exemplificativo, a edição de normas permissivas 
ou descriminalizantes do aborto, como, aliás, já o faz o nosso 
atual Código Penal em certas hipóteses excepcionais. (TARTU-
CE, 2014, p.2)

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, manifesta a se-
guinte dicção:“art. 5ºtodos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988).

Em uma leitura inicial do art. 5°, a palavra todos aparenta abarcar 
não só os sujeitos já nascidos, mas da mesma forma o embrião e o 
feto. Esse termo é o que sustenta o argumento da teoria do direito ao 
nascimento ou direito à vida, ligado ao direito da personalidade. Logi-
camente, após esse pensamento, entendeu-se que o aborto terapêuti-
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co viola o “sentimento filosófico do ordenamento jurídico, é inconstitu-
cional e contradiz o direito civil”. (LORENZETTI, 1998, s.p). 

Tartuce (2014, p. 3), ainda, afirma que algumas normas do Direito 
Internacional vêm reforçar esse entendimento, assim como o Pacto de 
São José de Costa Rica, que determinou após a convenção “que pes-
soa é todo ser humano”, e assim, todos os sujeitos têm direito ao res-
peito à sua vida, após o momento da concepção, tal como está disposto 
nos arts. 1º, § 2º, e art. 4º da Convenção.Os princípios do texto cons-
titucional, sejam eles positivados ou não, são, alguns deles, limitados 
a outros princípios que podem se colidir em algum momento, no qual 
exige que sejam subjugados a normas para ponderá-los, assim como 
remete à obra de Robert Alexy (1993, s.p, apud TARTUCE, 2014, p.3).

Caso haja colisão entre garantias fundamentais ou princípios cons-
titucionais, cabe realizar, além da ponderação entre eles, o hermeneuta 
pode recorrer a um terceiro princípio que seja como um critério para so-
lucionar o conflito, o que trazà tona o princípio da proporcionalidade, que 
também pode ser chamado de princípio dos princípios. Assim, o legisla-
dor, diante do caso concreto, comparando o peso de cada princípio em 
prol do bem jurídico em questão, decidirá qual deles terá prioridade no 
caso. (GUERRA FILHO, 1999, s.p, apud TARTUCE, 2014, p.3). 

O DEVER OU O DIREITO 
DE GERAR? REFLEXÕES SOBRE 
A INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ

Ao traçar o contexto histórico, as reflexões iniciais surgiram por 
intermédio dos movimentos feministas em meio a grupos socialistas, 
no ano de 1830, com o propósito, e,visando a proteção da saúde e dos 
direitos individuais, além de abarcar os direitos reprodutivos e sexuais, 
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incluindo o direito de decisão sobre como e quando ter filhos. (CHES-
LER, 1992, s.p apud CORREA; PETCHESKY, 1996, p.151).

Após o Código Penal de 1940 e a Constituição Federal de 1988 o 
ideal seria que não houvesse brechas, mesmo em que os legisladores 
estivessem preocupados com propostas distintas em épocas distintas. 
Atualmente, o Código Penal (1940) admite a criminalização do aborto, 
porém, não há penalização ao tratar dos casos onde há necessidade de 
salvar a vida da mulher, ou nos casos de estupro. (RIBEIRO, 2020, p.3).

A objetividade jurídica do crime de aborto é a vida, mais preci-
samente, a vida do feto e sua proteção. A partir da imposição desse 
tipo penal, é determinado o início da vida humana. Mesmo com con-
flitos inerentes ao tema, o entendimento é que a vida humana existe 
após a nidação. (PEREA, 2016, p. 2). Ao dispor sobre o aborto, Ma-
chado (2017, p. 6), diz que há dois cernes para discussão, por um lado 
há quem defenda a vida abstrata, e no outro, a vida vivida. 

Logo, pela dominação de “vida vivida” temos como definição 
lógica a mulher, que possui o seu direito a vida defendido pelo 
ordenamento jurídico e historicamente pelos grupos militantes 
de feministas; e por vida abstrata possuímos o “indivíduo”, o 
feto, a concepção, a forma mais primitivas, analisada sem a 
mulher (a vida que o mantém “vivo”). Esta “vida abstrata” é de-
fendida pelos religiosos com uma noção conservadora, que se 
opõe descaradamente, no caso do Brasil, a laicidade do país. 
(RIBEIRO, 2020, p.3).

Ao ver a sexualidade e a reprodução numa visão igualitária, 
entende-se que ambas são dispostas em vertentes diferentes. En-
quanto a sexualidade, vem discutir relações e sobre como se formou 
os sistemas de gêneros, a reprodução já vem dispor sobre a própria 
relação das mulheres e suas desigualdades sociais. (CORREA; PET-
CHERSKY, 1996, p. 165).
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Os autores acima citados ainda elucidam que, a igualdade, no 
campo de entendimento referido a reprodução é antagônico entre mu-
lheres e homens. Visto que, somente mulheres possuem a condição 
biológica de dar à luz, e todas as situações de riscos que rodeiam, 
portanto somente mulheres são capazes de decidir o momento de se 
reproduzir. Entre os riscos citados, pode se considerar os perigos e be-
nefícios dos medicamentos contraceptivos, na questão do uso desse 
medicamento, não há igualdade, pois quem carrega os riscos médicos 
e o do uso contínuo do medicamento para não engravidar é a mulher. 
(CORREA; PETCHERSKY, 1996, p. 166). 

Desta forma, essa igualdade necessita ser respeitada também 
entre as mulheres, buscando um atendimento do Estado sem distinção 
social e econômica, o que venha a proporcionar formas de acesso à 
educação sexual e a saúde para essas mulheres. Muitas pesquisas 
clínicas efetuadas entre mulheres pobres urbanas, que sofrem com 
transporte precário ou se mudam com frequência, explicam que po-
dem não haver circunstâncias necessárias para que haja uma assis-
tência médica adequada, assim, essas mulheres estão em desacordo 
com o princípio da igualdade. (CORREA; PETCHERSKY, 1996, p. 167).

Da mesma forma, problemas de discriminação surgem quando 
métodos seguros tais como camisinhas e diafragmas, pílulas 
com baixas doses de hormônio ou condições de aborto seguro 
estão disponíveis apenas para mulheres com suficientes recur-
sos financeiros (CORREA; PETCHERSKY, 1996, p. 167).

O direito reprodutivo, basicamente, abarca a não imposição de 
um estereótipo ou dever à mulher, mas sim, defende a sua dignidade 
sexual e sua liberdade de escolha, desviado de qualquer forma de 
violência ou discriminação por suas escolhas ou atitudes. O direito re-
produtivo vem com a proposta de defender a mulher, sua autonomia 
e liberdade. Esse direito veio basicamente do confronto a temas que, 
são considerados polêmicos, e que são de acesso hermético na socie-
dade brasileira. (SOUSA, 2010, p. 4.906). 
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Segundo Ribeiro (2020, p. 4), o direito não é imutável, mas sim 
adaptado a época na qual ele se encontra. No Brasil, apesar do Códi-
go Penal ser de 1940, e ter havido, na parte geral da codificação, uma 
reforma em 1984, ao tratar da temática do aborto, ainda não houve 
nenhum consenso no que tange ao tema, além, dos legisladores não 
conseguirem adaptar a temática do aborto a nova realidade atual. Se-
gundo Azevedo (2017, p.4), é necessário para que haja a regularização 
jurídica de embriões/fetos e das mulheres, a análise dos fundamentos 
políticos e filosóficos dos direitos reprodutivos e sexuais.

Luc Boltanski (2012, p. 216) ressalta que para a sociologia há 
duas questões, a primeira que se relaciona com sua legitimidade e sua 
prática, visto que o aborto é constantemente consentido na realidade, 
e por outro lado, é considerado um ato reprovável por princípios. A se-
gunda questão trata sobre sua visibilidade e generalidade, onde, é um 
tema conhecido por todo o mundo, e ao mesmo tempo é colocado de 
lado, se tornando uma temática clandestina e oculta, até mesmo por 
sociedades onde sua prática é permitida. (LUNA, 2019, s.p).

Assim, levando em consideração a regularidade e a relevância 
dos agravos que o aborto pode estabelecer é razoável refletir que esta 
temática deveria ser debatida de forma inteiramente plena e ausente 
de discriminações nos cursos de graduação de enfermagem, medicina 
e de outros especialistas habituados às precauções com o bem estar 
integral da mulher. Quando se fala de maneira integral, entende-se que 
não somente fossem examinados assuntos como o quadro clínico, 
etiologia, tratamento e diagnóstico, mas também questões emocionais 
relacionadas à decisão de interrompê-la ou à perda da gravidez, as 
concepções legais e sociais relacionadas à interrupção da gestação, 
a consciência da decisão, o encargo dos órgãos governamentais, e 
o isolamento em que as mulheres são postas nessas circunstâncias. 
(MATTAR, 2012, p.4)
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A saúde da mulher, no Brasil, foi introduzida nas diretrizes na-
cionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo, nesta 
época, limitadas às demandas concernentes ao parto e à gravidez. Os 
planos materno-infantis, instituídos nos anos de 1930, 1950 e 1970, 
transpassavam uma perspectiva restrita sobre a mulher, fundamentada 
em sua característica biológica e na sua função social de mãe, domés-
tica e responsável pela educação, criação e precaução com o bem 
estar dos filhos e outros componentes da família (BRASIL, 2007, p.2).

Historicamente, a posição reservada às mulheres, no que se 
refere às normas sexuais e reprodutivas, era um dos pontos de 
maior tensão no momento da elaboração e da aplicação de leis 
e políticas. Geralmente, estas leis e políticas estabeleciam mais 
restrições à liberdade sexual e reprodutiva feminina, justificadas 
como necessárias para a reprodução e o desenvolvimento sau-
dável da população (VENTURA, 2009, p. 4).

A criminalização do aborto infringe os direitos das mulheres e a 
sua liberdade reprodutiva, desrespeitando, assim, seus direitos huma-
nos (SYDOW; GALLI, 2011, p.3). Ora, ao se pensar em toda a comple-
xidade que reveste a matéria, as mulheres necessitam de ter o direito 
de optar por interromper ou não a gravidez. Relaciona-se com uma 
complicada e delicada decisão, ainda para quem tem disponibilidade 
ao aborto seguro. Ademais, ao destacar a prática do aborto, é neces-
sário levar em consideração que diversas mulheres engravidam sem 
se programar (ALMEIDA, 2012, s.p).

Sendo assim, para o indivíduo faz-se indispensável ter livre-ar-
bítrio, e isto se emprega à escolha da mulher em face das temáticas 
relacionadas ao aborto, porque cada pessoa tem deveres e direitos 
para com o Estado, que, em substituição do incriminar e punir, deveria 
ajudar e apoiar. Outrossim, a política de organização familiar não sub-
siste com bom resultado no Brasil, assim, o Estado não pode exigir 
da mulher algo que ele não desempenha em concordância como as 
garantias dessa mesma mulher (SYDOW; GALLI, 2011, p. 3).Dessa for-
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ma, a reavaliação das leis brasileiras em relação ao aborto pode possi-
bilitar a implantação de ações que garantam maior independência das 
mulheres nos quesitos reprodutivos (MENEZES; AQUINO, 2009, p. 4).

As mulheres precisam ter liberdade a respeito de seu corpo 
e de sua sexualidade, além disso,a discussão do aborto deveria ser 
conduzida pelo bem comum da coletividade. Conforme a perspectiva 
da saúde pública, a conjuntura atual de mortes de mulheres em total 
capacidade reprodutiva é intolerável. Nessa direção, e em conformi-
dade com as bases democráticas do Brasil, faz-se imprescindível a 
instauração de grande discussão nacional a respeito do assunto, que 
resultaria em protesto da sociedade em voto plebiscitário. Assim, a 
descriminalização do aborto seria uma ação de grande repercussão 
para o regresso dos indicadores atuais de morbidade e mortalidade 
feminina (TEMPORÃO, 2012, p.3).

FETOS ANENCÉFALOS E A INTERRUPÇÃO 
DA GRAVIDEZ: A ADPF 54 COMO 
INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO 
DOS DIREITOS REPRODUTIVOS

Inicialmente, é necessário esclarecer a diferença do crime de 
aborto e a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo. No atual 
Código Penal de 1940, a conduta do aborto é prevista como crimino-
sa, mesmo havendo duas hipóteses de aborto legal. Nos casos em 
que há previsão do aborto legal, não há punição quando não há outra 
forma para salvar a gestante, chamado também de aborto necessário, 
e, quando a gravidez decorrer de um estupro, sendo o aborto humani-
tário. (BARALDI; DINIZ, 2007, p.172)
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Os autores acima ainda dissertam que, há dois elementos es-
senciais para caracterizar a temática, a gravidez e a morte do feto ou 
embrião, que pode ou não ter expectativa de vida independente. Ade-
mais, caso não haja gravidez ou um desenvolvimento viável, importan-
te tratar da questão da inviabilidade da gravidez nesse caso; assim, 
se não houver possibilidade de uma vida fora do útero, não há motivo 
para falar de crime de aborto. (BARALDI; DINIZ, 2007, p.172)

A palavra anencéfalo vem do grego, An quer dizer privação e 
enckephalos quer dizer cérebro. Assim, na origem da palavra, anen-
céfalo quer dizer sem cérebro. Os fetos com essa condição, não pos-
suem as estruturas cerebrais referentes ao córtex e os hemisférios ce-
rebrais, dispondo apenas do tronco cerebral. Sendo assim, ausente de 
toda e qualquer função superior do sistema nervoso central, parte essa 
responsável por emoções, consciência e afeto. As funções restantes 
são as responsáveis pela respiração, funções que dependem da me-
dula espinhal e vasomotoras, nas quais são na realidade automáticas. 
(DINIZ; RIBEIRO, 2004, s.p)

Sobre os fetos anencéfalos, sua viabilidade e a existência do 
tronco cerebral, Becker afirma que:

Quando se sabe não ter cérebro, considera-se o cérebro como 
uma unidade integrada e não somente o tronco cerebral, por-
que alguns defendem que o anencéfalo, possuindo o tronco, 
estaria vivo. Não, ele não está vivo. O anencéfalo está morto. O 
ser como indivíduo integrado, com as funções integradas, está 
morto. O que existem ainda são órgãos vivos. É um indivíduo 
morto com alguns órgãos vivos. Esse é o anencéfalo (BECKER, 
s.d, s.p. apud BARALDI; DINIZ, 2007, p.175).

Grande parte dos fetos anencéfalos vai sobreviver, em média, 
até 48 horas após o nascimento. Caso a etiologia seja brida amniótica, 
pode acontecer de sobreviver por mais tempo, por dias, talvez. Nos 
casos das gestações de fetos anencéfalos, pode acarretar na mulher 
patologias, nas quais levam a gravidez a um alto risco, assim como o 
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aumento do líquido amniótico, que pode vir a causar uma maior dis-
tensão do útero, podendo ocorrer hemorragias, ou até mesmo uma 
hipertensão. (PINOTTI, 2004, p.1).

Diniz e Paranhos (2004, s.p), ainda, dissertam sobre a gravi-
dade desse tipo de gestação, os malefícios trazidos para a gestante 
além do risco de morte. Os autores ainda ressaltam que, em média, 
há 50% de probabilidade de ocorrer: polidrâmnio, que é o aumento do 
líquido amniótico, que vem a causar o aumento do tamanho do útero; 
hemorragia; atonia no pós-parto; e a possibilidade de descolamento 
da placenta, caso haja tentativa de drenagem do líquido amniótico.

José Aristodemo Pinotti, ao tratar também sobre a formação do 
feto anencéfalo, disserta que: “a anencefalia é resultado da falha de fe-
chamento do tubo neural, decorrente da interação entre fatores genéti-
cos e ambientais, durante o primeiro mês de embriogênese” (PINOTTI, 
2004, p. 1).O Conselho Federal de Medicina, determinou após a decisão 
do STF sobre a ADPF 54, a edição da Resolução CFM 1.989/12, que dis-
ciplinou a atuação de médicos na interrupção da gravidez anencefálica, 
sem depender da autorização do Estado. (MASSON, 2020, p.93).

Masson (2020, p.) ainda ressalta em sua doutrina, que, caso 
haja manobras abortivas, sejam elas praticadas pela própria gestante 
ou por terceiros, com intuito de expulsar ou retirar o feto anencéfalo 
ainda do útero, o ato, será caracterizado como crime impossível, assim 
como disposto no art. 17, do Código Penal, pelo fato da impropriedade 
do objeto material do crime. O Conselho Federal de Medicina, ainda 
ao tratar dos critérios que determinam a morte encefálica, na resolução 
1.480 de 1997, em seu artigo 3°, vai dispor que, esse resultado deve 
ser irreversível e sua causa precisa ser conhecida, assim como nos 
casos de anencefalia (BARALDI; DINIZ, 2007, p.173)

Os critérios fixados pela Resolução CFM nº 1.480/97, previstos 
na lei acima citada e aplicados em indivíduos com encéfalo, 
consideram, para que se tenha a efetiva certeza da irreversibili-
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dade, que todo o encéfalo esteja sem vida. Como o anencéfalo 
não possui cérebro, não há que se falar em possibilidade de 
vida – a natureza, previamente, abortou qualquer potencialida-
de.(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2006, p.2)

É evidente o grau de gravidade dos casos de anencefalia, e 
mesmo com essa condição, há casos incomuns de fetos nos quais 
possuem essa malformação, e que mesmo com essa gravidade, ainda 
assim conseguem sobreviver por alguns dias ou até meses, por mais 
que a grande parte dos casos, após chegar ao final da gestação, so-
breviva por horas. (DINIZ; RIBEIRO, 2004, s.p). 

Os autores ainda completam que, no caso dos fetos anencé-
falos, por falta do pólo cefálico, pode ocorrer a expulsão do ventre 
antes mesmo de ocorrer a dilatação total do útero, e ocorrer a distocia 
do ombro. Essa condição ocorre, pois, esses fetos possuem, em sua 
maioria, ombros grandes, aumentando os riscos de acidente durante 
a expulsão do feto. Dessa forma, há inúmeros contratempos que ocor-
rem durante estas gestações, em que no final não há probabilidade de 
vida possível. Ocorre nas gestações de fetos anencéfalos o excesso 
de líquido amniótico em média de 50% dos casos, distorcia do ombro 
em pelo menos 5% dos casos, e a átona do útero de 10% a 15% das 
gestações.(DINIZ; PARANHOS, 2004, s.p)

O Ministro Ayres Britto, durante o julgado da ADPF 54 (BRASIL, 
2012, p.265), citou em seu voto que“é preferível arrancar essa planti-
nha ainda tenra do chão do útero do que vê-la precipitar-se no abismo 
da sepultura”.Ao comparar essas gestações com gestações de fetos 
que não possuem más formações e que tem expectativa de vida ativa 
e independente, destaca-se, também, além dos riscos à integridade 
física da mulher, como os já dispostos acima e que podem afetar para 
além da gestação, há de se considerar os riscos à saúde psíquica, 
(BARALDI; DINIZ, 2007, p.175)
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No que concerne aos distúrbios psíquicos, como a angústia, a 
depressão e a síndrome de pânico, a ciência médica passou 
por uma evolução ímpar, tornando-se capaz de produzir diag-
nósticos e prever o agravamento dessas doenças em nível não 
imaginável à época da elaboração do Código Penal brasileiro. 
(PIRES, 2013, p. 581).

Considerando a gestação de feto anencéfalo um caso de cará-
ter privado a gestante, cabendo somente a ela julgar e definir se essa 
gravidez será ou não torturante. Becker (s.d, s.p) dispõe a seguinte 
afirmativa: “a tortura é uma avaliação subjetiva. Portanto, se a mãe 
considerar essa gestação uma tortura não há porque mantê-la, pois ela 
gera um ente morto, na concepção de morte cerebral, por não ter cé-
rebro” (BECKER, s.d, s.p apud BARALDI; DINIZ, 2007, p.175). No texto 
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54, 
Luiz Roberto Barroso, durante seu discurso, menciona sobre a comple-
xa situação na qual a gestante passa:

Impor à mulher o dever de carregar por nove meses um feto que 
sabe, com plenitude de certeza, não sobreviverá, causando-lhe 
dor, angústia e frustração, importa violação de ambas as ver-
tentes de sua dignidade humana... A convivência diuturna com 
a triste realidade e a lembrança ininterrupta do feto dentro do 
seu corpo, que nunca poderá se tornar um ser vivo, podem ser 
comparadas à tortura psicológica (BRASIL, 2012, p.7)

Parte do relatório da ADPF 54 deu ênfase nos direitos consti-
tucionais da mulher, sendo: à integridade física, moral e psicológica, 
no art. 5º, III; à dignidade, no art. 1º, III; à saúde, no art. 6º, caput; 
à liberdade sexual, no art. 5º, caput; à privacidade, no art. 5º, X, e à 
autonomia art. 5º, II. Além da proteção atribuída a estes direitos, a 
Constituição também acolhe o direito à liberdade de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou política, disposta no art. 5º, inciso VI, 
determinando também, que, ninguém poderá ser impedido de exer-
cer seus direitos de adotar uma crença específica, ou outra ideolo-
gia, assim como no art. 5º, inciso VIII. Com isso, se está disposto na 
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Constituição Federal a proteção a esses direitos, não há como levar 
em conta uma legislação infraconstitucional que, não contrapõe a 
capacidade de autodeterminação de um indivíduo, suas convicções 
pessoais e escolhas. (PIRES, 2013, p.586-587)

O ordenamento jurídico brasileiro se depara com a reivindicação 
da mulher pela legalização do direito ao aborto voluntário, em razão 
de gravidez indesejada, sem conseguir sanar o problema, pela ine-
xistência de um meio de revisão das normas do Código Penal que 
identificam o ato como crime. O julgamento da ADPF 54 firmou uma 
“interpretação evolutiva” dessas normas (artigos 124, 126, caput, e 
128, I e II) para estabelecer que a “antecipação do parto” de feto in-
compatível com a vida não representa aborto, logo, não se inclui aos 
casos representados pela norma-crime. De acordo com esse ponto de 
vista, a Suprema Corte inseriu enfoques inovadores na efetivação dos 
princípios fundamentais da integridade psíquica e moral da mulher, da 
liberdade subjetiva de escolha e embora não de forma razoável para o 
trato da temática do aborto de forma geral. (PIRES, 2013, p.596)

O aprofundamento da matéria do aborto deve emanar das ale-
gações concretizadas na ADPF 54, da mesma forma que na ADIn 3510. 
Assim, ficou ponderada, em ambas as ações, a busca de concepções 
de proteção à autonomia reprodutiva. Como observou, a ADPF 54 não 
aprofundou bastante na imperiosa materialização do direito à liberdade 
de desenvolvimento de convicções valorativas pessoais. Não se viabili-
zou o debate sobre os limites do Estado na necessidade de restrições 
à vontade individual acerca possibilidade de feto viável.Do mesmo 
modo, não se potencializou uma discussão, por parte das correntes 
simpatizantes ao direito de opção da mulher, referente à intolerância 
religiosa ao pluralismo moral. (PIRES, 2013, p.597)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se evidente, que com os avanços tecnológicos que pos-
sibilitam a conclusão a respeito da inviabilidade do feto de forma pre-
coce, não existe qualquer argumento que ampare o prosseguimento 
da gravidez. A evolução das Ciências da Saúde alcançou um grau 
de desenvolvimento tão grande, que a aplicação médica tem alterado 
constantemente a realidade dos indivíduos. Isso porque o ordenamen-
to jurídico não tem acompanhado esse avanço, ficando os textos posi-
tivados ultrapassados para determinados casos concretos, levando a 
sociedade a exigir respostas do judiciário.

A mulher como o ponto central a respeito da temática sobre 
a descriminalização do aborto, deve ser respeitada como ser indivi-
dual, autônoma, dona de seu corpo, vida e consciência, isso porque 
é sobre ela que recai toda e qualquer decisão. Tantas são as formas 
de lesão aos direitos das mulheres decorrentes da criminalização do 
aborto, que a permanência desta no ordenamento jurídico brasileiro 
é insustentável. Ofende a independência da mulher sobre seu corpo, 
bem como sua integridade física e psicológica; sua autonomia, e prin-
cipalmente, seu direito à vida digna, que é o bem maior juridicamente 
tutelado, e que deveria ser priorizado acima de todos os outros, e é só 
a mulher quem sabe o que é digno para si. Logo, impor a uma mulher 
a conclusão de uma gestação é uma forma de violação à sua integri-
dade, pois a obriga a viver transformações, em ambos os âmbitos, que 
ela não deseja.A dignidade é o principal fundamento pelo qual devem 
ser assegurados todos os direitos de alguém, assim a mulher, ser do-
tado de direitos, deve ter sua dignidade preservada. 

Desta forma, o Supremo Tribunal Federal no caso especial da 
interrupção da gestação do feto anencéfalo, votou a favor da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental n.54, na qual o propó-
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sito foi auferir possibilidade à gestante de optar pelo procedimento 
da interrupção da gestação do feto anencéfalo sem caracterizar o cri-
me de aborto, em razão da sua saúde física e psicológica. Apesar da 
demora, observa-se a correta decisão do Supremo Tribunal Federal, 
que veio firmar o posicionamento sob o fundamento de valorização e 
reconhecimento pleno da dignidade humana da mulher, como um ser 
independente, autônomo e sujeito de direitos. 

A decisão em questão, ela representou mais uma vitória na luta 
pelos direitos das mulheres, que vem se intensificando a cada dia, 
rumo a uma plena igualdade entre homens e mulheres. Sendo assim, 
a ADPF 54 é mais um marco a ser comemorado pelas mulheres em 
sua luta diária por seus direitos, em especial, a dignidade. Portanto, 
percebe-se ainda que existe uma grande necessidade da atualização 
interpretativa e literal dos textos de lei, para o judiciário acompanhar o 
desenvolvimento acelerado da sociedade e não acontecer um rompi-
mento da segurança jurídica. A sociedade tem conhecimento da defa-
sagem do Direito e tem se mostrado capaz de buscar o reconhecimen-
to dos seus novos direitos.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 O presente tem como objetivo analisar e exemplificar de forma 
sucinta e objetivo as migrações reprodutivas forçadas por questões 
reprodutivas. Para tal apresentação, é necessário o entendimento 
da dignidade da pessoa humana como pressuposto de defesa e 
preservação da vida. Este é um direito constitucionalizado e necessário 
para preservar e salvaguardar a sobrevivência de um ser humano. A 
dignidade da pessoa humana tomou uma proporcional extensa e 
mundial e deixa claro e explicito que o ser humano é livre e igual em 
questões como direitos e dignidade.  

 A partir disso, é necessário o entendimento de que a migração 
forçada é uma ocorrência que aumenta cada vez mais com o passar 
dos anos e o termo migrante necessita de uma explicação mais exten-
sa e definem-se por alguém que abandona seu país nativo por moti-
vações relacionadas à raça, religiões, opiniões políticas e entre outros. 
Em geral, quando a alegação se baseia na desvinculação do refúgio 
com a violação dos direitos humanos, a discussão se caracteriza rela-
cionando-se com a “abordagem dos direitos humanos”.

Quando é debatido migrações, é importante reconhecer que 
nessa pauta, boa parte é migração forçada. Entretanto, há dois ti-
pos de migração: migração forçada e migração voluntária. Ambas 
possuem tratamentos diferentes, pois tratam de questões jurídicas e 
políticas distintas. Sobre a questão de gênero, por muitos anos, não 
houve sequer alguma documentação sobre a existência de mulheres 
migrantes, que aos poucos foram sendo mudadas e reconhecidas 
para que a mobilidade internacional também fosse um ambiente para 
mulheres. A migração feminina mostra situações defloradoras como 
tráfico humano, exploração e violência sexual, precarização do traba-
lho, desigualdades e oportunidades salariais, carência de acesso à 
saúde reprodutiva e questões que se relacionam à realidade feminina.
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
COMO PRESSUPOSTO DE DEFESA 
E PRESERVAÇÃO DA VIDA

A dignidade da pessoa humana é um direito atualmente cons-
titucionalizado, o qual é necessário ser preservado para salvaguardar 
a sobrevivência do ser humano. A preservação de tal direito é primor-
dial, visto que até mesmo a Declaração Universal de Direito Humanos 
mencionou tal fator. (STURZA; ALLBARELLO, 2015) O direito e prin-
cípio que norteia a dignidade da pessoa humana, se faz competen-
te pelo respeito criado de forma universal aos denominados direitos 
fundamentais. Com isto, nenhum país com sua soberania possuem a 
liberdade de defini-los. (ZISMAN, 2017)

O princípio da dignidade da pessoa humana tomou proporções 
universalistas, a partir de quando a Declaração Universal de Homem o 
compôs em seu preâmbulo. Logo em seguida, em seu 1º artigo, anun-
ciou que todo ser humano é igual em dignidades e direitos e também 
livre, desde seu nascimento. (GUERRA; EMERIQUE, 2006). Com esta 
questão exposta e esclarecida, Jorge Miranda caracterizou a dignida-
de da pessoa humana da seguinte forma: 

a) a dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e cada 
uma das pessoas e é a dignidade da pessoa individual e con-
creta; b) cada pessoa vive em relação comunitária, mas a dig-
nidade que possui é dela mesma, e não da situação em si; 
c) o primado da pessoa é o do ser, não o do ter; a liberdade 
prevalece sobre a propriedade; d) a proteção da dignidade 
das pessoas está para além da cidadania portuguesa e pos-
tula uma visão universalista da atribuição de direitos; e) a dig-
nidade da pessoa pressupõe a autonomia vital da pessoa, a 
sua autodeterminação relativamente ao estado, às demais en-
tidades públicas e às outras pessoas. (MIRANDA, 1991 apud. 
GUERRA; EMERIQUE, 2006, p. 386)
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No Brasil, apesar da grande incerteza, o princípio da dignidade 
humana constitui a integração da ordem constitucional e reconhecer di-
reitos básicos atípicos, portanto, a reivindicação básica de vida, afirma 
ser um direito básico. (GUERRA; EMERIQUE, 2006) O conceito de digni-
dade humana é diferente no tempo e no espaço, sofrendo a influência da 
história e cultura de cada nação, bem como do ambiente político e eco-
nômico. Devido à plasticidade e ambiguidade do discurso da dignidade, 
muitos autores apoiaram a inutilidade de conceitos ficcionais e retóricos, 
enquanto outros estudiosos apontam o risco de usar a dignidade em 
nome da religião ou do paternalismo. (BARROSO, 2010). Tendo isso em 
mente, a visão de Alexandre Moraes é definida da seguinte forma: 

[...] a dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e 
moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e responsável da própria vida 
e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das de-
mais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício 
dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos. [...] O princípio fundamental consagrado pela 
Constituição Federal da dignidade da pessoa humana apre-
senta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, prevê um 
direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, 
seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, 
estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento igua-
litário dos próprios semelhantes. (MORAES, 2011 p. 48 apud. 
STURZA; ALLBARELLO, 2015, p. 74)

A vida e seu direito a ela são essenciais para a existência e o sig-
nificado de outros direitos. Possuir este direito é considerado uma das 
razões mais importantes e fundamentais, no entanto, o respeito pela 
dignidade humana é essencial para a que vida resista às garantias e 
condições sociais adequadas. (STURZA; ALLBARELLO, 2015). Quan-
do citado o princípio da dignidade humana, não se pode deixar de ex-
por o pensamento de Santo Agostinho, já que o mesmo deu bastante 
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destaque a esta questão, deixando assim, seu legado. Desta forma, 
deu-se início a uma nova “descoberta” relacionada ao ser humano, 
que, até então, não era objeto de interesse para as investigações filosó-
ficas. Isso se deu porque Santo Agostinho argumentou que o homem 
era a mais divina criação de Deus, e, conjuntamente, a mais misteriosa. 

Assim, Santo Agostinho, em sua teoria, analisou e explorou 
questões e pontos que contribuíram para o princípio da dignidade hu-
mana, emergindo o homem e tudo que o pertencesse como uma ques-
tão de cunho filosófico. As filosofias de Santo Agostinho não ficaram 
limitadas em apenas estudar o ser humano de forma abstrata, e uma 
característica forte e reconhecível de sua filosofia é: investigar e, ao 
mesmo tempo, ser investigado por si próprio. (CASTRO, 2009)

Neste mesmo quesito, São Tomás de Aquino também foi uma 
figura importante para a caracterização do conceito da dignidade da 
pessoa humana. Seus pensamentos e filosofias foram de grande re-
levância. O filósofo defendeu que a dignidade é de fato algo absoluto 
e inteiramente pertencente ao essencial, já que é aperfeiçoado pela 
forma e a alma mais digna, a a racional. (CORRÊA, 2013) 

O conceito de dignidade da pessoa humana para Immanuel 
Kant, é definida como a humanidade ser considerada como a matéria 
de todas as máximas moldadas por lei. Para o filósofo, a dignidade é 
algo que não há como comprar, pois não tem preço. Não há como ser 
negociada ou até mesmo trocado por alguma coisa. (PAGNO, 2016). 
Entretanto, a dignidade é um valor que há dentro de si: 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quan-
do uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer 
outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de 
todo o preço, e portanto não permite equivalente, então ela tem 
dignidade. (KANT, 2011, p.82 apud. PAGNO, 2016, p. 224)

A dignidade humana é defendida por Kant com três aspirações: 
a intenção de criar uma moral de maneira universal; a intenção de criar 
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uma moral a qual não é designada por uma autoridade, mas sim pelo 
ser humano em si; a intenção de que agir de forma normal não está 
de fato ligado aos interesses pessoais ou egoístas. Assim, na visão de 
Kant, a moralidade não é algo determinado por algo externo para o ser 
humano, mas sim, pelo ser humano em si. (PAGNO, 2016) 

 A dignidade da pessoa humana, conceituada por Hannah 
Arendt, cita o conceito de juízo. Entretanto, divergente das concepções 
atuais, o direito de julgar, não pode ser concedido a alguém sobrena-
do, como por exemplo, Deus, mas sim, relacionado a capacidade de 
linguagem possuinte do ser humano, a qual é a fonte de sustentação e 
a qual os fazem ser inserido diante a uma sociedade. Sendo assim, a 
dignidade humana definida por Arendt, se relaciona à capacidade de 
agir em conjunto, com que fazem que o ser humano se depare com 
situações inexistentes em um mundo comum. O que deveria proteger o 
ser humano é a presença dos direitos humanos, mas, a acessibilidade 
dos direitos só se dá frente a cidadania. (PEREIRA, 2015)

O ponto de vista de Hannah sobre os Direitos Humanos, é ba-
seada na teoria de que a cidadania é crucial para a garantia de Direitos 
e a dignidade da pessoa humana, e isto, é o que impossibilita o acesso 
de grupos refugiados e apátridas em seus direitos mais básicos, os 
quais sempre foram tidos como universais, já que esses grupos haviam 
desapoderado do “direito a ter direitos”. Desde sempre, os Direitos 
Humanos são designados como universais, e teoricamente, o único 
artifício necessário para a proteção desses direitos seria o fato de ser 
humano. Entretanto, nas afirmações de Hannah Arendt, no contexto de 
pós-guerra, os direitos universais são apenas uma “retórica vazia”, se 
analisarmos, por exemplo, o que aconteceu com as minorias étnicas, 
os judeus e grande parte dos refugiados, que buscavam encontrar um 
lugar para refazer suas vidas, mas ao em vez disso, se sentiam desabri-
gados e a não pertencer em nenhum lugar. (PEREIRA, 2015)
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A crítica que Hannah abordava almejava um cunho de reconstru-
ção. Ela buscava um a garantia que todo ser humano deveria ter amparo 
na sua integridade política e física. E era exatamente disso, que os regi-
mes totalitários excluíam suas vítimas, tirando seus direitos de possuir 
direitos e as deixando à mercê da total desproteção, onde o direito não 
tinha voz sobre um indivíduo desprotegido, tornando-os assim, carentes 
da própria dignidade e o direito de possuir direitos.  (PEREIRA, 2015)

O INTUITO DO REFÚGIO EM ANÁLISE: 
BREVE CARACTERIZAÇÃO

A migração forçada é um acontecimento que atinge um número 
mais largo de pessoas cada vez mais. Mesmo que não haja um dado 
numérico com exatidão, é estimado aproximadamente 51,2 milhões de 
migrantes. O termo definido como migrante, carece de uma interpre-
tação padrão e é definido como alguém é foge de deu país nativo por 
razões como: raça, nacionalidade, opiniões políticas, religiões e que 
não querem, ou, na maioria das vezes, não podem voltar a seu país. 
(REIS, 2019) Como a definição do termo, Waldey, Virgens e Almeida 
(2014) conceituam da seguinte forma: 

O refúgio é um instituto de proteção à vida decorrente de com-
promissos internacionais confirmados pelo Brasil em sua cons-
tituição nacional. Cumpre frisar que o refúgio não é um instituto 
jurídico que nasce da vontade de um Estado soberano de ofer-
tar proteção a um cidadão estrangeiro que se encontra em seu 
território – é tão somente o reconhecimento de um direito pré-
-existente à demanda formal do indivíduo (WALDEY; VIRGENS; 
ALMEIDA, 2014, p. 119).

O refúgio como assunto jurídico global surgiu por meio da Liga 
das Nações, por volta da década de 1920. Este assunto não é uma 
figura recém-formada quando se trata do assunto jurídico-internacio-
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nal. Por ser uma temática antiga, era tratada com regras de defesa 
à perseguições e violências causadas por causas religiosas daquele 
período. Com o passar do tempo, criou-se embaixadas e sistemas di-
plomáticos e este assunto se tornou responsabilidade dos Estados e 
de cooperação internacional. (LIMA et al, 2017)

O número de refugiados cresce cada vez mais e, por vezes, são 
causados por situações além do habitual. Nota-se o grande crescimento 
de refugiados decorrentes de motivos ambientais ou por miséria extre-
ma. Desta forma, o termo em colocação, tem sua definição muito além 
da natureza, magnitude e escala dos conflitos da atualidade ligados ao 
movimento dos refugiados, fazendo com que o conceito não seja de fato 
algo estático. É necessário aplicar uma certa atenção em casos empí-
ricos, ou seja, casos em que pessoas deslocadas não são inclusas no 
termo definido como refugiado. (WALDEY; VIRGENS; ALMEIDA, 2014)

Em tese, quando a alegação se pauta na desvinculação do re-
fúgio com a violação dos direitos humanos, a discussão se caracteriza 
relacionando-se com a “abordagem dos direitos humanos”. Trata-se 
da interpretação e aplicabilidade de inúmeros elementos que definem 
o termo “refugiado”, de acordo com os encadeamentos padrões dos 
direitos humanos em âmbito internacional. O entendimento e o debate 
sobre essa abordagem fazem menção a um ponto de vista contestável 
sobre o significado do termo “perseguição”. (REIS; MENEZES, 2014)

A Convenção do ano de 1951 não delimitou o significado do 
termo “perseguição”, somente afirmou que o significado de refugiado 
é alguém que teme ser perseguindo, assim cruzando a fronteira in-
ternacional. O fato de não existir, na Convenção, uma explicação que 
delimite o significado do que é ser perseguido, e mediante a ausência 
de uma demarcação, a decisão para compreender se houve ou não 
uma perseguição, é analisada se os direitos da pessoa em questão 
estão sendo violados. (REIS; MENEZES, 2014)
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No ano de 1979, o ACNUR empenhou-se em preencher a ca-
rência de interpretação para o termo “perseguição” e delimitou um en-
tendimento embasando que de acordo com o artigo 33 em diante da 
Convenção, delimita-se que a ameaça à liberdade ou a vida, vindo de 
questões religiosas, raciais, nacionais políticas ou que fira os direitos 
humanos é uma perseguição. (REIS; MENEZES, 2014)

Ao que tange as migrações de âmbito internacional, esta expo 
um número significativo de crescimento com base nos últimos vinte 
anos, decorrendo de um número diversificado que alterou grande parte 
de país em condições simultâneas de origem, destino e até mesmo 
transito de imigrantes. Em 2013, avaliou-se um número de em média 
232 milhões de imigrantes na população mundial e ultrapassou o total 
previsto em 1990, o qual era 77 milhões. De acordo com estas estatísti-
cas a ONU (Organização das Nações Unidas) constata que, analisando 
o período de 2000 a 2013, o número de imigrantes internacionais que 
habitam em regiões mais desenvolvidas, aumentou consideravelmente, 
sendo o número anterior (1990) 82 milhões e o atual (2013) 136 milhões. 
(LIMA et al, 2017). Seguindo essas observações, a ONU refere-se: 

A América do Norte registrou o maior ganho no número de mi-
grantes no período, com o incremento líquido de 1,1 milhão por 
ano; seguida da Europa, com o incremento anual de 1 milhão; 
e da Ásia, com pouco menos de 1 milhão. Contudo, entre 2000 
e 2013, a Ásia originou mais migrantes internacionais que qual-
quer outra das regiões, com cerca de 21 milhões de migrantes, 
ou 1,6 milhão adicional de migrantes, em média, por ano (UN, 
2014a, p.17-18, apud. LIMA et al, 2017, p. 20).

Na atualidade, fluxos de migração com padrões diferentes dos 
que ocorriam dos séculos XIX e XX são dominantes. As movimenta-
ções contemporâneas são determinadas pela grande diferencia de 
renda e condições socioeconômica de cada pais ou até mesmo de 
regiões, em grande parte, são de países com renda e condições pre-
cárias, que fogem os migrantes. (LIMA et al, 2017)
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REFUGIADJOS REPRODUTIVOS EM PAUTA: 
UMA ANALISE DAS MIGRAÇÕES FORÇADAS 
POR QUESTÕES REPRODUTIVAS

Quando se debate sobre migrações, é importante ter em mente 
que a proteção entre imigrantes forçados e imigrantes voluntário, é fei-
ta de forma distinta, visto que, é também tratado de situações jurídicas 
e políticas diferentes. No tema de migrações, existe uma categoriza-
ção que carece de certa atenção especial, pois esta delimita distintas 
formas de tratamento conforme as categorias expostas. Há então, de 
fato, uma distinção entre migração econômica (ou também comumen-
te conhecida como voluntária) e a migração forçada. (AMARAL, 2015)

Tais variedades são problemáticas, em especial quanto a inter-
pretação de imigração econômica, que se entende como voluntária. 
Esta migração, diz respeito a migrantes que abandonam seus países 
nativos por questões como doença, violência, fome, miséria, desem-
prego e falta de instrução, deixando em evidência a escolha do ser 
de partir ou permanecer. Já as migrações forçadas relacionam-se aos 
casos de apátridas ou refugiados e é entendida como uma migração 
definida pela falta do elemento volitivo, o que se dá por meio de situa-
ções que impossibilitam ao migrante a permanência e/ou o retorno a 
seu país de origem. Refugiados forçados são os quais são coagidos 
a deixar sua terra natal por questões de perseguições, grave viola-
ção aos direitos humanos ou violência generalizada. No atual cenário, 
migrações forçadas exibem uma maior aceitação mundial. (AMARAL, 
2015). Deve-se entender que o grande papel nessa questão vem da 
migração feminina, que demorou, no entanto, a ser deixada de ser 
tratada de forma secundária. Assim, define Stolz: 

[...] a participação das mulheres nas migrações começou a ser 
analisada como um efeito colateral das migrações masculinas 
e, assim sendo, foi conceituada como imigração séquito ou 
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de caráter associativo. Entendimento que começa a mudar a 
partir dos anos setenta do século XX, especialmente a partir 
do momento em que o pesquisador jamaicano radicado nos 
Estados Unidos, Orlando Patterson, começou a observar um 
crescimento exponencial de mulheres nos fluxos migratórios in-
ternacionais e já não mais só nas migrações de curta distância, 
assim como o fato de que as mulheres começaram a migrar de 
forma independente, ou seja, sem estar acompanhadas por e/
ou ser dependente de um migrante homem (STOLZ, 2017, p. 
399 apud. BERTOLDO; RICARDO, 2017)

Por muitos anos, não houve sequer alguma documentação sobre 
a existência de mulheres migrantes, que aos poucos foram sendo muda-
das e reconhecidas para que a mobilidade internacional também fosse 
um ambiente para mulheres. Sendo assim, ao surgir à observação de 
mulheres migrantes, se lida com um contratempo atrelado ao gênero e 
tornando evidente que mulheres podem ser mais desamparadas no pro-
cesso de migração, o que mostra o durame do problema como sendo 
uma questão necessariamente vinculada ao gênero. (AMARAL, 2015). 

Além disso, manifesta-se a vulnerabilidade de forma dupla que 
atormenta a mulher imigrante de forma autônoma, ao que diz respei-
to do deslocamento internacional que, por grande parte dos anos, foi 
deslembrada e tratada como apenas uma acompanhante na experiên-
cia da figura masculina. Não sendo apenas essas opressões, a mulher 
migrante também é atormentada pela opressão de gênero, sendo di-
minuída pelo fato de ser mulher. (BERTOLDO; RICARDO, 2017). 

As experiências suportadas por ambos os gêneros são diferen-
tes. Os papeis de cada gênero no processo de migração comprovam 
os diferentes impactos na estrutura familiar e de domicilio. Exemplo 
disso são em aspectos como estratégias e migração e a inserção no 
mercado de trabalho após tal e desempenhando de atividades carac-
terísticas. (BERTOLDO; RICARDO, 2017). Mediante a isso, afirma-se: 
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Analisar a migração sob a perspectiva de gênero não significa 
apenas que as mulheres devem ser acrescentadas onde esta-
vam faltando. Esta perspectiva exige o olhar para processos e 
discursos na migração envolvendo mulheres e homens e suas 
relações entre si no domicílio, na comunidade em que estão 
inseridos e nas relações internacionais (PERES; BAENINGER, 
2012, p. 5 apud. BERTOLDO; RICARDO, 2017).

Em um estudo aprofundado sobre a temática Boyd e Grieco 
apud. Bertoldo e Ricardo, 2017 descrever as distintas fases do pro-
cesso migratório:

O primeiro, o estágio pré-migração, inclui fatores como as re-
lações de gênero e hierarquia e papéis desempenhados por 
homens e mulheres no país de origem. O segundo, o cruzamen-
to da fronteira, refere-se às políticas migratórias dos países de 
origem e destino – que podem afetar diferentemente a migração 
de homens e mulheres, estratégias migratórias, imagens este-
reotipadas de ocupações e papéis masculinos e femininos e 
o potencial de entrada das mulheres no mercado de trabalho 
receptor. Por fim, o estágio pós-migratório, trata do impacto das 
mulheres num determinado fluxo, no mercado de trabalho re-
ceptor e no status dos papéis na família e no domicílio (BOYD; 
GRIECO apud BERTOLDO; RICARDO, 2017, p. 89).

 A violência de gênero é de fato recorrente para mulheres que 

migram para a Europa, em boa parte desses casos, é menos viável e di-

fícil para mulheres estrangeira se defenderem e protegerem a si mesmas 

por motivos de desconhecimentos das normas protetivas e, por vezes, o 

apavoramento de serem deportadas. Desta forma, mulheres migrantes 

são mártires de um sistema altamente opressor e que violam diversos 

direitos das migrações femininas.  (BERTOLDO; RICARDO, 2017).

Quanto aos serviços ocupacionais que as mulheres imigrantes 

ocupam, boa parte são, de fato, como: trabalhadoras domésticas, faxi-

neiras, babás, diaristas. Estas ocupações são opções remuneradas 

com maior número de procura por mulheres migrantes, visto que, es-
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sas são as ocupações que as incorporam no mercado de trabalho. A 

explicação para isto é simples: estas tarefas não exigem qualificações 

e são papéis conhecidos por serem executados por mulheres. Com 

essa discussão em questão, o grupo que exerce o trabalho doméstico 

é considerado como “produção e reprodução de uma variedade de 

bens e serviços”. Entretanto, o trabalho doméstico realizado por elas 

é quase invisibilidade, pois ocorre no âmbito particular, sendo pouco 

reconhecido e de baixo status social se deu existência no mercado 

destinado a migrantes. (LISBOA, 2007)

Muitas dessas mulheres chegam aos países de destino com 
algum tipo de profissionalização ou até algum diploma univer-
sitário, mas impossibilitadas de validar um diploma ou exercer 
o cargo desejado; acabam por trabalhar no espaço doméstico. 
A experiência demonstra que também é muito frequente a exis-
tência de redes femininas que servem de apoio e facilitam a in-
serção de outras mulheres nesse tipo de serviço. (BERTOLDO; 
RICARDO, 2017, p. 91)

A migração feminina mostra situações defloradoras como trá-

fico humano, exploração e violência sexual, precarização do traba-

lho, desigualdades e oportunidades salariais, carência de acesso à 

saúde reprodutiva e questões que se relacionam à realidade femini-

na. Desta forma, toma-se visível que as motivações para migrações 

são diferentes de acordo com o gênero. É notório que uma parte 

da migração feminina insere problemas conjugais, limites sexuais, 

violência doméstica, impossibilidade de divórcio e outros fatores não 

considerados econômicos. Assim, entende-se que as migrantes são 

a parte da população que expõe os piores índices do nível da saú-

de reprodutiva e consequentemente sexual, quando comparadas as 

mulheres nativas. Em casos de gestantes, têm o índice elevado de 

mortalidade perinatal, infantil e materna. (AMARAL, 2015)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de conclusão, entende-se que a dignidade da pessoa hu-
mana é um direito atualmente constitucionalizado, o qual é necessário 
ser preservado para salvaguardar a sobrevivência do ser humano. A 
preservação de tal direito é primordial, visto que até mesmo a Decla-
ração Universal de Direito Humanos mencionou tal fator. O conceito 
de dignidade humana é diferente no tempo e no espaço, sofrendo a 
influência da história e cultura de cada nação, bem como do ambiente 
político e econômico. O número de refugiados é crescente e por vezes, 
podem ser por questões como miséria extrema, fazendo com que o 
termo não seja algo simples em sua definição, mas sim, mais extenso 
e complexo. Dessa forma, é necessário aplicar certa atenção em casos 
empíricos, ou seja, casos em que pessoas deslocadas não são inclu-
sas no termo definido como refugiado.

Em relação ao assunto principal deste texto: migrações repro-
dutivas forçadas por questões reprodutivas, observa-se que durante 
muitos anos nem sequer houve documentação da existência de mu-
lheres imigrantes, entretanto, aos poucos esta questão foi mudada, de 
forma que a mobilidade internacional se tornou também um ambiente 
para as mulheres. Consequentemente, quando se trata de observar as 
mulheres migrantes, trata-se de falhas de gênero e mostra que as mu-
lheres podem ser mais desamparadas no processo de migração, mos-
trando assim há quanto tempo o problema está relacionado ao gênero. 
Em grande parte, mulheres que migram para Europa têm um número 
maior de violência e é inviável e bem complexo de se defenderem e 
de se protegerem. Tal fato decorre da premissa que tais mulheres não 
conhecem as novas protetivas que as regem.

Os serviços ocupacionais mais procurados por mulheres migran-
tes são trabalhadoras domésticas, babás e entre outros. Em grande par-
te, são ocupações que não exigem um curso superior ou qualificações 
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em geral, assim, mulheres imigrantes que assumem estes trabalhos, são 
consideradas como o grupo de “produção e reprodução de uma varie-
dade de bens e serviços”, mesmo que o trabalho realizado por elas seja 
ocultado e despercebido tendo um baixo status social. As migrações 
femininas, de forma geral e resumida, mostram situações defloradoras 
como tráfico humano, exploração e violência sexual, precarização do 
trabalho, desigualdades e oportunidades salariais, carência de acesso 
à saúde reprodutiva e questões que se relacionam à realidade feminina.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O desenvolvimento humano sempre trouxe grande divergência 
em vários pontos e convergência em outros, a depender do grupo de 
incidência que fosse destinado. A priori, dentre as características prin-
cipais do desenvolvimento social estão as libertações dos meios con-
servadores, o empatia e a liberdade individual do indivíduo o que con-
cerne em uma maior autonomia da pessoa e uma intervenção ausente 
do meio estatal. É, em meio a tal contexto, que se eclode questões 
como a amblose, ou como conhecido, a interrupção da gravidez, sem 
que haja a intervenção Estatal relevante. 

O primeiro ponto a ser falado tangencia questões de Biopoder, 
ou seja, a relação do Estado enquanto regulador da vontade individual. 
Sendo assim, por muito tempo e ainda hoje, são vistos fortes momen-
tos em que o Estado se torna um ser absoluto na figura dos antigos 
absolutistas e obrigada que sua população obedeça e abra mão de 
sua autonomia em prol de uma sociedade em que o homem não seja o 
lobo do próprio indivíduo. No entanto, essas relações absolutas trazem 
prejuízo a vida de inúmeras mulheres que por leis repressivas/ proibiti-
vas acabam por punir um ato de mero desespero. 

Por outro lado, têm-se os dois próximos tópicos que convergem 
para um ponto principal, a interrupção da gravidez enquanto manifes-
tação da autonomia da mulher, sendo a Lei Áurea das escravas da 
vontade do Estado. É certo que, a sociedade e, em especial, os terri-
tórios que mais se desenvolvem e alcançam a plena manifestação da 
mulher são aqueles que têm o menor número de ambloses de todo o 
globo. Permitir que certos atos que, em um período quase pré-históri-
co, eram proibidos, não significa ir contra a lei, expressa unicamente a 
preocupação do Estado para com as necessidades de sua população 
e consequentemente, sua adequação com a realidade. 
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Ademais, a metodologia empregada na construção do presente 
trabalho foi baseada na utilização de métodos dedutivos e historiográ-
ficos. Apresentando a seguinte ordem: O primeiro método teve a aspi-
ração de estabelecer um melhor entendimento acerca da sociedade e 
sua aversão com a interrupção da gravidez. Por sua vez, o segundo, 
buscou uma melhor análise através do contexto histórico, bem como 
com as análises das constituições. O critério a ser abordado foi a ca-
tegorização de uma pesquisa quantitativa, utilizando bibliografias e a 
revisão da literatura sob o formato sistemático.

O ÚTERO COMO OBJETO DE BIOPODER: 
TENSÕES ENTRE O INDIVÍDUO E O ESTADO

O filósofo Foucault teve reconhecimento em seus trabalhos, em 
especial aqueles que traziam declarações, menções ou reflexões acer-
ca do poder. A priori, quando ministrava em cursos do Collège de Fran-
ce, foi deveras apreciado com as inúmeras análises do sistema político 
que surgem na antiguidade romana e se encontram na contemporanei-
dade (FOUCAULT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 2016, p.1-2). Para o 
autor, o poder é encontrado intrinsecamenteligado às formas de saber, 
tendo possibilidade sua aplicação quando há instrumentos de conheci-
mento e justificação (FOUCAULT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 2016, 
p.1-2).O poder, na visão do autor, não pode ser visto como nominalis-
ta, coisa ou substância; ao contrário, operando de maneira divergente, 
sendo possível ser encontrado em diversas instituições, como família, 
escola, clínicas formando assim um “conjunto de relações de forma 
multilateral” (FOUCAULT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 2016, p.1-2).

Consoante a isso, o autor tenta realizar uma análise acerca de 
algumas estruturas e teorias consolidadas na sociedade, sendo ela “O 
Contrata Social, A luta de Classes e o Estado Absoluto e oposição à so-
ciedade civil” (FOUCAULT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 2016, p.1-2). 
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Neste viés, o poder não estaria ligado estritamente à questão do dominan-
te e dominado, sendo certo que não será da onisciência de um soberano 
que se divergiria o poder (FOUCAULT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 
2016, p.1-2). Como as relações de poder se liquefazem, sendo incons-
tantes, há possibilidade de resistir ao poder que emana sobre o agente. 
Ademais, o autor vai de encontro à ideia de que o poder funcionaria como 
um método de supressão ou repressão, sendo uma forma de impedir a 
conduta indesejada, conquanto, o poder na realidade estaria incentivan-
do a sociedade a comportamentos, dos quais se tornariam padrões de 
resposta (FOUCAULT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 2016, p.1-2).

A partir disso, eclodem os ideais de biopoder, voltados à “ges-
tão e regulação dos processos vitais humanos”, devendo o poder so-
bre a vida se instalar na sociedade de forma a administrar a popula-
ção, dando oportunidade ao aparecimento de uma verdade biológica 
(FOUCAULT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 2016, p.1-2). Acerca do 
biopoder, destaca Foucault:

Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável 
ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garanti-
do à custa da inserção dos corpos no aparelho de produção e 
por meio de um ajustamento dos fenômenos da população aos 
processos econômicos. Mas, o capitalismo exigiu mais do que 
isso, foi-lhe necessário o crescimento tanto de seu reforço quan-
to de sua utilizabilidade e sua docilidade; foram-lhe necessários 
métodos de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a 
vida em geral, sem por isto torná-las mais difíceis de sujeitar; se 
o desenvolvimento dos grandes aparelhos de Estado como ins-
tituições de poder, garantiu a manutenção das relações de pro-
dução, os rudimentos de anátomo e de bio-política, inventados 
no século XVIII como técnicas de poder presentes em todos os 
níveis do corpo social e utilizadas por instituições bem diversas 
(a família, o Exército, a escola, a polícia, a medicina individual ou 
a administração das coletividades), agiram no nível dos proces-
sos econômicos, do seu desenrolar, das forças que estão em 
ação em tais processos e os sustentam (FOUCAULT, 1988 apud 
AZEVEDO; VEIGA NETO, 2019, p.3)
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Ademais, 

operaram também, como fatores de segregação e de hierarqui-
zação social, agindo sobre as forças respectivas tanto de uns 
como de outros, garantindo relações de dominação e efeitos de 
hegemonia; o ajustamento da acumulação dos homens à do 
capital, a articulação do crescimento dos grupos humanos à ex-
pansão das forças produtivas e a repartição diferencial do lucro, 
foram, em parte, tornados possíveis pelo exercício do bio-poder 
com suas formas e procedimentos múltiplos. O investimento so-
bre o corpo vivo, sua valorização e a gestão distributiva de suas 
forças foram indispensáveis naquele momento (FOUCAULT, 
1988 apud AZEVEDO; VEIGA NETO, 2019, p.3)

Neste viés, o biopoder se dispõe a partir de suas subclasses, sen-
do elas as disciplinas correspondendo ao ato de governar o copo dos 
indivíduos e a biopolítica, o ato de governar toda uma população (BER-
TOLINI, 2018, p.88). Nesta empreitada, o biopoder elucidava a questão 
governamental da vida, que em outras palavras representa “deixar viver 
ou fazer morrer”, sendo de origem predominantemente romana, com o 
ápice do núcleo familiar romano e de poder do pater famílias (BERTOLI-
NI, 2018, p.88).Outrossim, Foucault destaca que a regulação dos corpos 
e da população são constituídos por dois polos que se desenvolvem 
sobre o ponto da vida (FOUCAULT, 2012 apud BERTOLINI, 2018, p.88). 

Por sua vez, a utilização de tecnologia é desenvolvida em duas 
faces anatômicas e biológicas, voltando-se para um poder função se 
envolta no investir na vida e não mais matar (FOUCAULT, 2012 apud 
BERTOLINI, 2018, p.88). A evolução também foi marcada de fenôme-
nos pouco regulares, controlados pela máquina estatal: 

Em nome da verdade legitimam-se e viabilizam-se práticas auto-
ritárias de segregação, monitoramento, gestão dos corpos e do 
desejo. Inversamente, é no centro de aparatos sofisticados de 
poder que sujeitos podem ser observados, esquadrinhados, de 
maneira que deles sejam extraídos saberes produtores de subje-
tividade (FOUCALT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 2016, p.1-2).
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E, em especial, para melhor contextualização, será abordada a 
questão inicial da gestão dos corpos e desejo em face da máquina es-
tatal (FOUCALT, 1970 apud CAMILO; FURTADO, 2016, p.1-2). Cabe frisar 
que, em síntese, com a máquina estatal, a religião sempre foi o protago-
nista pela proibição da amblose, sendo ela especialmente relevante pelo 
desenvolvimento do Estado (CUNHA, 2017, p.5).  Destaca-se, ainda, 
queas principais religiões do mundo têm seu posicionamento direcio-
nado a proibição da amblose, ou seja, tendo forte influência mesmo 
quando há desmembramento de um Estado membro, sendo assim, por 
si só já tem em seu bojo um poder de influência (CUNHA, 2017, p.5).

Dentro da América Latina, há dois principais países que neces-
sitam de análise histórica e contemporânea de suas políticas, sendo 
eles, Brasil e a Argentina. Aquele carrega, como carga genética, a cri-
minalização como política que deve ser carregada em seu ordenamen-
to, pois, desde o Código Criminal do Império, já menções dessa ques-
tão (CUNHA, 2017, p.5).  O aborto, como é popularmente conhecido, 
foi criminalizado, pela primeira vez, em Terras Tupiniquins, no ano de 
1830, tento o art. 199 e 200 do Código Criminal para sua tipificação: 

Art. 199. Occasionar aborto por qualquer meio empregado in-
terior, ou exteriormente com consentimento da mulher pejada. 

Penas - de prisão com trabalho por um a cinco annos. Se este 
crime for commettido sem consentimento da mulher pejada. 

Penas - dobradas (BRASIL, 1830)

E,

Art. 200. Fornecer com conhecimento de causa drogas, ou 
quaesquer meios para produzir o aborto, ainda que este se não 
verifique. 

Penas - de prisão com trabalho por dous a seis annos. Se este 
crime fôrcommettido por medico, boticario, cirurgião, ou prati-
cante de taes artes. Penas– dobradas (BRASIL, 1830)
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Como pode ser destacado, o Código Criminal do Império trazia a 
criminalização da conduta interruptiva apenas quando ela era tipificada 
apenas quando não era feito pela própria mulher, ou seja, caso a mulher 
realizasse em si tal procedimento, não haveria criminalização da condu-
ta (CUNHA, 2017, p.5).  Por outro lado, caso a mulher foi auxiliada por 
um profissional ou alguém que ficaria responsável pelo ato, esse seria 
punido, segundo os termos no Código Criminal (CUNHA, 2017, p.5).  
Por sua vez, o Código Criminal de 1890 foi mais severo, trazendo pena 
a mulher que a praticasse, mas que ao mesmo tempo revolucionaria, 
com a primeira causa de diminuição para tal ato (BRASIL, 1890). 

Em seu artigo 301, há a seguinte precisão:

Art. 301. Provocar abôrto com annuencia e accordo da gestan-
te: Pena – de prissãocellular por um a cinco annos. 

Paragraphounico. Em igual pena incorrerá a gestante que con-
seguir abortar voluntariamente, empregado para esse fim os 
meios; e com reducção da terça parte, si o crime for commettido 
para occultar a deshonraprópria (BRASIL, 1890) 

Contudo, ao mesmo tempo trazia em seu artigo antecessor a 
seguinte questão, “pela própria mulher, ou seja, caso a mulher reali-
zasse em si tal procedimento, não haveria criminalização”, sendo que 
esse pequeno parágrafo traria aos países latino-americanos, grande 
revolução (CUNHA, 2017, p.5). Na atual política de criminalização da 
interrupção da gravidez no Brasil, em razão da vigência do Código 
Penal de 1940, foram trazidas algumas inovações: 

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem 
lho provoque:  Pena - detenção, de um a três anos.

Aborto provocado por terceiro

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestan-
te:Pena - reclusão, de três a dez anos.
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Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:  
Pena - reclusão, de um a quatro anos.Parágrafo único. Aplica-se 
a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze 
anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é 
obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência

Forma qualificada

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são 
aumentadas de um terço, se, em conseqüência do aborto ou 
dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão 
corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer 
dessas causas, lhe sobrevém a morte (BRASIL, 1940).

Percebe-se que há uma forte inovação com o Código Penal e 
quetrouxe plena distinção entre a interrupção provocada pela gestante 
ou com seu consentimento, provocada por terceiro com e sem o con-
sentimento daquela e uma forma qualificada que já fora vista de forma 
menos esmiuçada no código anterior (BRASIL, 1940). Por fim, pode-se 
expor a grande inovação do novo código ao que concernemàs tipifi-
cações que não constituiriam crime devido à excludente de ilicitude, 
devendo elas ser realizadas por um profissional (BRASIL, 1940). Dessa 
forma, não haveria pena em caso o móvito seja a única forma de salvar 
a gestante, ou caso a gravidez seja resultada de estupro, devendo ser 
consentido pela gestante caso seja maior, ou em caso de incapaz, o 
consentimento deve partir do representante legal (BRASIL, 1940).

TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 
DE DESCRIMINALIZAÇÃO DA 
INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ

Como já fora narrado, a sociedade passou por grandes mu-
danças, sendo todas levadas em consideração para a criação de um 
posicionamento que refletisse o desejo absoluto da população, mo-
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dificando contextos que outrora eram pavimentados, como o caso a 
interrupção da gravidez (FALQUETO, 2020, p.1-2). Como fora supra-
mencionado, em meio ao arcabouço social brasileiro, a penalização e 
descriminalização da conduta interruptiva fora aos longos dos códigos 
modificada, seja por meio de entendimentos, seja por inovações, seja 
por meio da clareza das ideias (FALQUETO, 2020, p.1-2).

Ademais, em meados do século XX, houve uma crescente para 
os movimentos liberais, em especial o feminista, que acabara, em par-
te, por flexibilizar suas políticas legais para a amblose (FALQUETO, 
2020, p.1-2). A Espanha foi o primeiro deles, apresentando, em 1936, 
leis mais flexíveis, tendo como sucessores a Suécia em 1938, Japão 
em 1948, Rússia em 1955, Noruega em 1964, dentre outros (GALVÃO, 
2019 apud FALQUETO, 2020, p.2).  Um grande marco para o movi-
mento foi o caso Roevesus Wade, levado à Suprema Corte, em 1973, e 
que trouxe para a população americana, e em especial a do Estado do 
Texas, novas perspectivas acerca da interrupção da gravidez enquanto 
direito da mulher, sendo esse considerado como um desdobramento 
do direito à privacidade (LUCCHESI; XAVIER, 2018, p.1-3).

A senhorita Roe, também conhecida como McCorvey, teve um 
longo caminho até a Suprema Corte, com apenas 22 anos, estando grá-
vida de seu terceiro filho e tendo perdido a guarda de seus dois primei-
ros filhos, por ser inapta, não realizando ofício, sendo uma usuária de 
drogas e sendo uma pessoa em estado de rua (LUCCHESI; XAVIER, 
2018, p.1-3). A senhorita Roe, analisando toda sua história e não en-
contrando outra solução, desejou não levar a gestação de seu filho até 
o final, pretendendo interromper a gravidez (LUCCHESI; XAVIER, 2018, 
p.1-3). Como se encontrava no Estado do Texas, apenas se apresen-
tasse risco de vida, poderia realizar o procedimento interruptivo, sendo 
necessária prévia autorização judicial (LUCCHESI; XAVIER, 2018, p.1-3).

Nesse momento, diante das inúmeras tentativas infrutíferas, a 
senhorita alega às duas advogadas que a gravidez teria sido fruto de 
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abuso sexual sofrido, e as três começam uma longa conversa e ela-
boração de peças que foram destinadas a Suprema Corte Americana 
(LUCCHESI; XAVIER, 2018, p.1-3). Em análise do caso, foi percebido 
que a parte autora fora vítima do sistema judicial americano, sendo 
julgada procedente a interrupção da gravidez por parte de Roe, eclo-
dindo assim um precedente importantíssimo para todos os cantos dos 
Estados Unidos da América (LUCCHESI; XAVIER, 2018, p.1-3).  

Ora, a tramitação da ação demorou tempo suficientemente gran-
de para que sua gravidez se concluísse e a criança fosse posta a ado-
ção (LUCCHESI; XAVIER, 2018, p.1-3). Houve ressentimento da senho-
rita McCorvey para com a atuação das advogadas e do sistema penal, 
como fora visto que a autora se apresentou em rede pública como Jane 
Roe (LUCCHESI; XAVIER, 2018, p.1-3). Ademais, cabe, ainda, destacar 
que o posicionamento de Roe não se finda nesse ponto, pois durante 
a entrevista, a parte assumiu uma mudança paradoxal, afirmando ser 
sido influenciada pelas advogadas e lamentando a influência que seu 
caso gerou para o mundo, assumindo-se enquanto ativista pró-vida 
(LUCCHESI; XAVIER, 2018, p.1-3).  Neste viés, destaca Sarmento: 

O debate mais conhecido nesta matéria é certamente o travado 
nos Estados Unidos. A questão do aborto não está diretamente 
regulada pela Constituição norte-americana, mas no famoso caso 
Roe v. Wade, julgado pela Suprema Corte em 1973, entendeu-se 
que o direito à privacidade, reconhecido por aquele Tribunal no 
julgamento do caso Griswold v. Connecticut, de 1965, envolveria 
o direito da mulher de decidir sobre a continuidade ou não da sua 
gestação. Com base nesta orientação, a Suprema Corte, por 7 
votos a 2, declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Estado 
do Texas, que criminalizava a prática do aborto a não ser nos 
casos em que este fosse realizado para salvar a vida da gestante 
(SARMENTO, 2005 apud MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 295).

Outrossim, Sarmento destaca a seguinte questão:

O direito de privacidade (...) é amplo o suficiente para compreen-
der a decisão da mulher sobre interromper ou não sua gravidez. 
A restrição que o Estado imporia sobre a gestante ao negar-lhe 
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esta escolha é manifesta. Danos específicos e diretos, medica-
mente diagnosticáveis até no início da gestação, podem estar 
envolvidos. A maternidade ou a prole adicional podem impor à 
mulher uma vida ou futuro infeliz. O dano psicológico pode ser 
iminente. A saúde física e metal pode ser penalizada pelo cuida-
do com o filho. Há também a angústia, para todos os envolvidos, 
associada à criança indesejada e também o problema de trazer 
uma criança para uma família inapta, psicologicamente ou por 
qualquer outra razão, para criá-la. Em outros casos, como no 
presente, a dificuldade adicional e o estigma permanente da ma-
ternidade fora do casamento podem estar envolvidos (SARMEN-
TO, 2005 apud MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 295).

E, ainda,

O Estado pode corretamente defender interesses importantes na 
salvaguarda da saúde, na manutenção de padrões médicos e na 
proteção da vida potencial. Em algum ponto da gravidez, estes 
interesses tornam-se suficientemente fortes para sustentar a re-
gulação dos fatores que governam a decisão sobre o aborto (...) 
nós assim concluímos que o direito de privacidade inclui a decisão 
sobre o aborto, mas que este direito não é incondicionado e deve 
ser sopesado em face daqueles importantes interesses estatais 
(SARMENTO, 2005 apud MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 295).

Diante disso, percebe-se que a contemporaneidade segue um 
rito comum, uma linha tênue que acompanha as tendências moder-
nas, sendo possível analisar isso a partir das próximas análises do 
direito comparado: 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Irlanda e Portugal permi-
tem a interrupção até a 12ª semana. Portugal permite o aborto 
até a 16ª semana se a gravidez for fruto de violação e, assim 
como a Bélgica, até 24 semanas para casos de fetos com má 
formação, enquanto na Bulgária, o aborto pode ser realizado 
até a 27ª semana em casos de anomalia congênita. Na Croá-
cia, na França e na Alemanha as razões sociais e socioeco-
nômicas são causas permissivas para a realização do aborto 
(MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 295)
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Neste viés, esmiúça a questão francesa acerca da interrupção 
da gestação que, desde 1985, instaurou modificações que são pon-
tos de partida para a descriminalização para a amblose (SARMENTO, 
2005 apud MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 296). O Código Penal Espa-
nhol foi alterado, em 1985, por um projeto de lei que visava a realização 
da amblose a qualquer momento por um médico, desde que a gravi-
dez pudesse acarretar risco grave à saúde física e psíquica da mulhe-
ramblose (SARMENTO, 2005 apud MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 296). 

Em caso de estupro até as doze primeiras semanas, ou mesmo 
em caso de má-formação fetal nas primeiras vinte e duas semanas 
(SARMENTO, 2005 apud MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 296).Outro 
caso importantíssimo é a da Corte Constitucional Italiana que declarou 
inconstitucional de forma parcial o artigo do Código Penal,que trazia, 
em seus preceitos primários, a tipificação da interrupção voluntária da 
gravidez e, em seu preceito secundário a sanção que seria imposta, 
haja vista que esse não abarcava as hipóteses que a gestante corria 
risco de vida ou dano (MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 296).

Por conseguinte, a Lei 194 de 1978 regulamentava casos que o 
móvito seria descriminalizado, possibilitando a ação médica limitada 
ao risco à saúde física e psíquica da gestante, possibilitando ainda 
a análise da possibilidade quando há comprometimento da situação 
financeira, social, familiar ou em casos de má formação (MANDURÉ; 
RAMMÊ, 2019, p. 296).Outro país que traz importância para o eixo te-
mática é o México que, desde o ano de 1936, já permite o móvito em 
casos de estupro (MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 297). 

Cabe destacar que, no ano de 2007, houve a permissão para a 
interrupção até a décima segunda semana de gestação, sendo ela de 
livre vontade da mulher (MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 296). Cuba, por 
sua vez, foi o primeiro país do Caribe e América Latina a instituciona-
lizar a interrupção da gravidez, no ano de 1959, em meio à Revolução 
Comunista com a única ressalva de que seja feito até a décima semana 
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(MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 296). Um exemplo revolucionário foi o 
caso do Uruguai que apresenta a seguinte questão: 

No Uruguai, o Código que entrou em vigor em 1º de julho de 
1934 só definia como aborto punível o que era praticado sem o 
consentimento da gestante. Mas, não durou muito esse disposi-
tivo, que berrava das tradições jurídicas daquele país. Uma lei de 
28 de janeiro de 1938 estabeleceu a punibilidade do aborto pra-
ticado pela própria mulher ou por terceiro com ou sem consen-
timento. (BELO 1999 apud MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, p. 299).

Cabe destacar, afora isso, que a interrupção da gravidez, no 
Uruguai, a partir do ano de 2012, pode ser feita em hospitais públicos 
e particulares, desde que preenchidos os requisitos para ser realizada 
até a décima segunda semana de gravidez (MANDURÉ; RAMMÊ, 2019, 
p. 299). Neste viés, é mister destacar que as mudanças que ocorrem 
na sociedade e permitem a eclosão de novas formas de pensamento 
são, de certa forma, provenientes de dois fatores: por um lado, uma 
balança valorativa entre a gravidez e o direito à liberdade em todos os 
gêneros; e, por outro lado, a construção da vida nas diferentes cultu-
ras, sendo essa a que será abordada (MAUSS, 2003b; DUMONT, 1985; 
DUARTE, 2003 apud GOMES; MENEZES, 2008, p.1-2).

O período em que o ser passa ou não a ser considerado vivo é 
um assunto polêmico haja vista sua complexidade (MAUSS, 2003b; 
DUMONT, 1985; DUARTE, 2003 apud GOMES; MENEZES, 2008, p.1-
2).De forma correta, a Ciência cada vez mais tenta sanar essa dúvi-
da, habilitando pontos iniciais e finais, ou seja, demonstrando qual 
o momento em que o ser teria adquirido vida e qual ele deixaria de 
ter, claro que necessário seria o aumento das análises já existentes-
para melhor atender o meio social (MAUSS, 2003; DUMONT, 1985; 
DUARTE, 2003 apud GOMES; MENEZES, 2008, p.1-2). Por fim, cabe 
destacar, no entanto, que, a depender do caso, são utilizadas dife-
rentes formas de análise sobre o momento em que o sujeito adquire 
e desfaz sua vida (GOMES; MENEZES, 2008, p.1-2).
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O DIREITO AO ABORTO LEGAL 
E SEGURO: BREVE ANÁLISE ACERCA 
DO SISTEMA JURÍDICO ARGENTINO 
NO TOCANTE À DESCRIMINALIZAÇÃO 
DA INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ

A primeira coisa a ser contextualizada na última secção é uma 
breve contextualização da interrupção da gravidez em face do direito à 
saúde da mulher, referindo-se a questão da necessidade/ legalidade, 
e da liberdade/dignidade da mulher (MORAES, 2008, p.2). Aquele faz 
luz a amblose enquanto técnica legalizada ou necessária presente no 
ordenamento jurídico do Estado que se almejará o procedimento, sen-
do certo a seguinte questão: 

Ressalte-se que não há condição imposta à realização do abor-
to legal e, diante das dificuldades, as mulheres recorrem ao 
aborto inseguro, fato que explica a alta mortalidade de mulheres 
em decorrência de procedimentos mal feitos. Aborto seguro é o 
permitido pela lei, realizado por equipe de saúde bem treinada 
e contando com o apoio de políticas, regulamentações e uma 
infraestrutura apropriada dos sistemas de saúde, incluindo equi-
pamento e suprimentos, para que a mulher possa ter um rápido 
acesso a esses serviços (MORAES, 2008, p.3)

Neste viés, destaca-se que muito há de se questionar acerca 
da segurança para as mulheres que almejam a amblose, haja vista 
que, mesmo que seja possível o acesso através de pequenas bre-
chas/ mitigações de leis existentes, não é oportuno encontrar hos-
pitais prontos para realizar o procedimento, ou em caso seja encon-
trado, há grande comoção pública com o caso o que pode gerar 
desconforto para a mulher (MORAES, 2008, p.3). Cabe destacar que 
nesta linha, situa-se o pensamento de Betânia Ávila: 
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Direitos sexuais e direitos reprodutivos - ainda que se relacio-
nem - devem ser vistos como campos autônomos. Afinal, diz 
a autora, “gastaram-se décadas - talvez séculos - para sepa-
rar moralmente a relação entre sexualidade e reprodução e 
não se pode correndo risco de se atrelar uma a outra.” Os 
direitos sexuais dizem respeito ao exercício da sexualidade de 
todas as pessoas. Referem-se também ao direito de viver e 
expressar  livremente a sexualidade sem violência, discrimina-
ções, independentemente de sexo, gênero, orientação sexual, 
idade,raça, classe social religião, deficiência mental ou física. 
Incluem o direito de receber educação sexual ampla e sem 
preconceito, exerceasexualidade independentemente da re-
produção e praticarsexo com segurança e proteção, inclusive 
com a opção pelo não exercício. Embora inter - relacionados, 
tanto do ponto de vista conceitual quanto político, é importante 
a separação entre os direitos sexuais e os direitos reprodutivos 
(ÁVILA, 2003 apud GOLDINO; ROCHA, 2015, p.420).

Dessa forma, há sim pontos que se encontram dentro dos direi-
tos sexuais e reprodutivos, sendo especificamente o direito ao móvito 
enquanto manifestação de livre expressão das sexualidades, que aca-
ba por afrontar os princípios patriarcais de algumas sociedades com 
visões retrógradas (GOLDINO; ROCHA, 2015, p.420). Outrossim, Ávila 
retifica questões importantíssimas, abordando que a reprodução sim 
é consequência da relação sexual, mas a obrigação existente entre a 
sexualidade e a reprodução é de caráter social, ou seja, deve ser direito 
da mulher enquanto indivíduo manifestador da dignidade sexual(ÁVI-
LA, 2003 apud GOLDINO; ROCHA, 2015, p.420).

Por essa razão, mediante a dupla impressão enquanto manifes-
tação da sexualidade e reprodução, as políticas publicas que venham 
atender a mulher devem se atentar a questão, ou seja, atentar-se ao 
bis in idem da sexualidade e reprodução, se preocupando assim com 
o caráter bifurco da cidadania feminina (ÁVILA, 2003 apud GOLDINO; 
ROCHA, 2015, p.420). Neste viés, será centralizado a questão da 
amblose em meio ao Estado Argentino, que trouxe no final do ano de 
2020 grandes mudanças para seu ordenamento jurídico, haja vista 
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que fora aprovada a uma Lei que exclui dá a ilicitude a amblose em 
alguns casos (DIRINO, 2020, p.131).

Ademais, a primeira coisa a ser tratada acerca da Argentina é o 
não alcance/ cumprimento dos objetivos do milênio, sendo certo que 
inúmeros Estados Membros se comprometerem, e nesta empreitada, 
a Argentina havia se comprometido em reduzir a taxa de mortalidade 
materna em 75%, o que não fora alcançado (POCHAK, 2015, p.4). So-
bre essa questão, é destacada a oportuna declaração da Organização 
Mundial da Saúde, a qual afirma que a mortalidade materna é o ponto 
que indica a desigualdade existente entre homens e mulheres, sendo 
por um lado em uma extensão da sociedade, como nos serviços, saú-
de e oportunidade (POCHAK, 2015, p.4).

Neste viés, pode ser destacado que a maior causa de morte 
materna na Argentina se encontra ligada ao aborto (DEIS, 2010 apud 
DROVETTA, 2012, p.1-2). Seguindo essa questão, estipula-se que no 
Estado da Argentina, somente nos anos de 2004-2005 foram realiza-
dos quatrocentos e oitenta e seis mil abortos inseguros (PANTELIDES; 
MARIO, 2007 apud DROVETTA, 2012, p.1-2). Como forma sintética de 
esmiuçar, na Argentina até o ano de anterior ao da consumação da lei: 

En esta afirmación está la clave para entender la problemática 
del aborto y lareivindicacióndelmismo como derecho. Lasmu-
jeresson vistas y pensadas como sujetos de derecho, activos 
y autónomos. Y las políticas que lasbenefician o interpelan-
constituyenacciones positivas haciaellas y elcumplimiento de 
sus derechos. Por otro lado, según este proyecto, laamenaza 
de prisión para quien que se realizóun aborto constituye una 
sanción injusta que pone a lamujerenlasituación de tener que 
elegir entre un aborto clandestino realizado en condiciones que 
ponenenpeligrosu vida y salud, o someterseenel caso de viola-
ción a una maternidad violenta. Impidiendo que lasmujerespue-
danacceder a laopción de realizarseun aborto en condiciones 
seguras y dignas se refuerzael imperativo de mujer=madre, 
lo que imposibilita pensar a lamujer como sujeto de derecho, 
como ciudadanaactiva y conautonomía sobre supropiocuerpo, 



459

s u m á r i o

sin que quede subsumida al rol de procreadora y cuidadora (AS-
TORINO; SAPOROSI; ZICAVO, 2015, p.125).9

Dentro desta questão avalia-se o Código Penal Argentino en-
quanto tipificador dos ilícitos relacionados à amblose: 

Articulo 85. - El que causareun aborto será reprimido: 1º Conre-
clusión o prisión de tres a diezaños, si obraresinconsentimien-
to de lamujer. Esta pena podráelevarse hasta quinceaños, si 
elhechofuere seguido de lamuerte de la mujer.2º Conreclusión 
o prisión de uno a cuatroaños, si obrareconconsentimiento de 
lamujer.Elmáximum de la pena se elevará a seis años, si elhe-
chofuere seguido de la muerte de la mujer (ARGENTINA, 1921)10

Percebe-se que o artigo 85 do Código Penal argentino pune in-
terrupção da gravidez em até dez anos quando o tipo é realizado sem 
o consentimento da mulher, ou, caso seja seguido de morte a pena má-
xima é de reclusão de quinze anos (ARGENTINA, 1921). Outrossim, a 
pena de reclusão de um a quatro anos para a questão do autoaborto, 
não sendo possível a mera tentativa ser punível, como dispõe o artigo 
188 (DIRINO, 2020, p.131). Ainda na antiga lei, havia duas excludentes 
para a ilicitude do ato, caso seja realizado por um médico e tenha o con-
sentimento da mulher, não será punível quando a gravidez puder resultar 
na morte da gestante ou em caso de estupro(DIRINO, 2020, p.132).

9 Nesta declaração está a chave para compreender o problema do aborto ereivindicando-o 
como um direito. Mulheres são vistas e pensadascomo sujeitos de direito, ativos e autôno-
mos. E as políticas que os beneficiamou desafiá-los constituem ações positivas para eles 
e o cumprimento de seusdireitos. Por outro lado, de acordo com este projeto, a ameaça 
de prisão para quemque um aborto foi realizado constitui uma sanção injusta que coloca 
a mulherna situação de ter que escolher entre um aborto clandestino realizado emcondi-
ções que colocam em risco sua vida e saúde, ou se submetem no caso deestupro a uma 
maternidade violenta. Impedindo as mulheres de acessara opção de fazer um aborto em 
condições seguras e dignas é reforçadao imperativo mulher = mãe, o que torna impossí-
vel pensar na mulher como sujeitode direito, como cidadã ativa e com autonomia sobre o 
próprio corpo, semque é subordinado ao papel de procriador e cuidador.

10 ARTIGO 85. - Quem provocar o aborto será punido: 1º Com reclusão ou prisãode três a dez 
anos, se agir sem o consentimento da mulher. Esta penalidade pode aumentaraté quinze 
anos, se o acontecimento for seguido de morte da mulher.2º Com reclusãoou prisão de um 
a quatro anos, se agindo com o consentimento da mulher.A sentença será elevada para 
seis anos, se o fato for seguido da morte da mulher.
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Por fim, em quatorze de janeiro de dois mil e vinte um, entrou em 
vigor a Lei 27.610, tornando a amblose legalizada até a décima quarta 
semana de gestação, ou seja, três meses e duas semanas (FRANCE 
24, 2021, p.1-3). Neste viés, pode ser destacado: 

La lucha por la legalización fue intensa, pero marginal durante 
décadas. El gran salto ocurrió en 2015, tras la irrupción del 
movimiento Ni Una Menos contra la violencia machista, que 
logró movilizar a cientos de miles de personas e imponer los 
derechos de las mujeres en la agenda política. “El activismo 
feminista existía, pero estaba muy disgregado. Con Ni Una 
Menos logramos unirnos en red las que veníamos de distin-
tos lugares, nos dimos cuenta de que no estábamos solas y 
de todo lo que podríamos lograr si nos manteníamos unidas”, 
señala la comunicadora Ana Correa, una de las fundadoras. 
Desde entonces, la movilización en las calles ha sido masiva y 
constante. Las más jóvenes tomaron como bandera el aborto 
legal en una marea verde que logró su tratamiento legislativo 
por primera vez en 2018. Aunque fracasó su repercusión fue 
enorme: el aborto dejó de ser un tabú. Programas televisivos 
de mucha audiencia hablaron por primera vez del uso de pas-
tillas para interrumpir un embarazo y de las redes de acom-
pañamiento existentes para intentar minimizar los riesgos de 
quienes abortaban en la clandestinidad (EL PAÍS, 2021, p.3).11

Essa decisão foi importantíssima para o contexto que a socie-
dade está caminhando, haja vista que com a eclosão de princípios 
e a regularização de direitos é questão de tempo até que todas as 

11 A luta pela legalização foi intensa, mas marginal por décadas. O grande salto ocorreu 
em 2015, após o surgimento do movimento Ni Una minus contra a violência sexista, que 
conseguiu mobilizar centenas de milhares de pessoas e impor os direitos das mulheres na 
agenda política. “O ativismo feminista existia, mas era muito desarticulado. Com o Ni Una 
menos conseguimos colocar em rede aqueles de nós que vieram de diferentes lugares, 
percebemos que não estávamos sozinhos e de tudo o que poderíamos conquistar se 
ficássemos juntos ”, diz a comunicadora Ana Correa, uma das fundadoras. Desde então, a 
mobilização nas ruas foi massiva e constante. As meninas mais jovens tomaram o aborto 
legal como bandeira em uma maré verde que alcançou tratamento legislativo pela primeira 
vez em 2018. Embora tenha falhado, seu impacto foi enorme: o aborto não era mais um 
tabu. Programas de televisão com grande audiência falaram pela primeira vez sobre o uso 
de pílulas para interromper uma gravidez e as redes de apoio existentes para tentar mini-
mizar os riscos de quem abortou na clandestinidade.
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repressões sofridas sejam deixadas de lado e que seja alçado uma 
sociedade mais justa (EL PAÍS, 2021, p.3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de toda edificação deve ser correlacionado a questão 
presente nas diversas secções presentes no texto, haja vista que a 
completude fundamental depende da correção e conclusão das ses-
sões apresentadas. As questões primordiais do biopoder e seus re-
flexos demonstram a discriminante e limítrofe atitude do Estado para 
com seus Cidadãos. O Ente Estatal enquanto “soberano” oportuna e 
se pauta em questões de interesse para regular toda uma ciência nor-
mativa que engloba é permissiva e proibitiva. Por um lado, há proibição 
de atitudes das quais o Estado entende serem pertinentes em meio 
a sociedade, por outro lado permite condutas das quais entende ser 
menos de extrema necessidade. 

No entanto, o Estado carece de objetivo e regula mais do que 
se deve, seja por ideias políticos, filosóficos e culturais. Diante disso, 
há forte oposição para com a forma que o Estado regue as leis, o que 
por sua vez ocasiona uma insegurança, mas que ao mesmo tempo 
influi em mudanças sociais necessárias. Ademais, o movimento que 
busca a exclusão da amblose dos tipos incriminadores tem como 
fundamento o sobrestamento dos direitos do embrião em face dos 
direitos da mulher. Cabe destaque que inúmeras leis ainda mantêm 
seu caráter retrogrado, o que gera consequências inimagináveis para 
a vida de um incontável número de mulheres. 

Em sua completude, cabe destaque que mesmo com ideais 
autoritários e repressões de direitos, a sociedade internacional vem 
se desenvolvendo, o que possibilita mudanças sociais. Percebe-se 
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que a partir da década de cinquenta, em âmbito internacional, houve-
ra movimentos sociais que se desenvolveram em mudanças as quais 
são precursoras dos movimentos presentes nos dias de hoje. Dentre 
os mais importantes para o tema, são encontrados os movimentos 
feministas e favoráveis a amblose. 

Por fim, mediante a um grande esforço e exigência de sua po-
pulação, a Argentina, país latino-americano no final do ano de 2020 
desenvolveu com o auxílio do poder legislativo, leis mais brandas que 
possibilitam a interrupção da gravidez em casos predeterminados. 
Dessa forma, houve maior autonomia da mulher para com seu próprio 
corpo e um melhor desenvolvimento de políticas sociais. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A modernidade líquida, de acordo com a ótica de Bauman, se 
contrapõe à modernidade sólida e traz consigo a ideia de transitorie-
dade, uma temporalidade em constante mutação e que impõe a ne-
cessidade de movimento contínuo e volátil.  Assim, o derretimento dos 
códigos assumiu uma nova percepção, alicerçando, por conseqüên-
cia, uma nova ordem econômica, política, ética, social e cultural. Ora, a 
liquefação das coisas e das relações tornou a teia social desprotegida, 
desarmada e exposta. De acordo com Bauman, a era atual se apre-
senta como fluída, há pouco espaço para se consolidar rotinas sociais. 

Instituições tradicionais, a exemplo da família e dos laços afeti-
vos que a materializam, ganham uma nova percepção. Há uma emer-
gência da finitude das coisas, em razão de uma visão consumista ávi-
da e acelerada, como também das relações familiares. Os vínculos e 
sentimentos, no contexto de uma modernidade líquida, tendem a se 
acomodar em uma percepção de praticidade, desaparecendo e sur-
gindo em uma velocidade cada vez mais intensa e maior. 

Ora, as liberdades de escolhas implicaram por moldar indivíduos 
extremamente voltados para si e, por consequência, despidos de valo-
res coletivos. Neste aspecto, a liquidez, que em uma acepção primária 
estaria destinada a alcançar o sistema político-social, alcançou as re-
lações pessoais, passando de um nível macro para um âmbito micro. 

Assim, apresenta-se como objetivo do presente analisar os impac-
tos da percepção da sociedade líquida no campo das relações familiares 
e no redesenho da instituição e de seus componentes. A metodologia 
empregada na construção do presente pautou-se na utilização do mé-
todo dedutivo, tratando-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória. 
Como técnica de pesquisa, optou-se pela revisão de literatura sistemá-
tica, analisando-se doutrinas e a legislação referente ao tema proposto.
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A SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 
À LUZ DE BAUMAN

Zygmunt Bauman dedica seu trabalho à análise da “sociedade 
contemporânea na pós-modernidade”, a qual atribui a nomenclatura de 
“modernidade líquida” (OLIVEIRA, 2012, p. 26). As relações sociais e 
humanas são analisadas, na visão de Bauman (SIMÃO FILHO; SOARES, 
2017, p. 07), como menos duradouras e frequentes. Ao tratar do assun-
to, Bauman refere-se à um momento no qual as relações que constituem 
o mundo e a sociedade encontram-se em “um estado similar ao estado 
liquefeito da matéria, flexíveis e voláteis” (OLIVEIRA, 2012, p 26). 

Nesse sentido, essas relações podem dispensar, na maior parte 
das vezes, aquela “liga” necessária para mantê-las unidas. Partindo 
dessa premissa, ao tratar da condição altamente mutável e líquida do 
universo que abarca as relações, Bauman externa seus argumentos 
sobre a fluidez/liquidez das mesmas: 

“Fluidez” é a qualidade de líquidos e gases.  [...]O que todas es-
sas características dos fluidos mostram, em linguagem simples, 
é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua 
forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o es-
paço nem prendem o tempo. [...]Os fluidos se movem facilmente. 
Eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, “respingam”, “transbor-
dam”, “vazam”, “inundam”, “borrifam”, “pingam” são “filtrados”, 
“destilados” diferentemente dos sólidos, não são facilmente con-
tidos — contornam certos obstáculos, dissolvem outros e inva-
dem ou inundam seu caminho (BAUMAN, 2001, p. 08).

Nesse sentido, Bauman (2001, p. 08) ainda aduz que a mobilidade 
dos fluidos é associada a ideia de “leveza” e ao associar essa “ausência 
de peso” à inconstância e à mobilidade, pode-se entender que “quanto 
mais leves viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos”. 
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No ápice dessa liquidez, os indivíduos adquirem o status de “coi-
sa a ser consumida” e, logo depois, descartada. Tornando-se, assim, 
despersonalizados (BITTENCOURT, 2010, p. 76). Ainda para o autor, na 
atual conjuntura dessas relações, ninguém adquire o lugar de “insubsti-
tuível” e dentro desse processo de “despersonalização” do sujeito, a in-
diferença existencial transforma-se em uma característica da “vida líqui-
da” problematizada pelas falas de Bauman (BITTENCOURT, 2010, p. 76). 

Para Oliveira (2012, p. 29), a globalização transformou o homem 
moderno e contribuiu para o nascimento de novos contextos, estilos de 
vida e relações humanas. Dentro desse novo contexto, a alta e gradual 
expansão da tecnologia possibilitou avanços na economia e nos meios 
de comunicação e transporte, apresentando um mundo globalizado 
mais homogêneo, “onde as distâncias são relativas e as culturas se 
encontram e se misturam” (OLIVEIRA, 2012, p. 29-30). 

As relações líquidas, aqui, escorrem pelos dedos, evidencian-
doa necessidade por uma nova maneira de interpretação (SIMÃO FI-
LHO; SOARES, 2017, p. 07). Diante da tecnologia, a internet desponta 
como um fenômeno de alteração das relações humanas. Nesse senti-
do, merece destaque o que é exibido por Oliveira:

Com tamanha tecnologia surge a internet que se tornou um fenô-
meno que alterou as relações humanas, em especial na relação 
“eu e o outro”. A experiência da alteridade, essencial nas intera-
ções sociais, na construção na identidade e para o enriquecimen-
to existencial da nossa personalidade é vivida de forma diferente 
e nova, tendendo à diluição da figura do “outro” em conjunto com 
a supervalorização do “eu” (OLIVEIRA, 2012, p. 30). 

Ainda para o autor, nessa “alteridade”, a internet, de forma líqui-
da, acabou por proporcionar um ambiente no qual as “redes sociais” 
e outras novas formas digitais de relação, desempenham um papel 
de “banalização das interações humanas sociais” (OLIVEIRA, 2012, p. 
30). Essa interação digital distorce e transmite uma impressão contro-
vertida da profundidade presente nas relações. 
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Tal fato é explicado por Bauman (2004 apud BITTENCOURT, 
2010, p. 77) ao afirmar que em razão de temer a proximidade com o 
outro, as relações amorosas concretas são abandonadas para que 
as relações virtuais ganhem espaço. Pois conforme o próprio autor 
destaca, “é preciso diluir as relações para que possamos consumi-
-las” (BAUMAN, 2004 apud BITTENCOURT, 2010, p. 77). O autor ain-
da explica a vantagem dessa “prática amorosa mediatizada pela tela 
do computador”, que é, justamente, evitar a intimidade indesejável se 
caso, essa relação venha a tornar-se desgastada. 

Bittencourt (2010, p. 77) ainda salienta que o mundo virtual 
deveria proporcionar a “aproximação” entre os sujeitos, mas acaba 
motivando a “ruptura interpessoal” e ainda uma agravante de que o 
relacionamento virtual trata-se de uma ilusão afetiva, ainda que supos-
tamente prazerosa para aquele que dela se utiliza”. Dessa maneira, os 
relacionamentos virtuais são descartáveis e assépticos, não exigindo 
efetivo compromisso das partes envolvidas. Bauman (2004 apud BIT-
TENCOURT, 2010, p. 77) define como “relacionamento de bolso” esses 
relacionamentos afetivos e práticas amorosas, na medida que tem-se 
a possibilidade de dispor deles e depois guardá-los. 

Para Simão Filho e Soares (2017 p. 10), um novo “arquétipo 
humano” nasce: vivendo uma parte de sua vida de forma confortável 
no mundo virtual. Onde encontram-se familiarizados com o trabalho 
de economia de rede e mais interessados em acumular experiências 
divertidas e emocionantes, tendo a capacidade de interagir em diver-
sos mundo paralelos de forma simultânea, “mudando rapidamente sua 
própria personalidade para se adaptar a qualquer realidade” (SIMÃO 
FILHO; SOARES, 2017, p. 10). 

Nesse cenário, como aponta Bittencourt (2010, p. 77-78), a pró-
pria mídia torna-se uma grande “incentivadora” da tendência que dis-
solve valores elevados da cultura humana, como pode ser extraído das 
falas do próprio autor:



471

s u m á r i o

[...] pois continuamente ela despeja na massa social a ideia 
de que está na moda o ato de se “ficar” com várias pessoas 
sem que mantenha compromisso duradouro com ninguém, 
uma vez que assim, segundo os critérios dessa moral de con-
sumo aplicada na dinâmica amorosa, amplia-se a quantidade 
de experiências afetivas. Troca-se de parceiro como se troca 
de peça de vestuário e, assim, a lógica do descarte pessoal 
impera triunfante na “liquidez” humana de nossa contempora-
neidade (BITTENCOURT, 2010, p. 78). 

Os meios de comunicação, nos tempos atuais, dão a dispo-
nibilidade de acesso à uma enorme gama de informações. Oliveira 
(2012, p. 32) aduz que a fase da “falta de informação” foi ultrapas-
sada e o que vive-se hoje é a fase da “seleção de informação”. São 
tantas as possibilidades que o indivíduo depara-se com a agonia de 
escolher qual as informações que gostaria de “abraçar” e qual o es-
tilo de vida encaixar-se. Nas falas do autor, essa escolha de estilo 
de vida apresenta o “desvirtuamento da construção da identidade” 
como um processo individual (OLIVEIRA, 2012, p. 32). 

Para Diez e Corrêa (2018, p. 20), os valores acabaram adquirin-
do um estado líquido no mundo atual. A sociedade tornou-se mais ins-
tável e individualista, onde valores familiares, como fazer as refeições 
sentado à mesa por exemplo, foram cedendo espaço aos lanches 
rápidos feitos diante da televisão. Ainda na visão dos autores, “mo-
delos morais que antigamente eram grandes pensadores, hoje são 
celebridades e jogadores de futebol” (DIEZ; CORRÊA, 2018, p. 20). 

Nesse viés, a identidade dos indivíduos são baseadas naquilo 
que as pessoas exibem e consomem. Não se valoriza mais o perma-
nente, e sim o temporário. Os pensamentos de Bauman encaixam-se 
aqui perfeitamente, pois nada é solido, tudo é instável. Muda-se cons-
tantemente e as pessoas acabam tornando-se inseguras e “com medo 
do futuro” (DIEZ; CORRÊA, 2018, p. 20). 
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Em sentido semelhante, Pereira (2017, p. 28) aduz que a cons-
trução identitária transformou-se em passageira e a identidade indivi-
dual passa a ser submetida “à posse de determinados produtos”. Em 
outras palavras, a identidade individual submete-se ao consumo como 
é afirmando por Bauman: “Num mundo como esse, as identidades 
podem ser adotadas e descartadas como uma troca de roupa” (BAU-
MAN, 1998 apud PEREIRA, 2017, p. 28). 

Nesse mundo líquido, com a exposição das identidades, o indi-
víduo opta por aquela que melhor se encaixa. A construção da identi-
dade, agora, utiliza outros indivíduos como exemplos a serem segui-
dos e, nas falas de Oliveira, “a identidade é mais um objeto disposto 
nas prateleiras, pronto para ser consumido”. Nesse mesmo sentido, 
as relações passam a ser afetadas por esse consumo da ordem social 
líquido-moderna e o indivíduo passa a ser visto como um “objeto de 
consumo” (PEREIRA, 2017, p. 31).

Enquanto proporcionar satisfação, o indivíduo é útil e quando 
essa utilidade acaba, ele torna-se dispensável (PEREIRA, 2017, p. 31). 
A identidade individual é reformulada de maneira constante, justamen-
te para atender as necessidade e mudanças proporcionadas pela de-
manda do mercado de consumo que, por sua vez, determina a exclu-
são ou inclusão dos indivíduos.

Por fim, como destaca Pereira (2017, p. 32), na sociedade de 
consumo as regras das relações comerciais e afetivas são praticamente 
as mesmas: a mercadoria é lançada, utilizada e descartada para dar es-
paço à novas mercadorias e tudo que mostra-se mais duradouro causa 
estranheza e desânimo. Como o próprio autor justifica, “não se pode 
permitir que coisas ou pessoas sejam impedimentos ou nos obriguem 
a diminuir o ritmo de vida”. A mudança de identidade dá a possibilida-
de de novas relações, como pode ser extraído das falas de Bauman: 
“mudar de identidade, descartar o passado e procurar novos começos, 
lutando para renascer” (BAUMAN, 2008 apud PEREIRA, 2017, p. 32). 
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A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA EM UMA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

 Em uma sociedade “pós-moderna”, os modelos referenciais 
e tudo aquilo considerado com concreto e sólido acabou derretendo-
se e amoldando-se em novos sentidos e formas. Um novo contexto 
surge e as mutações são cada dia mais ágeis, profundas e dinâmicas. 
Conforme destaca Nogaro, Marques e Samoyedem (2018, p. 223), as 
identidades, que antes eram fixas, previsíveis e concretas, passam a 
ser descartadas, cedendo espaço para o “momentâneo” e “fugaz”. 

Em sentido semelhante, Bittar (2007, p. 592) aduz que a socie-
dade vivencia “uma experiência de sobressalente ênfase cultural no 
indivíduo”, onde consumismo e propaganda são fundamentais como 
mecanismos de delimitação da “estetização da experiência”. Para o au-
tor, as regras tradicionais de controle moral e social de comportamento 
já não se amoldam mais às diversas opções de vida, dando permissão 
para que os sujeitos tenham um diversificado leque de meios de autoafir-
mação que dão à eles a possibilidade de “serem aquilo que vestem ou 
aquilo que os lugares que frequentam significam” (BITTAR, 2007, p. 592). 

Diferentes estruturas despontam assinalando que outra época 
é instaurada. Nascem conceitos, cenários e contextos, todos eles re-
sultado de uma gama de acontecimentos que alavancaram mutações, 
impossibilitando “que se possa continuar a pensar e agir com os mes-
mos marcos e conceitos do passado” (NOGARO; MARQUES; SAMO-
YEDEM, 2018, p. 224). 

Nesse sentido, interessante destacar o que exibe Foessel (2010 
apud SOUZA, 2010, s.p.). Segundo ele, na modernidade, os indivíduos 
“experimentam uma disjunção entre os espaços de experiência e seus 
horizontes de expectativas”, onde o futuro acaba encurtando o presen-
te por fazer emergir um novo significado. Complementando o exposto, 



474

s u m á r i o

Nogaro, Marques e Samoyedem (2018, p. 224) ressaltam que passa-
-se por uma época denominada por muitos de “pós-modernidade”, 
momento este que é visto por muitos autores internacionais e nacionais 
como um momento de incertezas, desconstruções, fragmentações e 
“da substituição da ética pela estética, do consumo de sensações”. 
Em suma, vive-se em um momento de transformações e mudanças. 

Para Giddens (1997 apud NOGARO, MARQUES, SAMOYEDEM, 
2018, p. 226), a “sociedade pós-tradicional” é, ao mesmo tempo, um 
ponto final e o início de uma nova experiência:

A sociedade pós-tradicional é um ponto final, mas também o 
início de uma nova experiência de sociedade de espaço indefi-
nido, onde os elos sociais devem ser construídos e não herda-
dos, em uma jornada tão difícil quanto promissora de grandes 
recompensas. É, portanto, a primeira sociedade global. Em 
razão do rápido avanço das comunicações eletrônicas e dos 
transportes nas últimas décadas, os padrões do tradicionalismo 
se tornam invadidos, em um mundo onde agora ninguém mais 
é forasteiro. (GIDDENS, 1997 apud NOGARO, MARQUES, SA-
MOYEDEM, 2018, p. 226).

Para o autor, ainda, a tradição persiste apenas na medida que 
transformam-se em passíveis de justificativa. O passado não é 
apagado, mas pode ser reconstruído. O rompimento da ordem 
tradicional, ainda que parcial, possibilita a autonomia pessoal 
e também retira a sensação de “firmeza das coisas”, poden-
do assim, transformar-se em uma imensa fonte de ansieda-
de para o sujeito. Pois as convicções que tinha passam a ser 
invalidadas perante o novo modelo social, tendo assim, que 
encontrar outros mecanismos para se adaptar ao novo contex-
to que emerge (GIDDENS, 1997 apud NOGARO, MARQUES, 
SAMOYEDEM, 2018, p. 226). 

A influência exercida pelo mundo globalizado acaba interferindo 
na vida humana, em sociedade e, primordialmente, no cotidiano dos 
indivíduos, desde os relacionamentos até o consumo. O reflexo da alta 
modernidade, ansiedade e inquietude, para Giddens (1997 apud NO-
GARO, MARQUES, SAMOYEDEM, 2018, p. 226-227), pode infiltrar-se 
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nas experiências cotidianas dos sujeitos, porque a identidade mos-
tra-se fragilizada, diante das extensas e intensas transformações que 
toda essa “modernização” acaba por provocar.

No fluxo de todas essas mudanças e acontecimentos líquidos 
e pós-modernos encontra-se as famílias. Para Diez e Corrêa, (2018, p. 
22) a família não pode ser enxergada como um núcleo isolado, mas 
como um centro de interação com a vida em sociedade. Partindo des-
sa premissa, a família, além de possuir o status de instituição natural, 
torna-se também uma “construção social”, onde os papeis mudam 
conforme as pressões e conjunturas da sociedade (BITTAR, 2007, 
p. 596). Nesse viés, Souza (2010, s.p.) salienta que, como reflexo da 
“modernidade líquida”, é possível observar a emergência de famílias 
“recombinadas, de segundas, terceiras ou quartas núpcias” e ainda a 
consolidação da união estável.

Em sentido semelhante, Bittar (2007, p. 567) afirma que essa sé-
rie de mudanças na vida moderna trouxeram consigo alterações na so-
ciedade que, por seu turno, não passariam despercebidas pela identi-
dade familiar. Segundo as palavras do próprio autor, os laços acabam 
se afrouxando e a “casa perde a força centrípeta que possui de drenar 
o olhar para dentro, e os olhares são cada vez mais direcionados ao 
exterior, donde a auto-identidade de seus membros se torna cada vez 
menos aderente e cada vez mais escorregadia” (BITTAR, 2007, p. 597). 

Dessa forma, os valores que são cultivados nessa moderni-
dade líquida são passionais e individuais (DIEZ; CORRÊA, 2018, p. 
20). As famílias modernas, em tese, tinham a função de reprodução, 
segurança, “repasse de valores morais e culturais e a socialização”, 
nessas instituições, o indivíduo deparava-se com afeto, apoio, amor 
e compreensão, o que lhes permitiam tornar-se um indivíduo “pleno” 
(SPAGNOL, 2021, s.p.). 
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Em contrapartida, os grupos familiares pós-modernos, ou seja, lí-
quidos, possuem a característica de abarcar números cada vez menores 
de membros, são relações mais fluídas, “onde o objetivo principal não é 
mais o fortalecimento do grupo familiar, mas a valorização do indivíduo e 
a satisfação momentânea de seus desejos, em detrimento de seu ama-
durecimento emocional” (SPAGNOL, 2021, s.p.). As frustrações, nesse 
cenário, não possuem mais espaço e não são mais toleradas. 

Para Diez e Corrêa (2018, p. 23) os laços se afrouxaram e o 
interior da família se degrada. A força que a casa possui de drenar os 
olhares para dentro é perdida, e os olhares acabam se voltando para o 
exterior. No mundo do amor líquido, as relações estáveis cedem espa-
ço para um mercado das conexões rápidas, disponíveis e úteis. Nesse 
enfoque, ainda, os autores destacam:

Nesse mercado da afetividade volátil, aparece como outra mer-
cadoria que é consumido e de quem se dispõe transitoriamente 
como objeto, até quando outro produto mais útil aparece em 
sua substituição. O ritmo da afetividade vem marcado pelo ti-
ming de mercado, pelo tempo dos produtos que se sucateiam 
e se tornam obsoletos. O amor líquido é a demonstração exem-
plar da capacidade dissolutória do capital, que desarranja insti-
tuições basilares como a família (DIEZ; CORRÊA, 2018, p. 24). 

Os padrões do relacionamento parecem mudar entre os indiví-
duos nessa “crise contemporânea”, onde o crescimento da “mobilida-
de social” aponta para a possibilidade de “relações insatisfatórias” se-
rem resolvidas por meio do rompimento conjugal (SILVA, 2007, p. 40). 

No contexto pós-moderno, é necessário compreender que es-
sas transformações na relação, ao mesmo tempo que geram satisfa-
ção por serem descartáveis, acabam produzindo o embate de qual 
caminho seguir, como Silva (2007, p. 41) explica: “afinal este modelo 
de relação ainda não se fixou, mas encontra-se em transição”. 

O autor ainda destaca que é de grande importância entender a 
maneira que os indivíduos encontram-se carentes e sedentos por rela-
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cionamentos (SILVA, 2007, p. 41).Bauman (2004 apud SILVA, 2007, p. 
41) aponta que essa “carência” trata-sedo motivo e do sentido das re-
lações líquidas. Onde busca-se a satisfação do desejo, sem intimidade 
ou vínculo, e não sendo preciso haver uma relação de “responsabilida-
de e entrega verdadeira”. Aqui, fala-se de “quantidade sem qualidade”, 
pois mesmo estando com um grande número de pessoas, não há uma 
construção de vínculo entre elas (SILVA, 2007, p. 41). 

Nessa “individualização da vida contemporânea”, Diez e Cor-
rêa (2018, p. 24) afirmam que o lar acaba perdendo uma considerável 
significação. Tudo isso pois a família vai perdendo, gradualmente, as 
funções que lhe davam a característica de “micro sociedade”. A família 
para de ser a instituição e resume-se, simplesmente, em um “ponto de 
encontro das vidas privadas”. Com exceção da maternidade, hoje, a 
família não passa de uma “reunião” de sujeitos que a compõem na-
quele determinado momento, as relações entre os indivíduos se inver-
teram (DIEZ; CORRÊA, 2018, p. 25). 

Nogaro, Marques e Samoyedem (2018, p. 230) aduzem que a 
modernidade líquida está transformando-se em um mundo onde os 
indivíduos se fecham em si mesmos, buscando maximizar o possível 
proveito, distanciando-se dos outros, cada dia mais. Tal fato, na visão 
de Bauman, pode afetar o seguinte:

[...] a possibilidade de amar o outro, o ser humano vem se tornan-
do individualista, classificatório onde não possui mais uma iden-
tidade própria, mas uma que vá se adaptar aos padrões sociais, 
classificada e atribuída [...] a incerteza do presente é uma pode-
rosa força individualizadora. Ela divide em vez de unir (BAUMAN, 
2001 apud NOGARO; MARQUES. SAMOYEDEM, 2018, p. 230). 

Como um fator importante, destaca-se que uma das grandes 
transformações derivadas da sociedade, é justamente a multiplicação 
de novas configurações de núcleos familiares. Onde o modelo clássi-
co, no qual “homem e mulher que se casavam, ficavam juntos até que 
a morte os separasse e tinha filhos como fruto desse amor e fidelida-
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de”, vai perdendo espaço para outras forma de agrupamentos fami-
liares, “com o advento do divórcio, dos (re)casamentos e das uniões 
homossexuais” (NOGARO; MARQUES; SAMOYEDEM, 2018, p. 234). 

Presume-se, facilmente, que as relações tornaram-se mais lí-
quidas, onde se desgastam e se desfazem com mais facilidade, antes 
mesmo de se construírem, como os próprios autores expressam: “como 
um fenômeno que parece morrer mesmo antes de nascer” (NOGARO; 
MARQUES; SAMOYEDEM, 2018, p. 234). Quando o vazio que inquieta 
o indivíduo não é preenchido pelo outro, este torna-se descartável e as 
relações não são mais sustentadas pelo vínculo de crescer e viver jun-
tos, “mas as pessoas parecem ter chegado a um estágio de relações 
descartáveis” (NOGARO; MARQUES; SAMOYEDEM, 2018, p. 234). 

Uma sociedade líquida, onde tudo é moldável, solúvel, adequá-
vel e que evapora de modo fácil, as relações afetivas possuem grande 
fragilidade: “é uma vida precária, vivida em condições de incertezas 
constantes, [...] é uma sucessão de reinícios” (BAUMAN, 2007 apud 
NOGARO; MARQUES; SAMOYEDEM, 2018, p. 235). Tantas foram as 
configurações e transformações que permearam, e ainda permeiam, 
as famílias que Costa (2009 apud NOGARO; MARQUES; SAMOYE-
DEM, 2018, p. 235) defende que, na contemporaneidade, é um desafio 
“redefinir os fundamentos da família”. 

AS RELAÇÕES FAMILIARES NA 
CONTEMPORANEIDADE: FLUIDEZ 
E AMORES LÍQUIDOS

Neste contexto, ainda, enquanto aspecto orientador das famílias 
contemporâneas, a própria percepção de afeto e de busca pela felici-
dade se reveste de liquidez, oscilando e modificando-se rapidamente. 
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Pode-se, inclusive, sustentar, de acordo com Bedim e Bedim (2020, 
p. 122), que há uma ideia cada vez mais robusta sobre obsolescên-
cia, nos mais diversos segmentos da vida cotidiana. Neste sentido, “o 
mundo construído de objetos [e relações] duráveis foi substituído pelo 
de produtos [e vínculos] disponíveis e projetados pela imediata obso-
lescência” (BEDIM; BEDIM, 2020, p. 122).

Os vínculos afetivos passaram a obedecer a um ideal de prati-
cidade, consentâneo e harmonioso com o cenário de liquidez em que 
são nutridos, desaparecendo e surgindo em uma velocidade crescente 
e em volume cada vez maior. “No auge das relações líquidas, os elos 
humanos são construídos e desconstruídos constantemente. A cada 
conexão novas possibilidades afetivas são reiniciadas, os vínculos tor-
nam-se potencialmente frágeis, ambivalentes” (MIRANDA; MARBACK, 
2019, p. 03). A vida líquida, portanto, é uma sucessão de reinícios e, 
por isso, os rompimentos tendem a serem questões inquietantes e de-
safiadoras. Bauman (2007), inclusive, alerta que, no contexto da vida 
líquido-moderna e as habilidades necessárias para praticá-las, livrar-se 
das coisas tem preponderância sobre adquiri-las. 

Assim, na era da liquidez, o ser humano acaba se despersonali-
zando e adquire, por conseguinte, o status de objeto, algo a ser consu-
mido e, ao seguir um caminho contrário, acaba sendo descartado por 
outrem. Como apontam Miranda e Marback (2019, p. 03), o processo 
de despersonalização passado pelo indivíduo, imerso em um oceano 
da indiferença existencial, é a característica maximizada da ideia de 
vida líquida apresentada por Bauman, uma vida fictícia. Logo, em um 
mundo frágil e imediatista, os laços humanos se apresentam como 
dotados de precariedade. Há uma fluidez na modernidade líquida e 
que é revelada por meio da vulnerabilidade, da instantaneidade e da 
precariedade das relações humanas. Bedim e Bedim afirmam:

A palavra amor expandiu-se muito, e noites avulsas de sexo são 
referidas pelo codinome de “fazer amor”. Sabe-se que a satisfa-
ção no amor depende de conquista, de humildade, de coragem, 
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de fé e de disciplina, e de verdadeiros encontros com este outro 
ser. Numa cultura como esta, que favorece o produto pronto 
para o uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantâ-
nea, resultados que não exijam esforços prolongados, receitas 
prontas, essa proposta da arte de aprender a amar parece falsa 
e enganosa (BEDIM; BEDIM, 2020, p. 123).

Pessoa (2018, p. 288) sustenta que a pós-modernidade seria, por 
essência, individualizante. Trata-se de um contexto de desapego, provi-
soriedade e fortalecimento do processo de individualização; é tempo de 
liberdade e, concomitantemente, da insegurança. Para Bauman (2001; 
2004), o poder atomizador da modernidade líquida repercute em uma 
dificuldade de estabelecer coletivos e engajamentos políticos, grandes 
projetos de sociedade, no individualismo das metrópoles e megalópo-
les, na xenofobia e no consumismo de relações prontas e imediatistas. 

Por consequência, nas esferas da vida privada, a modernidade 
líquida tenderia a obstar a duração dos matrimônios, das famílias, das 
amizades e dos amores. O paradigma tradicional da sociedade sólida 
da vida conjugal “até que a morte nos separe”, na pós-modernidade, 
cederia espaço para a futilidade dos encontros sexuais sem nenhum 
compromisso além do gozo momentâneo e da busca por vários par-
ceiros (PESSOA, 2018, p. 288). Há uma busca imediatista e fluída por 
relações idealizada e corpos que sejam capazes, de maneira prévia, 
de se encaixar em padrões compartilhados e difundidos. 

Assim, o desprendimento ao tempo-espaço ocorreria, na pós-
-modernidade, em nível micro e alcança as relações intersubjetivas. 
Para Bauman (2001; 2004), amizades e namoros online se destacam 
em tal contexto de liquidez como matrizes fundamentais do novo nexo 
relacional. Gradualmente, o relacionamento face a face foi substituído 
por encontros em rede e a busca por parceiros, nos espaços tradicio-
nais de socialização, estaria sendo abandonada (PESSOA, 2018, p. 
289). Todavia, ainda que haja a facilidade de se construir novos laços 
não vinculados à lógica da modernidade sólida, os laços na moderni-
dade líquida são frágeis, em razão de serem desplugáveis, excluíveis. 
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Na cyberrealidade, que caracteriza a pós-modernidade, os su-
jeitos podem se desligar uns dos outros sem a necessidade de ar-
quitetar desculpas, sem o constrangimento que, na modernidade só-
lida, atingia as relações em razão da proximidade espacial existente. 
Assim sendo, a vantagem do aumento da oferta do relacionamento 
estaria acompanhada de uma desvantagem produtora de angústias 
e de tristezas nas vítimas de sua desconexão súbita ou, ainda, que 
não estivessem aptas para o mercado de consumo ávido de relações 
intersubjetivas. Neste sentido,

A súbita abundância e a evidente disponibilidade das “experiên-
cias amorosas” podem alimentar (e de fato alimentam) a convic-
ção de que amar (apaixonar-se, instigar o amor) é uma habilidade 
que se pode adquirir, e que o domínio dessa habilidade aumenta 
com a prática e a assiduidade do exercício. Pode-se até acreditar 
(e freqüentemente se acredita) que as habilidades do fazer amor 
tendem a crescer com o acúmulo de experiências que o próximo 
amor será uma experiência ainda mais estimulante do que a que 
estamos vivendo atualmente, embora não tão emocionante ou 
excitante quanto a que virá depois (BAUMAN, 2004, p. 17).

Simplesmente, no contexto de modernidade líquida, as rela-
ções não forem feitas para serem duradouras. A relação de descar-
tabilidade aparece não somente nos relacionamentos afetivos, mas 
também no mercado de trabalho, na arquitetura das instituições e 
das cidades, nos projetos de vida, nos projetos familiares. Ora, apa-
rentemente, estar-se-ia diante de uma modernidade liquefeita em que 
não há espaço para grandes planejamentos coletivos e, ainda, sem 
paradigmas utópicos (PESSOA, 2018, p. 290).

O amor estaria em um processo de deterioração pelos novos 
padrões culturais e pela modernidade líquida, inclusive, o que implica-
ria no desenho da instituição familiar e nos novos desenhos assumidos 
por ela. Ainda que para Bauman (2004), o amor seja um sentimento 
natural e universal, não se pode esquecer que haveria uma fragilização 
dos laços e que isso acometeria toda a humanidade. Enfim, os amo-
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res líquidos seriam a manifestação de uma perspectiva cada vez mais 
imediatista das relações humanas e que se pautaria em uma busca 
desenfreada por relacionamentos efêmeros, fluídos, os quais teriam 
como grande mola a busca individual e egoística para satisfação dos 
interesses de cada indivíduo pós-moderno. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão proposta sobre a dicotomia e a desconstrução en-
volvendo a modernidade sólida e a modernidade líquida fez emergir 
uma reflexão contemporânea a respeito da ruptura dos paradigmas 
tradicionais. Neste contexto, a pós-modernidade se caracteriza como 
um contexto em que o imediatismo e a visão individualista acerca das 
relações se apresentam como uma variável robusta e cada vez mais for-
talecida. Os padrões tradicionais e as instituições conservadoras, dian-
te desse novo cenário, acabaram sendo repensadas e reconstruídas. 

Neste quadrante, como manifestação da pós-modernidade, po-
de-se analisar a instituição familiar que foi uma das expressões mais 
ressignificadas em tal contexto. Abandonou-se a moldura tradicional 
de família como sinônimo de local e de expressão da conservação 
patrimonial e da projeção do patriarcado, até então, dominante. Em 
reação, sobretudo a partir da década de 1980, com especial enfoque 
na realidade brasileira, a família foi elevada à condição de célula-base 
para o desenvolvimento humano, pautada pelo afeto e pela busca da 
felicidade como paradigmas orientadores.

Assim, como expressão de manifestada ressignificação, viven-
cia-se, sobretudo em razão da cyberrealidade, um redesenhar das 
relações intersubjetivas. Há uma busca pelo imediatista e cada vez 
mais volúvel dos laços estabelecidos entre indivíduos, no plano pri-
vado. Na pós-modernidade, pode-se afirmar que se vivencia a lique-
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fação do afeto e da felicidade, renegados à condição de objetos a 
serem consumidos dentro de um contexto de constante insatisfação 
pessoal e de precariedade de sentimentos.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sociedade vivencia um processo amplo de modificação, o 
que advém, em especial, a partir da segunda metade do século XX. 
Assim, valores, que eram tradicionalmente adotados como verdades 
imutáveis e condicionantes para padrões de convivência social, foram, 
aos poucos, sofrendo importantes modificações. Tal questão não ficou 
adstrita no campo da sociedade e sua organização; ao reverso, tais 
repercussões passaram a se projetar e a desdobrar para o plano do Di-
reito e a reformulação de diversos segmentos do ordenamento jurídico.

Nesta linha, pode-se mencionar a família como o ponto de con-
vergência de tais modificações. A concepção clássica da entidade fa-
miliar, sobretudo como expressão do pátrio poder e de concentração 
de renda, além de lócus de manifestação dos valores religiosos, sofreu 
uma ressignificação. No ordenamento nacional, tal processo se deu de 
modo paulatino, com a edição de uma série de diplomas normativos 
que repercutissem os influxos sociais que remodelaram a família, tais 
como o Estatuto da Mulher Casada e a Lei do Divórcio de 1977.

Ainda assim, a guinada normativa se deu com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, que modificou os 
valores patrimoniais e religiosos que emolduravam a família e passou 
a compreender a questão por um viés plural e como célula-base para 
o desenvolvimento de seus membros. A família, nesta linha, passa a 
ser o espaço em que busca pela felicidade e afeto, conjugados com a 
dignidade da pessoa humana, passam a transitar em prol dos envolvi-
dos nas relações estabelecidas. 

Como expressão de tal modificação, a pluralidade familiar pas-
sou a ser adotada como mecanismo para o reconhecimento da família 
como constructo contemporâneo e que vivencia a diversidade de ma-
nifestações, as quais ressoam a complexidade social. Assim, não há 
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mais que se falar em um modelo hermético e tradicional de família, mas 
sim em famílias, cujas expressões são, em síntese, reflexos da busca 
pela realização individual e pelo desenvolvimento.

Decerto, há um debate sobre o alcance do princípio da plurali-
dade familiar, em especial quando se analisam, ainda, os reflexos de 
valores morais e religiosos a impregnar a temática. Em razão disso, o 
escopo do presente consiste em analisar a (im)possibilidade do re-
conhecimento das famílias poliamorosas no ordenamento jurídico na-
cional, tal como os desafios. A metodologia aproveitada para a estru-
turação da presente pesquisa se embasou por meio da metodologia 
histórica e dedutiva. Em referência às técnicas de pesquisa, optou-se, 
em um primeiro momento na revisão de literatura sob o formato sis-
temático. De maneira secundária e complementar, lançou-se mão da 
técnica de revisão bibliográfica, tendo como proposta de seleção a 
pertinência do material com a pesquisa. As bases dados empregadas 
foram sistemas online, adotando-se como parâmetro de seleção a cor-
relação entre os textos e o tema proposto.

O ELASTECIMENTO DO CONCEITO 
DE FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE

É sabido que a família é o agrupamento e a instituição humana, 
sem dúvida, a mais antiga, visto que, toda pessoa, todo ser humano 
nasce em virtude da família e, comumente, no meio desta, vinculando-
-se com seus outros integrantes (ADVOGADOS, 2015, s.p.).De acordo 
com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, a família é atina-
da como o pilar da comunidade e obtém uma tutela especial por meio 
do Estado (MENEZES, s.d., p. 1).

Com o passar dos tempos, a concepção de família é vista em 
um processo de mutação. A família nuclear, tradicional, constituída 
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pela mãe, responsável pelos filhos e pela família e o pelo pai provi-
sor da casa, foi tornando-se sucedida por novas categorias de família. 
Atualmente, a percepção jurídica a respeito da família compreende 
diferentes formas de adjunto familiar e tem por intuito ser capaz de 
abranger toda a complexidade das condições que unificam os indiví-
duos (MENEZES, s.d., p. 1).

Com isto, é perceptível que a família, como instituição social, 
tem atravessado por céleres alterações em sua disposição, função e 
organização de seus integrantes doravante a partir segunda metade 
do séc. XX. Em comparação com o modelo tradicional, é possível 
observar que são somados inúmeros outros, não sendo possível ex-
ternar se são piores ou melhores, meramente tidos como desseme-
lhantes (SARA, 2018, s.p.).

A concepção de família progrediu, constantemente, com o pas-
sar dos tempos, vivenciando influição do poder social, religioso, político 
e econômico, compreendendo tradições e costumes de cada local. A 
fase em que a sociedade vivencia, retratava de forma direta na entidade 
familiar. O homem primitivo era visto de maneira completa sob subor-
dinação a natureza. Logo, não tinha uma vinculação afetiva entre uma 
mulher e um homem, o vínculo era definido para condições melhores de 
sobrevivência. As teorias que detinham o monopólio desta fase eram a 
teoria patriarcal e a teoria matriarcal (ABREU, 2015, s.p.). Ao passo que:

Duas teorias são invocadas: a primeira, a matriarcal, asseveran-
do que a família é originária de um estágio inicial de promiscui-
dade sexual, em que todas as mulheres e homens pertenciam 
uns aos outros; a segunda, a teoria patriarcal, que nega essa 
promiscuidade sexual, aduzindo que o pai sempre foi o centro 
organizacional da família (ABREU, 2015, s.p.).

No momento pós-revolução industrial e o assentamento da con-
temporaneidade, existiu o crescimento das alternativas de estrutura-
ção de várias formas de famílias e da complexidade dos vínculos. Esta 
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modificação fez com que se sucedesse um progresso da respectiva 
concepção. Temas relacionados à reprodução e ao matrimônio enfra-
quecem e o elemento crucial para a elaboração de um instituto familiar 
passar a ser o afeto (MENEZES, s.d., p. 1).

Pode-se analisar que, no princípio do século XIX até os dias 
atuais, grandes alterações se sucederam na entidade familiar. O cor-
po social moderno se conjectura por relevantes alterações nas áreas 
da cultura, da política e da economia, atingindo consideravelmente 
todos os aspectos da existência social e pessoal. Estas alterações 
refletem assiduamente na vida da família, a datar do molde de estru-
turação até o provisor da subsistência, entre diversos outros aspec-
tos (SARA, 2018, s.p.).

 Com o passar dos tempos, a expressão família foi se apro-
priando de novas percepções. Observe-se que, a expressão família 
tem origem no latim famulus que, era entendido como agrupamento 
de servos domésticos (MENEZES, s.d., p. 1).Atualmente, existem ca-
sais que não têm filhos, famílias “mosaico” (as quais os parceiros têm 
filhos dentro e fora do relacionamento), relações homoafetivas, órfãos, 
avós criando netos, pais solteiros e mães solteiras. Estes são somente 
alguns dos núcleos de coabitação da modernidade, novos que, pre-
tendem serem tidos como núcleos familiares (RINALDI, 2018, s.p.).

As alterações na dinâmica social, o desempenho da mulher no 
mercado de trabalho, a fácil capacidade dos divórcios e a suma in-
formatização a respeitos dos de direitos dos vínculos homoafetivos 
ratificam para que as “regras” de coabitação familiar sejam alteradas. 
Além do mais, o Judiciário tem consentido com os vigentes acordos fa-
miliares, mesmo sem possuir o amparo da legislação (RINALDI, 2018, 
s.p.).A família da atualidade tem como proposição:

O afeto e a dignidade da pessoa humana, e vai além de um 
meio familiar constituído pelo casamento e unido pela herança 
genética, agora, são os laços afetivos que determinam as re-
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lações familiares. A ideia da família pós-moderna é ampliativa, 
ou seja, a família que se assemelha ao modelo anterior, estru-
turalmente, não deixou de durar e muito menos deixou de ser 
protegida, na realidade,ela passou a coexistir com os diversos 
modelos familiares, dessa maneira reafirma Farias e Rosenvald 
(2012 apud SARA, 2018, s.p.).

A comunhão dos sujeitos dispõe de um desfecho egoísta, no 
entanto, na melhor concepção da expressão, vez que está se dá pelo 
sucedido de outro sujeito lhe dar regozijo, crescimento e felicidade. 
Este novo aspecto para a elaboração da família é de substancial rele-
vância, com enfoque para melhor elucidar as alterações sobre as quais 
a família perpassa (ADVOGADOS, 2015, s.p.).

Com o decorrer dos tempos, no entanto, a concepção de famí-
lia sofreu uma mutação considerável até que, atualmente, se atribui 
um conceito variado de família, variada, havendo a possibilidade de 
tratar a respeito de uma ou mais pessoas, vinculadas por peculiarida-
de sócio-psico-afetivos ou biológicos, com propósito de estipular, de 
forma ética, o progresso da personalidade de cada um. Isto posto, a 
família é tida por meio de um viés ferramental, passa a ser âmbito de 
execução pessoal de seus indivíduos, a concepção de família passa 
a ser a pessoa (SARA, 2018, s.p.).

A família, então, vem a ser mais democrática, o protótipo pa-
triarcal foi assim distanciado, sendo aplicado um molde igualitário, 
no qual todos os integrantes devem ter suas carências cuidadas e a 
busca pela felicidade de cada pessoa vem então a ser primordial no 
âmbito familiar (ADVOGADOS, 2015, s.p.). Como se pode analisar, 
não há no que se abordar mais em casamento como componente de 
criação da família, enfim é a sensação que coaduna seus integrantes, 
o desejo de cada um em se juntar ao outro, devido a isto, nos dias de 
hoje há a possibilidade de se vislumbrar que, uniões estáveis têm a 
possibilidade de constituir família.
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A qual existe a família monoparental, ou seja, pai ou mãe solteira 
e, que existe família na junção de indivíduos do mesmo sexo. Assim sen-
do, o componente se dá por ajuizado pela constituição da família, sendo 
subjetiva e perpassa do anseio das pessoas (ADVOGADOS, 2015, s.p.). 
A família, então, passa a ser observada como uma ferramenta de pro-
gresso particular de cada pessoa, não sendo mais comparada a uma 
entidade. Esta alteração institucional e filosófica ainda não se encontra 
difundida de uma maneira completa no atual corpo social, contudo se 
observa em uma consolidação crescente (ADVOGADOS, 2015, s.p.).

ENTRE A FIDELIDADE E A LEALDADE 
EM UMA SOCIEDADE LÍQUIDA

O exórdio da família se compreende por um pretérito colossal e, 
se perde na extensão devido a não ser possível estabelecer seu pro-
longamento. Contudo, é particular a definição de que, os seres vivos 
se juntam e elaboram conexões entre si mesmas, seja devido à aspi-
ração de não ter uma vida sozinho, a ponto de ser possuir por oriundo, 
diversas vezes, o conceito de que, a felicidade só se encontra a dois 
(AZEREDO, 2020, s.p.). Afora isso, algumas frações da família viveram 
em uma condição de selvageria, enquanto outras frações em uma 
condição de barbárie, bem como outras, ainda, em uma condição de 
civilização, por meio de acúmulos de experimentos e conhecimento, 
descobertas e invenções (MORGAN, 1877 apud AZEREDO, 2020, s.p.).

Os institutos contemporâneos têm suas bases fixadas no espa-
ço da barbárie, a qual, por sua vez, teve seus princípios propagados 
fundamentados na fase anterior, a fase de selvageria. Portanto, por 
intermédio de uma geração linear, sendo exibido um progresso lógi-
co dos institutos, como o caso da família (AZEREDO, 2020, s.p.). A 
fase contemporânea é demarcada pela soberania do quinhão familiar 
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e singular, cabido a uma sistemática de morais que, admite a recusa 
e a autonomia das pessoas em acompanharem costumes alusivos à 
performance das funções sociais de esposa e marido, das gerações 
anteriores. Em consequência, acontece o movimento duplo, criticar a 
partilha do trabalho por conta do sexo e recusar o instituto do casa-
mento. A título de exemplo, as circunstâncias objetivas que, possibi-
litam a manipulação deste arbítrio singular, em especial os métodos 
modernos de manipulação dos nascimentos (SOUZA, 2008, s.p.).

Era compreendido pelo Código de 1916 que, a família era tida 
por estar vinculada a dois aspectos cruciais, sendo eles, a consangui-
nidade e o casamento formal. Entretanto, com o passar do tempo, a 
veracidade social acarretou uma nova compreensão de família, sendo 
esta desligada de seus padrões tradicionais, os quais tinham por base 
no casamento o sexo e a procriação. O novo entendimento se vale de 
valores, como, por exemplo, o carinho, amor e a afetividade (LIMA, 
2018, s.p.). Nesta concepção, Baptista exterioriza que: 

Com o surgimento da industrialização, ocorreu o processo 
de urbanização acelerada e o surgimento de movimentos de 
emancipação das mulheres. Daí em diante, ocorreram profun-
das transformações econômicas e sociais, consequentemente 
comportamentais, que puseram fim à instituição familiar nos 
moldes patriarcais (BAPTISTA, 2014 apud LIMA, 2018, s.p.). 

Desta forma, cumpre analisar que, as formas familiares contem-
porâneas não se vinculam mais apenas ao casamento formal e solene 
de outrora. No demais, as famílias que, anteriormente eram extensas 
e numerosas na sua quantidade de integrantes, dão espaço a moldes 
familiares mais restringidos, com uma quantidade reduzida de inte-
grantes (LIMA, 2018, s.p.).

As mudanças da família têm uma coerência considerável, tendo 
em vista que dão a sensação de uma determinada incerteza e desor-
dem, que teriam a possibilidade de afligir. Assim, ao analisar todo o 
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processo de evolução que permeou a sociedade e, por consequência, 
seus hábitos, seus aspectos sociais, morais e religiosos, pode-se di-
vidir a crônica da família contemporânea em duas fases. Singly (2007 
apud SOUZA, 2008, s.p.) ressalta o indício averiguado nos meios so-
ciais, no decorrer dos anos 1918 a 1968, pelo fato do homem trabalhar 
fora para poder receber o dinheiro da família e de a mulher permanecer 
em casa para se ocupar, da melhor maneira capaz, de seus filhos. 
Esta tipologia está focada no coletivo e, os adultos estão ao ofício das 
crianças e sua família de modo geral (SOUZA, 2008, s.p.). 

Assim, a partir do ano de 1960, a modernidade na Europa al-
tera o rumo e adentra na fase da modernidade avançada, na qual a 
família outorga relevância ao procedimento de individualização. Esta 
tipologia é tida como a segunda tipologia familiar sobre a família mo-
derna. A pluralidade de maneiras familiares e a mínima solidez da 
vida conjugal não têm de compelir a um errôneo diagnóstico que 
observa o objetivo da vida conjugal para uma considerável quantia 
de indivíduos (SOUZA, 2008, s.p.). 

De forma adversa à vida solitária ou ao celibatário, a vida conjugal, 
na maioria das vezes, se mostra mais fascinante, tendo em vista que 
certifica a ilustração de que, não é apenas uma figura pública ou uma 
pessoa que tem de viver, acima de tudo, conforme a lógica das relações 
e do interesse de disputa que predomina o âmbito do trabalho (SOUZA, 
2008, s.p.). A origem da família é um enigma a ser decifrado, o qual até 
hoje não se possui uma determinada certeza sobre o assunto, visto que, 
a crônica é sucedida de consecutivas interrupções. Isto se dá, devido a 
ser uma vivência sociológica, na qual, para se abordar a respeito da fa-
mília, cabe abordar a respeito também do Estado (AZEREDO, 2020, s.p.).

Muitas são as suposições que buscam elucidar o início do Esta-
do também. O Estado sempre existiu e, para muitos estudiosos, desde 
que o ser humano vive na Terra, o ente estatal se encontra inserido em 
uma instituição social. Para outros, o corpo social existiu ao longo de 
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um determinado tempo sem o Estado, e ainda, existem outras teorias 
que aceitam como Estado à comunidade política perfilhada de particu-
laridades estabelecidas (DALLARI, 2010 apud AZEREDO, 2020, s.p.).

Ademais, ao se pensar os marcos de modificação contempo-
rânea da concepção de família, faz-se imprescindível analisar a con-
cepção de modernidade líquida, apresentada pelo sociólogo polonês 
Zygmunt Bauman. As noções essenciais da modernidade líquida são a 
insegurança e, simultaneamente, o tempo de liberdade; acelerado pro-
cesso de individualização, desapego e provisoriedade. Esta concep-
ção pode ser estabelecida como a ausência de garantia, de certeza e 
de segurança. Os diversos ramos dos relacionamentos humanos, vida 
privada e ida pública (sociedade contemporânea) perpassam por uma 
gama de mutações as quais consequências rasgam o tecido social 
(SILVA; TFOUNI, 2008, s.p.).

Estas mutações fazem com que, os institutos sociais sofram 
com a perda da solidez e se tornem amorfos, de maneira paradoxal, 
como os líquidos. A modernidade líquida é, portanto, momento de um 
processo de individualização, momento de desapego e provisorieda-
de; ao passo que é também momento de liberdade que ocasiona o 
momento da insegurança (SILVA; TFOUNI, 2008, s.p.).

Nesta perspectiva, a relação entre uma pessoa e outra é de fra-
cos laços de afeto e mercantilizado, havendo a possibilidade de se 
desfazerem perante a qual seja o desagrado de uma das pessoas. 
Assim, “O interesse público é reduzido à curiosidade sobre as vidas 
privadas de figuras públicas e a arte da vida pública é reduzida à ex-
posição pública das questões privadas e a confissões de sentimentos 
privados” (BAUMAN, 2001 apud SILVA; TFOUNI, 2008, s.p.).

A modernidade líquida, portanto, é um momento em que o indi-
vidualismo, o terrorismo e a violência são exagerados, instaurados em 
“terras-de-ninguém”, em não-lugares. Desta forma, as cidades do sécu-
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lo XXI, são localidades na modernidade líquida, visto que, no momento 
da história de uma porção da humanidade (SILVA; TFOUNI, 2008, s.p.).

POR UM NOVO SALTO NA DEFINIÇÃO 
DAS RELAÇÕES FAMILIARES: 
PENSAR NO POLIAMORISMO

Ao se pensar na concepção de liquidez, adotada por Bauman, 
não pode se afastar dos influxos produzidos na família, enquanto insti-
tuição típica da modernidade sólida e que, nas últimas décadas, viven-
ciou o derretimento e a ressignificação de suas manifestações. No âm-
bito do Direito Brasileiro, pode-se afirmar que a família encontra-se no 
círculo de instituições tradicionais que sofreu maior releitura e mutação. 
Assim, a família passou da condição de uma célula de concentração de 
renda e afirmação dos valores de uma sociedade tipicamente patriar-
cal, espelhando a sociedade brasileira, a espaço e célula-base para o 
desenvolvimento humano. Logo, novos valores passaram a liquefazer 
tal entidade e aspectos tradicionais foram cedendo espaço a uma nova 
percepção do papel a ser desempenhado pela família e encontrando 
no afeto e na busca pela felicidade os paradigmas norteadores.

Com a nova ordem constitucional instituída em 1988, grandes 
paradigmas firmados em preconceitos deixou de existir. Assim, o ca-
samento, que era considerado sagrado, deixou de ser sinônimo de 
Família. Afora isso, nessa nova norma, a mulher passou a ter os mes-
mos direitos dos homens e o conhecido pátrio poder se transformou 
em poder familiar, implicando no fato de que todos os membros têm 
direitos e deveres no âmbito familiar. (LIMA, 2015).

Da mesma maneira, a nova norma instituída na Magna Carta, de 
modo a atender os anseios da sociedade, estendeu o conceito de famí-
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lia, além de buscar proteção jurídica a outras formas de famílias, de rela-
ções de afeto diversas do casamento (LIMA, 2015). O autor acrescenta 
que, “dessa forma, o casamento deixou de ser sinônimo e único criador 
da família, passando a existir outras entidades familiares juridicamen-
te protegidas”. (LIMA, 2015, p. 05). Consequentemente, o formalismo 
advindo do casamento dá lugar ao informal, deixa para trás conceitos 
arcaicos ligados à obrigatoriedade e à indissolubilidade do casamento. 

As relações, neste dado momento, são de forma igualitárias em 
que o que importa é o afeto, o que, por sua vez confere reconhecimen-
to aos princípios da afetividade, pluralidade e solidariedade, advindos 
da Magna Carta para o âmbito do direito de família (LIMA, 2015). Desse 
modo, o Instituto Brasileiro de Direito de Família acrescenta:

A singularidade dos sujeitos e a pluralidade das famílias pas-
saram a ser o divisor de águas em Direito das Famílias. Nesse 
sentido, o afeto tornou-se valor jurídico e, em decorrência, são 
aceitas as uniões socioafetivas. Nesse leque foram incluídas 
as uniões estáveis e, por analogia, são reconhecidas as uniões 
homoafetivas. Filhos deixam de ser ilegítimos e o adultério co-
metido pelo cônjuge perdeu o valor da culpa, o peso do crime. 
(IBDFAM, 2010, p. 1)

Nesse passo, o marco mais importante em relação ao Direito de 
Família tem-se sua concepção na Constituição de 1988 e, posterior-
mente, com o Código Civil de 2002, que, também, trouxe importantes 
inovações ao direito de família, visando tutelar o bem da família e sua 
conservação. Pode-se, neste contexto, afirmar que as maiores inova-
ções do Código Civil de 2002 em relação à família, foi o reconheci-
mento da união estável, e a ampliação dos direitos previstos, no atual 
texto constitucional, mudando a concepção de família em nosso orde-
namento jurídico (LÔBO, 2011). Insta salientar o magistério de Pereira:

O atual perfil da família no ordenamento constitucional brasilei-
ro afasta a idéia de um organismo autônomo e independente, 
mas também não apresenta a família passiva e dependente, 
exclusivamente, do protecionismo estatal. Sua função instru-
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mental implica o reconhecimento de responsabilidades dos 
seus membros de tal forma que o sistema constitucional de 
proteção a família não pode ser compreendido no âmbito iso-
lado dos deveres de proteção do Estado. (PEREIRA, 2015, p. 
61 apud CRUZ; RANGEL, 2018, s.p).

Deste modo, toda a roupagem patrimonialista, que revestia as 
relações familiares, ganhou um caráter mais humano com desapego 
do ter, importando-se com a valorização do ser. Esse fato se deu devi-
do aos princípios emanados da Carta Magna, e que foram necessários 
para a consagração do Estado Democrático de Direito no Brasil. A partir 
desses dois princípios, a saber: a dignidade humana e solidariedade e 
que se concretizou a mudança no núcleo familiar, deixando de ser um 
âmbito de reprodução e manutenção de patrimônio. O núcleo familiar 
pós-Constituição Federal de 1988, passou a se transformar em um nú-
cleo predominante de afeto e assistência entre seus membros, estando 
protegidos dentro da esfera constitucional, independentemente da com-
posição familiar em que este está inserido. (COSTA; SIMÕES, 2011). 

O Direito de Família com base na dignidade humana firmou a 
afetividade como princípio norteador, assim, as diversas mudanças 
pelas quais a família passou, buscou-se embasamento dentro do re-
ferido princípio. É impossível pensar a vida humana sem a existência 
de relações afetivas, em que, os indivíduos percebem sentimentos de 
afeto e amor a seu respeito. Essas relações afetivas caminham rumo à 
incondicionalidade do afeto e do amor que se apresenta ao próximo, 
assim, a afetividade e o elo que liberta o ser humano para expressar 
suas emoções e sentimentos de amor. (TARTUCE, 2007).

A atual concepção de família enfrentou mudanças drásticas 
no século XX. Mudanças essas que objetivaram a valorização do in-
dividualismo dentro das relações familiares, de modo, que antigas 
diretrizes cedessem com a aceitação do afeto como vinculo familiar 
(LIMA FILHO et al, 2016). A Constituição Federal de 1988 buscou 
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consagrar a concepção de família, em que o indivíduo passa ser à 
base da sociedade. Fato este que coloca a família como um fim em 
si mesmo, sendo um meio de realização do ser humano.

Assim, através do afeto a relação familiar gira em torno dos objeti-
vos e realizações dos membros da família. Diante do prisma do afeto, se 
torna necessário, uma relação entre o Direito, juntamente com a sociolo-
gia e a psicologia, para estudo das novas famílias, já que dentro dessa 
nova estrutura familiar, não importando qual seja ela, o que se busca a 
preservar e a realização dos seus membros (LIMA FILHO et al, 2016).

Ao discriminar o afeto, insta salientar, a existência de várias teo-
rias que ajudam na sua compreensão, assim, o afeto terá diversos en-
tendimentos. Partindo do ponto de vista da Psicologia e da Psicanálise, 
de acordo com o posicionamento de Garcia-Roza (2005, p. 104 apud 
CUNHA, 2009, s.p), “o afeto será organizado por meio da evolução da 
libido que ocorrerá nas etapas da vida humana que Freud denominou 
como: oral, anal, fálica, período de latência e genital”.  Na concepção 
exemplificada por Winniccott (2005, p. 17 apud CUNHA, 2009, s.p), no 
afeto “nos tornamos pessoa em virtude da relação com outra pessoa”. 

Já no entendimento de Klein (2005, p. 7 apud CUNHA, 2009, 
s.p), o afeto pode ser entendido como “núcleos internos atribuidores 
de significado às vivências e às relações enquanto estas estão ocor-
rendo”. De uma forma geral dentro da Psicologia e da Psicanálise, o 
afeto traz a concepção como um aspecto subjetivo e intrínseco do ser 
humano, o qual atribui através de sentimentos o significado e sentido 
à sua existência (CUNHA, 2009).

Tecidos estes comentários, é imperioso repensar a família não 
apenas como constructo fluído, mas também como um desdobra-
mento que sofre, de maneira direta, os influxos sociais e a emergên-
cia de novos paradigmas. Neste contexto, o princípio constitucional 
da pluralidade familiar representou um importante mecanismo de 
alargamento da concepção da entidade família, porquanto passou 
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a ofertar tutela jurídica a outras expressões e manifestações de enti-
dades familiares, além daquela previstas, de maneira expressa, pela 
lei. Ora, isso representou a compreensão de a constituição familiar, 
sobretudo na contemporaneidade, é a expressão da própria com-
plexidade social, possuindo, portanto, uma diversidade de formatos, 
cujo principal standard é o afeto e a busca pela felicidade como para-
digmas imbricadores, os quais desdobram na própria materialização 
da dignidade da pessoa humana de seus componentes.

Sendo assim, ao se pensar nos paradigmas axiológicos que 
passam a permear a concepção de família contemporânea, exsurge 
o debate sobre a (im)possibilidade de reconhecimento das uniões po-
liamoristas no ordenamento brasileiro. De plano, a palavra “poliamor” 
consiste na tradução para o português da palavra polyamory, que é um 
vocábulo híbrido, constituído a partir da junção dos termos poly (origi-
nário do grego: muitos) e amore (advindo do latim: amor). De acordo 
com Lins (2007, p. 327), pode-se descrever o poliamorismo como as 
múltiplas relações interpessoais amorosas, que, por consequência, 
negam a monogamia como princípio quanto necessidade. Pamplona 
Filho e Gagliano, ainda, complementam que: 

[...] teoria psicológica que come-ça a desacortinar-se para o 
Direito, admite a possibilidade de coexistirem duas ou mais re-
lações afetivas paralelas, em que seus partícipes conhecem-se 
e aceitam-se uns aos outros, em uma relação múltipla e aberta 
(PAMPLONA FILHO; GAGLIANO, 2012, p. 404).

Já o Dicionário Michaelis define como: 

Tipo de relação ou atração afetiva em que cada pessoa tem a 
liberdade de manter vários relacionamentos simultaneamente, 
negando a monogamia como modelo de fidelidade, sem pro-
mover a promiscuidade. Caracteriza-se pelo amor a diversas 
pessoas, que vai além da simples relação sexual e pela anuên-
cia em relação à ausência de ciúme de todos os envolvidos 
nessa relação. O propósito do poliamor é amar e ser amado por 
várias pessoas ao mesmo tempo (MICHAELIS, 2017, online).
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Ora, o poliamorismo se caracteriza pela existência de duas ou 
mais relações afetivas concomitantes, dentre as quais as partes envol-
vidas consentem por tal realidade. Ademais, de acordo com Malmonge 
(2017, online), a prática reclama uma análise sob o viés psicológico, 
eis que atribui como certa capacidade que determinadas pessoas pos-
suem de manter relações afetivas com mais de um indivíduo, de manei-
ra concomitante. Afora isso, o consentimento entre os envolvidos que 
integram os relacionamentos paralelos é uma das principais caracterís-
ticas que promove a distinção de tal expressão da traição, porquanto 
não há qualquer inobservância à fidelidade conjugal estabelecida entre 
os casais que aderem a tal prática. Mazzo e Angeluci (2014) afirmam 
que não há qualquer conflito entre as partes, pois aceitam livremente o 
convívio afetivo paralelo de seus parceiros com outras pessoas.

Aliás, Marques (2015) assinala várias expressões dos relaciona-
mentos poliamorosos, a saber: (i) polifidelidade, na qual há múltiplas 
relações amorosas com contato sexual exclusivo em parceiros especí-
ficos do grupo; (ii) a relação mono/poli, em que um parceiro pode ser 
monogâmico, porém permitir que o outro tenha mais de um relaciona-
mento; (iii) há também sub-relacionamentos, em que as relações são 
diferenciadas entre primárias e secundárias. Ademais, sobreleva anotar 
que dois aspectos devem convergir para a concepção do poliamor,: a 
anuência das partes (autonomia da vontade privada) e o princípio da 
dignidade da pessoa humana.

Acerca do primeiro aspecto, Alves (2009, p. 18-19) acentua que 
a autonomia privada é a concessão do Estado ao particular para admi-
nistrar sua vida pessoa da forma que lhe convier. Barroso (2010, p. 24), 
em adição, sustenta que a autonomia materializa o elemento ético da 
dignidade, associado à razão e ao exercício da vontade na conformi-
dade de determinadas normas. Assim sendo, “a dignidade como auto-
nomia envolve, em primeiro lugar, a capacidade de autodeterminação, 
o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida” (BARROSO, 
2010, p. 24), tal como de desenvolver livremente sua personalidade.
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Por seu turno, o princípio da dignidade da pessoa humana nor-
teia todos os direitos fundamentais enumerados na Constituição de 
1988, o que permite, via de consequência, traçar a neutralidade dos 
conteúdos laicos, com neutralidade política e universalidade. Ao se 
pensar em aludido princípio, verifica-se que incide nas relações entre 
o indivíduo e o Estado e entre particulares ou privados. Assim, três 
são os conteúdos mínimos da dignidade, dos quais dois reclamam 
especial projeção: a autonomia da vontade e o valor intrínseco da pes-
soa humana (elemento da dignidade) e dos quais decorrem os direitos 
fundamentais, a exemplo do direito à vida, à igualdade e à integridade 
física e psíquica (BARROSO, 2010, p. 41).

O direito à isonomia, neste quadrante, se apresenta como do-
tado de especial relevância para os poliamoristas, em especial no 
que atina à esfera jurídica dos direitos, porquanto possuem os mes-
mos direitos e deveres elencados na Constituição Federal dos adep-
tos das práticas monogâmicas. Doutro ângulo, o ponto de distinção 
é apenas o tipo de relacionamento escolhido, de forma autônoma, 
sem interferência de terceiro. O segundo conteúdo evidenciado por 
Barroso é a autonomia privada: 

A autonomia da vontade é o elemento ético da dignidade hu-
mana, associado à capacidade de autodeterminação do indiví-
duo, ao seu direito de fazer escolhas existenciais básicas. Ínsita 
na autonomia está a capacidade de fazer valorações morais e 
de cada um pautar sua conduta por normas que possam ser 
universalizadas. A autonomia tem uma dimensão privada, sub-
jacente aos direitos e liberdades individuais, e uma dimensão 
pública, sobre a qual se apoiam os direitos políticos, isto é, o 
direito de participar do processo eleitoral e do debate público. 
Condição do exercício adequado da autonomia pública e priva-
da é o mínimo existencial, isto é, a satisfação das necessidades 
vitais básicas (BARROSO, 2010, p. 41).

Como denotado, a dignidade da pessoa humana e a autonomia 
privada caminham aliançadas entre si, o que comporta que o mundo 
jurídico alcance o tema para a função social dos que exercem funções 
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jurídicas e legislativas seja cumprida em prol da defesa dos que neces-
sitam ter direitos assegurados. Ademais, a autonomia que incide sobre 
a administração da própria vida deve ser preservada, com o escopo 
de satisfaze os anseios para plena realização pessoal. A partir deste 
viés, os poliamoristas têm garantia constitucional para exercerem tudo 
o que lhes for permitido sem causar prejuízo a outrem. Todavia, na prá-
tica, isso não ocorre em razão dos obstáculos para aceitação social, 
o que, inclusive, reverbera na legislação produzida pelo Estado e que 
limita a prática de tal expressão de relacionamento.

Neste quadrante, podem-se mencionar as expressões jurispru-
denciais dos Tribunais Superiores acerca da temática, com especial ên-
fase para o Recurso Extraordinário nº 1.045.273, cujo julgamento ocor-
reu no final do ano de 2020. Assim, transcreve-se a ementa do julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 529. 
Constitucional. Previdenciário. Pensão por morte. Rateio entre 
companheira e companheiro, de uniões estáveis concomitan-
tes. Impossibilidade. 1. A questão constitucional em jogo neste 
precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilida-
de de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas 
uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão 
por morte entre os companheiros sobreviventes - independente-
mente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O Supremo 
Tribunal Federal tem precedentes no sentido da impossibilida-
de de reconhecimento de união estável, em que um dos convi-
ventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda 
válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código 
Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as rela-
ções não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de 
casar, constituem concubinato). 3. É vedado o reconhecimen-
to de uma segunda união estável, independentemente de ser 
hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de 
uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que 
pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dis-
pensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo 
afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca 
da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, 
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entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a 
égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso or-
denamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para 
o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, in-
clusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no 
regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante 
o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de 
uma declaração judicial de existência de união estável é, por si 
só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente 
estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo pe-
ríodo, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia 
no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito 
para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva in-
serta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar 
de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de 
repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união 
estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 
1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo 
vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previden-
ciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da 
monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Supremo 
Tribunal Federal. Acórdão proferido no RE 1045273. Relator: 
Ministro Alexandre de Moraes. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
Julgado em 21 dez. 2020. Publicado no DJe em 09 abr. 2021).

Do exame da ementa, denota-se que, como ressoar dos influ-
xos morais e religiosos, que a temática está longe de ser pacificada. 
Ao reverso, tem-se, in casu, a tensão entre valores religiosos que 
ainda impregnam os institutos do Direito de Família e que produzem 
desdobramentos, em especial, para o próprio reconhecimento de ex-
pressões familiares poliamorosas. Neste aspecto, pensar em uma 
guinada democrática da formação e do reconhecimento familiar, no 
Brasil, não se circunscreve apenas a admitir a pluralidade familiar no 
que concerne a expressões heteroafetivas e homoafetivas, mas tam-
bém pensar, inclusive, sob um viés democrático e que comporte, de 
fato a família como estrutura em constante mutação e que se coloca 
como célula-base para o desenvolvimento humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do debate estabelecido, denota-se que, ainda, reper-
cute a influência da religião na formação da família, o que estabele-
ce, mesmo em um cenário contemporâneo, com tradições adotadas 
pela sociedade e que reverberam no processo de produção legis-
lativa e de interpretação. Conquanto a isso, não se pode deixar de 
reconhecer que a família vivencia uma intensa modificação de balizas 
estruturantes, as quais, inclusive, impendem a adoção de novos pila-
res conformadores e orientadores, em especial a busca pela felicida-
de e o afeto. Como célula-base da formação da sociedade, o núcleo 
familiar é o local-primeiro em que a dignidade da pessoa humana se 
expressa e que seus membros se realizam.

É fato, também, que o Texto Constitucional de 1988 foi respon-
sável por promover verdadeira oxigenação na temática, consagrando, 
de maneira expressa, a pluralidade familiar como princípio norteador 
da matéria, consoante se extrai da redação do artigo 226. Assim sen-
do, passa-se a interpretar a temática por lentes mais democráticas e 
que se estribam na premissa de que, na contemporaneidade, não há 
um modelo familiar estabelecido, mas a coexistência de uma diversi-
dade e que refletem a complexidade da sociedade.

Contudo, em que pese tantos avanços, denota-se que a temática 
envolvendo as famílias poliamorosas se reveste de resistência e que 
carece de uma análise mais profunda e densa. A jurisprudência dos 
Tribunais Superiores se mantém conservadora em relação ao tema, ao 
ponto que sustenta a impossibilidade do reconhecimento de tais ex-
pressões familiares em decorrência de afronta direta ao princípio da 
monogamia, o que poderia causar fragilidade à segurança jurídica. O 
debate se apresenta complexo e reclama uma ótica hermenêutica in-
clusive, na qual a promoção dos direitos fundamentais e, por extensão, 
da própria dignidade da pessoa humana deve ser o primado de exame. 
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Assim sendo, à guisa de arremate, deve-se pontuar que as famí-
lias poliamorosas são realidade fática e, portanto, produtoras de relações 
jurídicas, demandando, por conseguinte, uma análise contramajoritária 
e capaz de promover a inclusão dos indivíduos na rede de proteção do 
Estado. Negar o reconhecimento de tal expressão familiar implica na 
marginalização de seus integrantes e, como já foi visto na história recen-
te da jurisprudência do STF, em um processo contraditório à pluralidade 
familiar e à promoção dos direitos advindos de tal célula-base.

A temática está longe de ser pacificada, contudo, a existência fá-
tica é uma realidade que se impõe. Logo, cumpre ao Estado, enquanto 
principal assegurador de direitos, volver seus olhos de análise para tal ex-
pressão da realidade e, com isso, assegurar que a dignidade da pessoa 
humana não se consolide como um primado direcionado para específi-
cas expressões familiares. Ao reverso, pensar em dignidade da pessoa 
humana é plasmar a diferença como aspecto inerente da formação do 
indivíduo e a pluralidade familiar como desdobramento de tal aspecto.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Todo cidadão possui direitos e deveres no campo civil e esses 
direitos organizam a sociedade como um todo. O Estado tem a necessi-
dade e o dever de regulamentar todas as relações pessoais, o convívio 
social, mas não pode ir além, e desrespeitar o direito a privacidade do 
cidadão. É o não caráter abstencionista do Estado. E é justamente no di-
reito de família que essa limitação estatal mais existe, notadamente quan-
do o Estado somente reconhecia o matrimônio, e a união estável como 
únicos núcleos familiares existentes no ordenamento jurídico pátrio. 

A família é o começo de tudo, é a base que a sociedade se 
funda, e nela o que mais se busca atualmente são bases de afeto. E a 
busca pela realização pessoal, a felicidade no âmbito familiar encon-
trou no conceito de família eudemonista seu fundamento essencial. 
Superando o conceito de matrimônio, e de uma relação fundada em 
laços contratuais. Um ambiente feliz, aconchegante, afetivo se tornou 
o objetivo, a meta das pessoas e o melhor caminho para iniciar suas 
vidas em sociedade de forma leve e realmente feliz. 

A modificação da sociedade muda as relações entre as pes-
soas e os valores que essas pessoas buscam se modificam, e seus 
objetivos mudam. E diante disso, o direito deve acompanhar também 
as mudanças, a legislação deve tentar evitar inseguranças jurídicas 
que podem advir dessas modificações. A atualidade da família pode 
ser citada como uma das modificações da realidade social que o Or-
denamento Jurídico necessita acompanhar. A mudança em direção a 
afetividade é uma evolução que cabe ser aplicável a todos os núcleos 
familiares, e dessa forma, obriga o Estado a reconhecer toda realidade 
que a ele se coloca em busca de reconhecimento. 

A forma de reconhecer a família sob um aspecto de realização 
pessoa, busca da felicidade esta completamente condizente com a 
dignidade da pessoa humana. E para que essa conclusão consiga 
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ser fundamentamente, foi necessário buscar toda forma de afirma-
ção do direito de família positivado no ordenamento jurídico nacional. 
Passar pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Bem como a família era vista na no Código Civil de 1916 e como pas-
sou a ser vista no atual, de 2002. 

A FAMÍLIA ENQUANTO CÉLULA-BASE 
DA SOCIEDADE: UMA ANÁLISE À LUZ 
DA TUTELA CONSTITUCIONAL

A colocação do Estado como uma instituição que deve zelar pe-
los direitos e deveres, sobretudo a proteção dos indivíduos sob sua tu-
tela e a função de regulamentar as relações pessoais e toda uma gama 
relacionada a convícios sociais. Esse viés ativo veio depois de sua co-
locação como abstencionista em relação a direitos desses mesmos 
cidadãos, direitos de liberdades (VIANNA, 2011, p. 511). E não é um 
movimento novo informar que a Constituição da República Federativo 
do Brasil de 1988 no caput de seu artigo 126 confirma: “A família, base 
da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Dessa forma, com-
pleta os subsequentes parágrafos do artigo 126 que a família tem como 
principal característica a pluralidade (REIS, BERNARDES, s.d, p. 77). Os 
autores trazem questões doutrinárias a serem levadas em consideração:

Porém, além da inovação a norma maior trouxe divergências 
doutrinárias quanto às três formações familiares mencionadas 
nos parágrafos do artigo 226, se este seria ou não um rol taxa-
tivo. Para os que defendem ser o artigo 226, numerus clausus, 
afirmam que o constituinte ao tratar daqueles tipos de formação 
familiar entendeu que apenas eles seriam capazes de constituir 
a sociedade civil e manter a sua conservação e perpetuação.Ao 
contrário deste entendimento há doutrinadores que garantem que 
o texto constitucional tem que ser interpretado de forma aberta e 
inclusiva. Para eles o constituinte ao suprimir a expressão contida 
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na Constituição Federal de 1967 -“constituída pelo casamento” 
-tutela agora qualquer tipo de família e mencionou somente aque-
las por serem mais comuns (REIS, BERNARDES, s.d, p.77)

O reconhecimento do núcleo familiar como o início de todas as 
relações em sociedade, lugar onde as pessoas evoluem no caminho 
de vínculos sociais iniciados nos vínculos afetivos das relações fami-
liares. Toda tentativa de superar mecanismos patriarcais teve como 
objetivo a evolução dessas relações, acompanhando as evoluções da 
sociedade. Tem-se a família como um verdadeiro ciclo de pessoas, 
que em sua composição tem os pais com suas proles que vivem ba-
seados no afeto, tem em comum responsabilidades em comum, uma 
economia voltada para subsistência de todos, e ligados pelos víncu-
los biológicos, psicológicos, econômicos, religioso, político, jurídico 
(TRINDADE, PEREIRA, s.d, online). 

Com a evolução do tempo e com as constantes mudanças 
sócio-econômicas, o ser humano vai alterando seu estilo de 
vida e também seus hábitos, desligando-se dos costumes, da 
tradição e dos conceitos herdados das antigas civilizações. O 
conceito de família é bastante variável para a sociedade atual, 
até porque, este, é vinculado a uma série de princípios éticos, 
morais e também religiosos. A Constituição Brasileira de 1988 
modificou a concei tuação do instituto da família, especialmen-
te quanto à idéia antiga, que conceituava tal estrutura através 
do poder patriarcal. Hoje a família não decorre somente do ca-
samento civil e nem é concebida exclusivamente como união 
duradoura entre homem e mulher. Por força do disposto no 
parágrafo 4º do artigo 226 da CF, a família é concebida, na 
sua noção minima, como a “comunidade formada por qual-
quer dos pais e  seus descendentes, abrangendo, também, 
as outras formas de entidade familiar, como aquela decor rente 
do casamento civil, do casamento religioso, e da união estável 
entre o homem e a mulher, nos termos dos outros dispositivos 
contidos no artigo 226 (VIANNA, 2011, p. 513).

Tem-se que uma família, para alcançar o sucesso na formação 
de seus indivíduos, não é apenas aquela que oferece um conforto ma-
terial aos seus componentes. Mas sim, o que é esperado de um seio 
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familiar e que coloque em prática valores que promovem entre e si e 
entre a sociedade carinho, amor educação, solidariedade e respeito 
mútuo. Uma busca, acima de tudo de uma criação digna. De forma 
contrária, nota-se que a falta de todos os detalhes acima citado com-
prometem seriamente o desenvolvimento da criança e do adolescente 
(VIANNA, 2011, p. 515). A autora oferece o aparato legal:

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 consi dera o direi-
to à convivência familiar e comunitária um direito fundamental 
da criança e do adolescente. Este direito também encontra 
respaldo no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu arti-
go 19, o qual regulamenta o referido dispositivo cons titucional, 
determinando que toda criança e adolescente tem direito a ser 
criado e educado no seio de sua família, e, excep cionalmente, 
em família substituta. É, portanto, direito essencial de todos, 
crianças, adoles centes, adultos e idosos, ter uma família. 
“Esse direito é persona líssimo, intransferível, inalienável e im-
prescritível (VIANNA, 2011, p. 515).

Neste contexto, o que se oferece, à primeira visão, é o conceito 
de família tradicional, a matrimonial, patriarcal. Era iniciada por meio 
do matrimônio. E esse matrimônio é visto pelo Código Civil Brasileiro 
como um Negócio Jurídico regulado e detentor de direitos e deveres. 
Conforme regula o artigo 1.566 e seus incisos que define os deveres 
de todos os cônjuges. Em função desse aparato legal que se encontra 
entorno ao casamento, acabou ele sendo a única forma vista real de 
família, mesmo tendo como imperativo os mandamentos da Constitui-
ção Federal de 1988 em seu já citado artigo 226. O ideal, para a autora 
(VIANNA, 2001, p. 516), é a interpretação em conjunto dos artigos 226 
e toda a gama de direitos e garantias do artigo 5º do referido texto 
constitucional, e ainda usando o Projeto nº 2.285/2007.

Com o objetivo de adequar o nosso meio social, o estatuto bem 
como a doutrina mais recente, nos mostras um modo diferen-
te de ver a família brasileira, através de princípios, eles tentam 
compreender seus conceitos a sua época. O projeto do Estatuto 
da Família tem por princípios, a dignidade da pessoa humana, 



513

s u m á r i o

solidariedade, responsabilidade, efetividade, convivência familiar, 
igualdade parental e a busca pela felicidade e bem estar, fazendo 
destes princípios norteadores para as famílias plurais constituí-
das. Dias apud Lobo (2013, p. 41) assevera que, “a família é sem-
pre socioafetiva, em razão de ser um grupo social considerado 
base da sociedade e unida na convivência afetiva. Afetividade, 
como categoria jurídica, resulta da transeficácia de parte dos fa-
tos psicossociais que leva a converte em fato jurídico, gerador de 
efeitos jurídicos” (TRINDADE; PEREIRA, s.d, online).

Quando surge, no campo do ordenamento jurídico, o reconhe-
cimento da afetividade enquanto princípio informador das relações 
interpessoais, o interesse em formar cidadãos felizes e interessados 
pelo melhor futuro de uma coletividade, o caráter apenas patrimonial 
descrito nos Códigos Civis do Brasil de 1916 e 2002 acaba sendo su-
perado. A felicidade deve ser igualmente a pauta que deve ser busca-
da (TRINDADE, PEREIRA, s.d, online).

A FELICIDADE COMO PRINCÍPIO 
NORTEADOR DAS RELAÇÕES FAMILIARES

O envolvimento familiar meramente contratual, como visto an-
tes, ganha novos olhares da sociedade, da jurisdição como um todo. 
Um olhar que valoriza mais o envolvimento emocional, que tem como 
fundamentos principais que o estruturam o amor, elos afetivos, que 
geram responsabilidades e comprometimentos mútuos. O afeto como 
um direito natural do ser humano, uma liberdade individual que o Esta-
do deve assegurar para o indivíduo, um sentimento que une relações 
e como vai além do sangue transcende a família, é uma conquista das 
relações e convivências familiares sejam quais elas forem (VIANNA, 
2011, p. 527). A autora oferece o ensinamento de Facchin:

Na transformação da família e de seu Direito, o transcurso 
apanha uma ‘comunidade de sangue’ e celebra, ao final deste 
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século, a possibilidade de uma ‘comunidade de afeto’. Novos 
modos de definir o próprio Direito de Família. Direito esse não 
imune à família como refúgio afetivo, centro de inter câmbio 
pessoal e emanador da felicidade possível (...). Comunhão que 
valoriza o afeto, afeição que recoloca novo sangue para correr 
nas veias do reno vado parentesco, informado pela substância 
de sua própria razão de ser e não apenas pelos vínculos for-
mais ou consangüíneos. Tolerância que compre ende o convívio 
de identidades, espectro cultural, sem supremacia desmedida, 
sem diferenças discri minatórias, sem aniquilamentos. Tolerân-
cia que supõe possibilidade e limites. Um tripé que, feito dese-
nho, pode-se mostrar apto a abrir portas e escancarar novas 
questões. Eis, então, o direito ao refúgio afetivo. (FACHIN, 2003, 
p. 317-318 apud VIANNA, 2011, p. 528).

Família é a atuação no plano da liberdade, da igualdade e da soli-
dariedade. E todos esses postulados milenares somente podem ocorrer 
por meio de afeto, do amor no seio familiar. Com isso, não se aceita mais 
a intromissão do Estado em qualquer dos seios familiares que se pau-
tam por postulados dessa magnitude. E por mais que não seja expres-
so nos textos normativos, o conceito de felicidade e afetividade por ser 
encontrado, como por exemplo, o artigo 1.584 do Código Civil de 2002. 

Art. 1.584 A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

(…)

§ 5º Se o juiz verificar que o filho não deve perma necer sob a 
guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 
afetividade (BRASIL, 2002).

De fato, a felicidade e o afeto foram efetivamente aceitos juridica-
mente, o que redundou da interpretação extraída dos seguintes artigos 
do ordenamento civil brasileiro: Ao estabelecer a comunhão plena de 
vida no casamento (CC, art. 1.511); Quando admite outra origem à filia-
ção além do parentesco natural e civil (CC, art. 1.593); Na consagração 
da igualdade na filiação (CC, art. 1.596);  Ao fixar a irrevogabilidade da 
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filiação (CC, art. 1.604); Quando trata do casamento e dissolução (CC, 
arts. 1.511 e seguintes; 1.571 e seguintes), fala antes das questões pes-
soais do que dos seus aspectos patrimoniais (VIANNA, 2011, p. 530).

A família transcende, na contemporaneidade, características 
antes essenciais, como, por exemplo, a celebração do casamento e, 
nem tão pouco, diferenças relacionadas a gêneros. Trata-se, portanto, 
de perspectiva  que coloca a família sob o manto da jurisdição, ou que 
pelo menos deveria colocar, é a presença de vínculos afetivos e de feli-
cidade que une as pessoas e causa um mútuo comprometimento, com 
propósitos em comum, e projetos pessoais convergentes. A felicidade 
e o amor como única forma de reconhecimento válido e eficaz para 
definição de família (CONCIANI; RODRIGUES, 2014, p.117).

A parentalidade socioafetiva está ganhando destaque nos Tri-
bunais pátrios, tanto que foi objeto de enunciados na I e III 
Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justi-
ça Federal, sob a chancela do Superior Tribunal de Justiça, 
que não apenas reconheceu a instituição da parentalidade 
socioafetiva, como também demonstrou o valor do afeto no 
ordenamento jurídico brasileiro (...) (VIANNA, 2011, p. 20).

É uma peculiaridade do ser humano é a busca pela felicidade, 
e não é um exagero dizer que essa busca se mostra como um vetor. 
E no que tange ao melhor funcionamento da família está intimamente 
ligado a satisfação que as pessoas têmpor estar dentro delas. Mes-
mo após a lei que tencionou regular o divórcio, existia uma grande 
resistência em aceitar que a felicidade já não fazia mais parte daquela 
relação, e que os envolvidos teriam o direito de dissolverem o estado 
que estavam e buscar a evolução de suas vidas (OLIVEIRA, 2017, p. 
236). O autor complementa:

Ora, a família nada mais é do que a conjugação de indivíduos 
ligados entre si por laços afetivos e ancorados em fatos de or-
dem biológica ou de ordem afetiva, tendo uma de suas finali-
dades à busca de alegria e felicidade. Apesar da aprovação da 
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Emenda Constitucional 66/10, setores conservadores ainda se-
guem aquela linha de pensamento,alçando o casamento num 
patamar superior à família em si, na tentativa dissimulada de de-
sonerar o Estado dos seus deveres para com os integrantes do 
núcleo familiar,tolhendo destas pessoas a liberdade para bus-
car a sua felicidade, finalidade e razão da vida, como disseram 
os autores citados alhures. É por meio dessa liberdade que se 
alcança o autêntico momento de propiciar à família a felicidade 
pessoal de seus membros, que gera a efetivação da persona-
lidade individual, e, por isso, cabe ao Estado libertar qualquer 
barreira que impeça ou impossibilite a almejada felicidade.Sem 
embargo, considerando-se que o Direito além de uma ferra-
menta para a solução dos conflitos humanos é, em essência, 
um instrumento de pacificação social, infere-se sua orientação 
teleológica para a construção de um mundo no qual as pessoas 
possam buscar, livremente,a felicidade, quaisquer que sejam 
as dimensões materiais e imateriais. (OLIVEIRA, 2017, p. 236).

O vínculo afetivo e a felicidade das relações se coadunam per-
feitamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, o que não 
era tão bem oferecido quando o casamento e a família eram pautados 
por um negócio jurídico e as formalidades do casamento civil. A Corte 
Suprema do país trouxe sua visão a respeito do referido assunto tão 
caro a sociedade, consertando assim omissões causadas pela inati-
vidade do legislador. O autor cita decisão da Suprema Corte do Brasil 
(OLIVEIRA, 2017, p. 237): 

Ementa: União civil entre pessoas do mesmo sexo -Alta re-
levância social e jurídico-constitucional da questão pertinente 
às uniões homoafetivas – Legitimidade constitucional do reco-
nhecimento e qualificação da união estável homoafetiva como 
entidade familiar: posição consagrada na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (ADPF 132/RJ e ADI 4.277/DF) - O 
afeto como valor jurídico impregnado de natureza constitu-
cional: a valorização desse novo paradigma como núcleo 
conformador do conceito de família- o direito à busca da 
felicidade,verdadeiro postulado constitucional implícito e 
expressão de uma idéia-força que deriva do princípio da 
essencial dignidade da pessoa humana. (grifos acrescidos) 
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4.[...] cumpre registrar, quanto à tese sustentada pelas entida-
des autoras,que o magistério da doutrina, apoiando-se em 
valiosa hermenêutica construtiva,utilizando-se da analogia 
e invocando princípios fundamentais (como os Direito fun-
damental à felicidade da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralis-
mo, da intimidade, da não discriminação e da buscada feli-
cidade), tem revelado admirável percepção do alto signifi-
cado de que se revestem tanto o reconhecimento do direito 
personalíssimo à orientação sexual, de um lado, quanto a 
proclamação da legitimidade ético-jurídica da união homoafe-
tiva como entidade familiar, de outro, em ordem a permitir que 
se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes 
consequências no plano do direito e na esfera das relações so-
ciais.” (ADI 3300/DF, de 03/02/2006, Rel. Min. Celso de Mello). 

A Suprema Corte deixou claro sua posição, para não deixar dú-
vidas. O juiz deve conformar a Constituição com todos os casos con-
cretos, e qualquer decisão que for contra essa decisão do constituinte 
deve ser afastada do Ordenamento Jurídico Nacional, pois mesmo não 
existindo a positivação clara, é muito simplesmente encontrada na her-
menêutica constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana 
(OLIVEIRA, 2017, p. 238).

FAMÍLIA EUDAIMONISTA: O IDEAL 
DA FELICIDADE E DA REALIZAÇÃO 
PESSOAL, NO ÂMBITO FAMILIAR, COMO 
ELEMENTO JUSTIFICADOR DA PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL FAMILIAR

Levando-se em conta a própria epistemologia da palavra eu-
demonista, é possível chegar ao real sentido da existência desse con-
ceito. A felicidade é, em todo esse aparato doutrinário, o fim da vida 
das pessoas. No contexto familiar ora tratado, a doutrina eudemonista 
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ganha muita força, pois os vínculos familiares buscam afeto e respeito 
entre seus membros, mesmo que não estejam ligados por um víncu-
lo biológico. Um ambiente em que a solidariedade ganha contornos 
muito importantes, e que as pessoas valorizam mais do que valores 
materiais. E, tudo isso, pode ocorrer mesmo em contextos como de 
amigos que vivem juntos e dividem despesas e se ajudam mutuamen-
te (VIANNA, 2011, p. 524). Os autores completam o raciocínio:

A partir da família tem-se o desenvolvimento dos seres hu-
manos Farias & Rosenvald (2012, p. 84) diserta sobre A famí-
lia Eudemonista [...] “tendente à felicidade individual de seus 
membros, a partir da convivência permitindo que cada pessoa 
se realize, pessoal e profissionalmente, convertendo-se em se-
res socialmente uteis, não se confirmando ao estreito espaço 
da sua própria família”.  Nessa mesma linha de pensamento 
Dias (2013, p. 58) complementa dizendo que “é o afeto que 
organiza e orienta o desenvolvimento da personalidade e as-
segura o pleno desenvolvimento do ser humano. A busca da 
felicidade, a supremacia do amor, a vitória da solidariedade 
ensejam o reconhecimento do afeto como único modo eficaz 
de definição da família e de preservação da vida”. Logo, a 
sociedade familiar estrutura-se hoje através do afeto, não so-
mente através dos valores patrimoniais definidos ao longo do 
tempo, a família Eudemonista ganha espaço dando força jurí-
dica à afetividade (TRINDADE; PEREIRA, s.d, online).

Do afeto e da boa convivência pautada na felicidade nasce re-
lações jurídicas, relações que criam novas realidades familiares, que 
estão dentro da inevitável evolução familiar. A visão cristã da entidade 
familiar, em que a procriação era o objetivo maior acaba por sofrer aos 
poucos uma superação com a evolução da sociedade. O vínculo san-
guíneo não é mais essencial para que um determinado ambiente seja 
considerado familiar, a vontade de estarem juntos, construir futuro, criar 
expectativas juntos passa a ser mais importante do que vínculos ante-
riormente levados em consideração (TRINDADE, PEREIRA, s.d, online).

Tem-se a realização pessoal como um ideal de vida, um obje-
tivo que as pessoas bucam alcançar, uma verdadeira meta de vida, 
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e essas metas são essenciais para o comportamento humano e sua 
determinação para buscar a felicidade se baseia nessas metas. É uma 
motivação que caminha, internamente o indivíduo para sua meta, para 
seu objetivo. A busca pela realização pessoal nunca foi algo possível a 
todos os indivíduos, principalmente no que se refere a classes menos 
privilegiadas, que satisfazer necessidades fisiológicas e a sobrevivên-
cia era o que mais importava (RIBEIRO, 2005, p. 30 e 61). 

Surgiu um novo nome para essa tendência de identificar a famí-
lia pelo seu envolvimento efetivo: família eudemonista, que bus-
ca a felicidade individual vivendo um processo de emancipação 
de seus membros. O eudemonismo éa doutrina que enfatiza 
o sentido de busca pelo sujeito de sua felicidade. A absorção 
do principio eudemonista pelo ordenamento altera o sentido da 
proteção jurídica da família, deslocando-o da instituição para o 
sujeito, como se infere da primeira parte do § 8º do art. 226 da 
CF: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 
cada um dos componentes que a integram (DIAS, 2007, online 
apud SOUZA, s.d, online).

O caráter moderno da família é eudemonista, segundo Pablos 
Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2012 apud REIS; BERNAR-
DES, s.d, p. 78): “Enquanto base da sociedade, a família, hoje, tem a 
função de permitir, em uma visão filosófica eudemonista, a cada um 
dos seus membros, a realização dos seus projetos pessoais de vida”. 
Diante do exposto se torna desmedida a intervenção do Estado nas 
novas relações familiares que surgem, ou seja, não deve obstruir sua 
evolução, e muito menos negar sua existência. 

Com o passar dos anos e pelas constantes evoluções ocorridas 
na sociedade, a família brasileira alterou e rompeu com algu-
mas de suas finalidades, abstraindo da utilidade procriativa para 
ser concebida além dos laços consanguíneos, como também, 
pelo afeto e solidariedade mútuos. Constitucionalmente a tutela 
jurídica não é mais conferida apenas à instituição familiar em 
si mesma, acima de seus integrantes, mas é vista como sen-
do um ambiente onde seus membros têm a possibilidade de 
melhor se desenvolver, inclusive individualmente. Na visão da 
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família eudemonista - não procriativa - o seio familiar tornar-se 
um espaço oportuno para o desenvolvimento do próprio indiví-
duo enquanto pessoa, sem dar importância à necessidade de 
aprovação social pela capacidade de procriar, valorizando nes-
se relacionamento o companheirismo, liberdade, solidariedade, 
amor e afeto, na busca infindável pela felicidade. A valorização 
das funções afetivas da família faz com que os sentimentos en-
tre os membros sejam realçados, tornando o ambiente familiar 
guarida contra as inquietações e estresses da vida moderna 
(REIS; BERNADES, s.d, 79).

O artigo 1565 do Código Civil de 2002 oferece, em sua redação, 
um avanço muito significativo no que se trata na liberdade do casal no 
matrimônio, o que traz uma liberdade no planejamento familiar e ao 
mesmo tempo faz vedações importantes a qualquer proibição para 
ambos os cônjuges. O §2º do referido artigo expressamente informa 
que é livre o planejamento familiar de acordo com o que convém ao 
casal, e o Estado deve oferecer recursos para que esse direito seja ple-
namente exercido, e as instituições estatais não pode coercitivamente 
impedir ou obstruir esse direito e seu exercício (REIS; BERNADES, s.d, 
p. 79). Se torna relevante a pesquisa oferecida pelos autores:

Pesquisas expõem um aumento dos casais que optaram por 
não procriar, segundo o último levantamento do IBGE – Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve um aumento 
na proporção de casais sem filhos de 13,3% para 17,0% e, em 
consequência, uma redução de casais com filhos, passando de 
55,0% para 47,0%, (IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma 
Análise das Condições de Vida da População Brasileira: 2010, 
p. 99). Mesmo que tenham ocorrido alterações na formação e 
nas finalidades da família, a sociedade brasileira ainda enxerga 
a família como sendo aquela formada pelo pai, mãe e filhos. 
Apesar de ser frequente uma mulher dizer que não deseja ter 
filhos e as pesquisas exibirem que de fato houve um aumento 
dos casais que optaram em não deixar descendentes, expres-
sar essa escolha à sociedade ainda é desconfortável. A não 
aceitação social torna-se um verdadeiro problema para os par-
ticipantes desse modelo familiar, uma vez que é claro e evidente 
a intimidação dos membros de uma família eudemonista, não 
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procriativa, quando abordados com discursos de pessoas que 
persistem em afirmar que essa opção familiar não é adequada 
(REIS; BERNADES, s.d, p. 80). 

O que pode ser considerado felicidade ? Pode existir afeto sem 
felicidade e felicidade sem afeto? A resposta para essas perguntas 
não pode fugir do sentido da afetividade de verdade, e assim sendo, 
notar-se-á que uma não vive sem a outra. E no que se refere a essa afir-
mação o seguinte julgado deve ser trazido, de acordo com os autores 
(CONCIANI; RODRIGUES, 2014, p. 122): 

Ementa: Investigação de paternidade. Investigante que já pos-
sui paternidade constante em seu assento de nascimento. In-
terpretação do art. 362 , do Código Civil de 1916 . Mudança de 
entendimento do autor do voto vencedor. Os dispositivos legais 
continuam vigorando em sua literalidade, mas a interpretação 
deles não pode continuar sendo indefinidamente a mesma. A 
regra que se extrai da mesma norma não necessariamente deve 
permanecer igual ao longo do tempo. Embora a norma continue 
a mesma, a sua fundamentação ética, arejada pelos valores dos 
tempos atuais, passa a ser outra, e, por isso, a regra que se 
extrai dessa norma é também outra. Ocorre que a família nos 
dias que correm é informada pelo valor do AFETO. É a família 
eudemonista, em que a realização plena de seus integrantes 
passa a ser a razão e a justificação de existência desse núcleo. 
Daí o prestígio do aspecto afetivo da paternidade, que prepon-
dera sobre o vínculo biológico, o que explica que a filiação seja 
vista muito mais como um fenômeno social do que genético. 
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005246897, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR JOSÉ CARLOS TEI-
XEIRA GIORGIS, JULGADO EM 12/03/2003).

No final das contas, a posição que ocupa o indivíduo no núcleo 
familiar, bem como a arrumação desse núcleo acabam sendo detalhes 
que ficam bem em outros planos, pois são esses. Não é primeiro pla-
no saber se a família é composta por um homem e uma mulher, por 
pessoas do mesmo sexo, por amigos, por irmãos. O que importa é 
pertencer a uma família, a seu núcleo, nesse lugar onde sentimentos 
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são compartilhados, esperanças são contruídas, valores são aprendi-
dos, e sentir tudo isso crescendo é o caminho de fato para encontrar a 
felicidade (OLIVEIRA, 2017, p. 239).

O Estado ao mesmo tempo em que deve se abster de uma in-
tromissão que possa invadir os a esfera privada dos cidadãos, deve 
empreender uma conduta positiva em dar apoio a projetos pessoais 
de criação de núcleos familiares, como realmente exigem os desejos 
e preferências das pessoas. Ora, seria a criação de políticas públicas 
que ofereçam apoio a todas as pessoas para que eles evoluam suas 
aspirações de família da melhor forma possível (OLIVEIRA, 2017, p. 239).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente foi indicar todos os direitos que envol-
vem novos conceitos de família, se baseando no respeito a todos as 
práticas familiares já e existentes, costumes consolidados em todo or-
denamento jurídico e no meio social que se tem atualmente. Depois 
de todo aparato de informações apresentadas, nota-se que os novos 
primados relacionados ao conceito de família vieram para ficar. Conce-
ber entidades atualmente com um olhar digno e respeitando a pessoa 
humana, é olhar para essas entidades com uma visão eudemonista. A 
evolução da sociedade, do ser humano em suas perspectivas íntimas 
e coletivas somente acontece, de forma ampla, quando equilibradas 
com a felicidade desses indivíduos em seu grupo social. 

O direito de família, fundado em princípios constitucionais deve 
ser distanciado de propostas que não coloquem em prática os maiores 
anseios descrito na Carta Magna, anseios que buscam a igualdade, o 
respeito a direitos e garantias fundamentais. O respeito a escolha de 
cada cidadão, pois nas suas escolhas é onde esse cidadão encontra 
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felicidade. E esse cidadão deve ter na norma a garantia que precisa 
para alcançar a felicidade que almeja, praticando com a liberdade e 
livre de qualquer intervenção estatal contrária a isso. Diante de tudo 
que foi exposto, todas as famílias que se encontram presentes na or-
dem social, no presente momento, por cumprirem exatamente o papel 
social que se espera de um núcleo familiar.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em regra, todo ser humano é inserido em determinado contexto 
social a partir de seu nascimento. O primeiro meio de interação co-
mumente é a família, que independentemente de sua estruturação, se 
espera o acolhimento, cuidado e afeto para com o novo membro. Isto, 
pois a entidade familiar trata-se de um ambiente de desenvolvimento, 
sendo considerada mediadora principal entre o ser humano e a socie-
dade. A família tem o dever de apresentar o mundo aos novos indiví-
duos, auxiliando e provendo o necessário ao processo de construção 
e desenvolvimento de seus novos membros.

Reconhecendo a sua importância, como base da sociedade, a 
Constituição Federal de 1988 consagrou em seu texto a garantia de 
especial proteção as entidades familiares por parte do Estado. Tudo 
isso, por reconhecer que a família é o berço em que novos indivíduos 
são formados, pois é no seio familiar que a criança e o adolescente 
aprendem a desenvolver suas habilidades sociais, sua forma de se 
expressar e ver o mundo.

O bom convívio familiar juntamente com o estímulo correto são 
essenciais para que os pequenos seres humanos desenvolvam suas 
habilidades para o convívio social. Por essa razão, o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, ao estabelecer acriança e o ado-
lescente como sujeitos de direito fundamental, consagra o direito fun-
damental da convivência familiar, como elemento para a consecução 
da doutrina da proteção integral do menor.

Por muito tempo, perdurou o questionamento em relação a 
quais parentes tal direito se estendia, havendo principalmente por 
parte dos avós o pleito de convivência com os seus netos. Em 2011, 
então, foi sancionada a Lei nº 12.398, que garantiu aos avós o direito 
de visita aos seus netos, tendo em vista os benefícios que a convi-
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vência avoenga proporciona ao desenvolvimento do menor, sendo tal 
direito um desdobramento, portanto, do princípio do melhor interesse 
da criança e do adolescente.

A FAMÍLIA COMO AMBIENTE 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Desde os primórdios, a família é instituição presente em todas 
as sociedades, sendo um dos primeiros contextos de socialização do 
ser humano. Por exercer forte influência no que tange aos padrões, mo-
delo e cultura do indivíduo é considerada mediadora principal entre o 
ser humano e a sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
Lei 8.069 de 1990, apresenta três conceitos de família, sendo: natural, 
extensa e substituta. Compreende-se por família natural, nos termos 
do art. 25, aquela formada pelos pais ou qualquer um deles e seus 
descendentes (SILVA, 2020). 

Ainda no mesmo dispositivo legal, é possível contemplar o 
conceito de família extensa ou ampliada, que pode ser descrita como 
aquela que não se limita a unidade “pais e filhos” ou “casal”, abarcan-
do também parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
possua convivência, afinidade e afetividade. No que tange à família 
substituta, por fim, esta tem respaldo legal no art. 28, podendo ser de-
finida como aquela formada a partir da guarda, tutela ou adoção, sem 
depender da situação jurídica da criança ou adolescente (SILVA, 2020).

O artigo 226 da Constituição Federal dispões que a família é a 
base da sociedade e por isso tem especial proteção do Estado. Dando 
seguimento a leitura do dispositivo legal, tem-se o entendimento dis-
posto em seus parágrafos, o qual reconhece como entidades familia-
res, para efeito da proteção do Estado, a união estável entre homem e 
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mulher e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descen-
tes. Nesse sentido, imperioso é esclarecer que tais entidades familiares 
explicitamente previstas no texto constitucional não são considerados 
numerusclausus, isto é, trata-se de disposição exemplificativa, tendo 
em vista que, atualmente, é pacificado pela doutrina o reconhecimento 
de um pluralismo de entidades familiares (LIMA, 2018).

A compreensão acerca da definição de entidade familiar sofreu 
diversas alterações, sobretudo neste início do século XXI, não se limitan-
do tão somente ao disposto no texto constitucional. Numa concepção 
tradicional, pressupunha-se a celebração do casamento para estrutu-
ração da entidade familiar. O presente entendimento, no entanto, apre-
senta a concepção de família unipessoal, monoparental, anaparental, 
dentre outras diversas realidades sociais que, atualmente, são família, 
atraindo a especial proteção jurídica por parte do Estado (LIMA, 2018).

Conforme a teoria sistêmica, atualmente, a família é compreen-
dida como “um sistema complexo que inter-relaciona seus integrantes 
sob um mesmo ambiente, por meio de uma relação de interdependên-
cia entre estes participantes ao longo de um período de tempo, ou até 
mesmo por toda a vida” (CORREA; MINETTO; CREPALDI, 2018, s.p.). 
Há de se considerar a família, portanto, como um “nicho ecológico”, 
tendo em vista que seus componentes interagem reciprocamente, não 
sendo adequado considerar seus membros separadamente como ou-
trora era feito (MONDIN, 2005).

Independentemente da sua forma, todavia, a entidade familiar 
tem o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educa-
ção, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, vio-
lência, crueldade e opressão, conforme a redação do artigo 227 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988).
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Isto, porque afamília é considerada a primeira instituição social, 
tendo por objetivo garantir a qualidade de vida de seus membros e 
posteridade. Assim, torna-se possível afirmar que “a família é vista 
como um sistema social responsável pela transmissão de valores, 
crenças, ideias e significados que estão presentes nas sociedades” 
(DESSEN; POLONIA, 2007, s.p.).

Portanto, duas importantes funções devem ser destacadas, nes-
se momento, sendo a primeira em relação a promoção de continuidade 
do ser humano ao longo do tempo, pois a entidade familiar é referencia-
da por transições ecológicas como o nascimento, desenvolvimento dos 
filhos, decrescimento e morte. Já a segunda função está relacionada a 
conexão do indivíduo e a sociedade, objetivando “um equilíbrio entre o 
“estar bem consigo próprio” e o “estar bem com os outros”, ou seja, a 
adequação da individualização em suas dimensões afetivo-cognitiva e 
comportamental e a socialização” (MONDIN, 2005, p. 26).

Sabe-se que “é reconhecido que a família representa o eixo de 
organização do espaço social imediato dos indivíduos, facilitando seu 
ajuste às dificuldades da vida” (BASTOS; TRAD, 1998, s.p.). Assim, 
imperioso é abordar a influência familiar no processo de formação hu-
mana, isto é, no processo em que o indivíduo torna-se quem é, pois 
estudos comprovam que as contribuições genéticas, interacionistas e 
comportamentais, além das eventuais consequências de negligência 
parental na vida de uma pessoa, exercem grande peso nesse proces-
so (COSTA;LAPORT, 2019).

Significativo é o impacto e a influência da família no comporta-
mento das pessoas que o relacionamento de uma criança com seu 
núcleo familiar é tido como processo proximal fundamental para o 
bom desenvolvimento humano, sendo possível destacar fatores im-
portantes, tais como: “a qualidade do relacionamento com os pais, 
o clima familiar, as características dos indivíduos e do ambiente físico 
da família e os eventos ocorridos na vida das pessoas ou na socieda-
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de”(PETRUCCI; BORSA; KOLLER, 2016, p. 399). Todavia, fatores exter-
nos e adversos -como desemprego, ausência de saneamento básico, 
desestruturação familiar, dentre outros-, podem influenciar no convívio 
familiar, afetando o desenvolvimento infantil.

É no seio familiar que a criança aprende a desenvolver suas habi-
lidades sociais e sua forma de se expressar. O bom convívio familiar e o 
correto estimulo, auxilia o pequeno indivíduo em formação a desenvol-
ver habilidades para o convívio social, tais como administrar e resolver 
conflitos, controlar suas emoções, expressar os mais diversos senti-
mentos que estão envolvidos nas relações interpessoais, encarar e su-
portar as adversidades da vida, dentre outras. Posteriormente, quando 
inserido em outro contexto social, quando na infância, adolescência e já 
adulta, o indivíduo refletirá o resultado do que absorveu de sua família, 
podendo apresentar características benéficas ou não aos demais indi-
víduos que estejam convivendo com ele (DESSEN; POLONIA, 2007). 

A família auxilia no desenvolvimento da personalidade de um 
novo indivíduo. É sabido que os primeiros anos da vida de uma crian-
ça são fundamentais para desenvolver suas habilidades perceptivas, 
motoras, cognitivas, linguísticas e sociais, promovendo adequada in-
teração com o mundo. É a partir deste primeiro espaço de relações 
sociais, isto é, o familiar, que a criança compreenderá o contexto que 
a cerca e, com isso, terá condição de interagir em outros ambientes 
sociais (CORREA; MINETTO; CREPALDI, 2018).

Sabe-se que a entidade familiar é influenciável no tempo e no 
espaço, sendo diretamente atingida pelos sistemas sociais, religiosos, 
políticos, culturais e ideológicos. A decadência intelectual do contex-
to familiar modifica a habilidade verbal e demais comportamentos de 
ordem cognitiva, causando considerável insegurança na vida familiar, 
ocasionando conflitos nas suas relações, o que causa dificuldade na 
adequação social da criança quando inserida em novo contexto social. 
Estudos apontam que “os filhos provenientes de famílias com altos 
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níveis de conflito correm o risco de não aprenderem as habilidades 
sociais como a negociação e o compromisso” (MUNDIN, 2005, p. 32). 

AFETO E CUIDADO COMO ELEMENTOS 
PARA A CONSECUÇÃO DA DOUTRINA 
DA PROTEÇÃO INTEGRAL 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A revogada Lei 6.697/79 estabelecia a doutrina da situação ir-
regular a direcionar o direito infanto-juvenil no Brasil. Nesse sentido, o 
Estado despendia de sua proteção somente aos menores em situação 
irregular, seja por extrema necessidade dos menores por falta de total 
assistência ou por terem violado o ordenamento jurídico.A referida lei 
perdurou por vinte e um anos até que sua vigência foi revogada pela 
atual Lei nº 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
qual referencia a doutrina da situação integral (CORREA, 2019, p. 45).

Ao longo dos anos, consideráveis alterações ocorreram na legis-
lação pátria, destacando-se o reconhecimento da criança e do adoles-
cente como sujeitos de direito. Na década de 1980, houve a implemen-
tação da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que em conjunto com a Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, trouxe “uma mudança de paradigma ao estabelecer 
que as crianças e os adolescentes deveriam ser tratados de outra forma” 
(SILVA, 2020, p. 450), por considerarem o fato de que são pessoas em 
desenvolvimento e precisariam de proteção especial do Estado no que 
tange ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social.

Haja vista a primordialidade em corresponder aos interesses de 
um novo Estado, o texto constitucional de 1988 dispõe de princípios e 
normas para uma sociedade mais fraterna em essência, estabelecen-
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do o privilégio das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos 
fundamentais. Tal fato, fez do Estado brasileiro componente do peque-
no rol de nações mais modernas na tutela dos interesses infanto-juve-
nis (LOPES, 2013, p. 9).

Assim, surgia a figura da doutrina da proteção integral da crian-
ça e do adolescente, iniciada na Constituição Federal de 1988. Com 
a promulgação da nova constituição, houve o surgimento de novas 
legislações referentes ao tema, objetivando entronizar a criança e o 
adolescente como titulares de direitos, dispondo de forma explícita so-
bre a absoluta proteção desses seres, garantindo a eles todos os seus 
direitos e meios para o devido desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, de forma digna (OLTRAMARI, 2013).

O artigo 227, da CF/88 dispõe de uma prioridade absoluta ao 
menor, sendo dever constitucionalda família, da sociedade e do Esta-
do “assegurar à criança e ao adolescente os direitos essenciais à sua 
manutenção digna como pessoa, além de afastar qualquer exposição 
destes menores a diversos males” (LOPES, 2013, p. 10), sob pena de 
responderem pelos danos causados na hipótese de negligência em 
seu dever de cuidar e prover o necessário para o bom desenvolvimento 
dos menores (CORREA, 2019, p. 45). O texto constitucional vislumbra 
uma entidade familiar mais igualitária e responsável pelo cuidado e 
proteção de seus membros, abarcando princípios fundamentais do di-
reito de família (OLTRAMARI, 2013, p. 58).

Pautada na primazia da proteção integral da família, a Carta 
Magna de 1988 estabelece regras embasadas no princípio da dignida-
de, da convivência familiar, da parentalidade responsável, do cuidado 
e da afetividade (CAUCHIOLI, 2019, p. 10). Dessa forma, a Constitui-
ção Federal dispõe de interpretação no sentido de determinar como 
obrigação aos membros de uma família o cuidado recíproco, impondo 
direitos e deveres entre si, objetivando resguardar com total prioridade 
as crianças e os adolescentes (LOPES, 2013, p. 8). 
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Com a promulgação da nova Constituição Federal, houve 
a necessidade de um novo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECRIAD), surgindo, então, a Lei 8.069/90, cuja finalidade principal é 
a proteção integral da criança até os 12 anos de idade e do adoles-
cente entre 12 a 18 anos, garantindo-lhes os direitos fundamentais 
pertencentes atoda pessoa humana (CORREA, 2019, p. 46). Assim, 
pode-se afirmar que o novo ECRIAD “regularizou a atuação da famí-
lia, da sociedade e do Estado na aplicação da Constituição Federal 
de 1988 e na proteção da população infanto-juvenil” (SILVA, 2020, p. 
351), estabelecendo medidas e ferramentas eficazes para a efetiva-
ção dos direitos trazidos pela lei. 

Além disso, o novo ECRIAD instituiu a criação de órgãos como 
o Conselho Tutelar, além de definir a atuação de cada poder nas políti-
cas públicas, programas, projetos e serviços de proteção e assistência 
social ao menor, com intuito de fiscalizar políticas e concretizar direitos 
(SILVA, 2020). O seu art. 19, em conjunto com o art. 227 da CF/88, 
garante ao menor a convivência familiar ao estabelecer que é direito 
do infanteser criado e educado no seio de uma entidade familiar, asse-
gurando um ambiente adequado e seguro para o seu desenvolvimento 
integral (CORREA, 2019).

Assim, cabe aos familiares observarem tal disposição, sob 
pena de violarem a dignidade da criança e do adolescente, o que 
pode gerar danos irreparáveis a formação da personalidade dessas 
pessoas (CORREA, 2019). É de responsabilidade dos membros da 
entidade familiar providenciarem toda assistência ao menor, objeti-
vando uma formação saudável da criança e do adolescente (SILVA, 
2020). Nesse sentido, o conceito de assistência “simboliza a partici-
pação ativa dos pais na vida de seus filhos, para além da assistência 
material” (LOPES, 2013, p. 12). 

Deve-se considerar, portanto, que a assistência psíquica, moral 
e afetiva torna-se obrigação dos pais tão quanto a assistência material, 
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e a negligência frente a tal dever reflete de forma negativa na formação 
da criança, uma vez que o menor ainda não tem a mesma capacidade 
de compreensão lógica do porquê da ausência desmotivada de um ou 
ambos os pais (CORREA, 2019).

Com o nascimento da criança, insurge aos pais um conjunto 
de direitos e deveres que devem ser exercidos com primazia, a fim de 
assegurar o saudável desenvolvimento de sua prole, esse conjunto de 
direitos e deveres – que vão além das obrigações financeiras- é o que 
o ordenamento jurídico brasileiro denomina como poder de família, o 
qual será fiscalizado pelo Estado (CAUCHIOLI, 2019). Tal responsabili-
dade é atribuída aos pais a fim de viabilizar um meio para que o menor 
vulnerável possa gozar efetivamente de seus direitos. 

A partir da integração da Doutrina da Proteção Integral no or-
denamento jurídico brasileiro, considerou-se, então, a criança e o 
adolescente como sujeitos de direito, sendo considerados enquanto 
indivíduos que merecem ter autonomia, integridade, personalidade e 
vontades próprias resguardadas, possuindo ampla proteção da famí-
lia, da sociedade e do Estado, sendo dever destes assegurarem o 
desenvolvimento pleno do menor, no seio familiar e comunitário, ga-
rantindo todos os cuidados necessários (SILVA, 2020). Assim sendo, 
com a recepção da referida Doutrina, orientada pela Organização das 
Nações Unidas, o legislador atribuiu à família a dinâmica de princípios 
como o da afetividade, parentalidade responsável, convivência familiar 
e o melhor interesse da criança, visando o pleno desenvolvimento físi-
co e psíquico do menor, uma vez que o cuidado é elemento fundamen-
tal à formação de sua personalidade (CAUCHIOLI, 2019).

O afeto recebeu destaque no contexto social, alcançando o 
patamar de valor jurídico, uma vez que o direito é ciência que regula 
as relações sociais, “sendo possível verificar na prática diversas nor-
mas jurídicas nesse sentido” (CORREA, 2019, p. 47) que influenciam 
nas decisões jurisdicionais no âmbito familiar. Quando uma família 
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tem por base o afeto, existindo verdadeiros laços de amor e respeito 
entre os seus membros, presume-se que as necessidades do menor 
serão supridas, contribuindo satisfatoriamente para o seu desenvol-
vimento psíquico (OL, 2013). No contexto familiar, a forma de se rela-
cionar com aquele que cuida é decisiva na formação da personalida-
de daquele que é cuidado. 

De maneira oposta ao que se acredito o senso comum, o que 
a lei define como abandono afetivo não se caracteriza pela falta de 
amor - uma vez que tal sentimento não é tutelado pelo direito, pois se 
encontra na esfera subjetiva de cada indivíduo, não sendo possível 
controlá-lo. Contudo, “ultrapassa o simples desinteresse, ele acarreta 
feridas na personalidade de um filho, gerando sentimento de rejeição, 
vexame, humilhação, baixa autoestima, dentre outros inúmeros sinto-
mas (CORREA, 2019, p. 47).

Nesse sentido, imperioso é trazer à baila a importante decisão 
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 
nº 1.159.242-SP que propiciou proteção aos atos que atentem contra 
os direitos fundamentais da criança e do adolescente na esfera fami-
liar, resguardando a efetivação do direito de convivência familiar e o 
de receber cuidado dos seus responsáveis. Nessa toada, a doutrina 
compreende que:

Não se trata de aferir humilhações no decorrer do tempo. Nin-
guém é obrigado a amar o outro, ainda que seja o próprio filho. 
Nada obstante, a situação é previsível, porém, no caso da famí-
lia constituída, ninguém, só por isso, requer a separação; ocorre 
que, na espécie, o abandono material e moral é atitude cons-
ciente, desejada, ainda que obstada pela defesa do patrimônio, 
em relação aos outros filhos – o afastamento, o desamparo, 
com reflexos na constituição de abalo psíquico, é que mere-
cem ressarcidos, diante do surgimento de nexo de causalidade 
(TARTUCE, 2011, p. 228).
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É correto afirmar, portanto, que o afeto e o cuidado são elemen-
tares à consecução da doutrina da proteção integral da criança e do 
adolescente. A convivência familiar, antes de se caracterizar como um 
direito, apresenta-se como uma necessidade, tendo em vista que a 
primeira relação de afeto, em regra, se estabelece no seio familiar, con-
tribuindo, assim, ao processo de desenvolvimento pessoal do menor 
(SILVA, 2020). Além disso, é direito fundamental de todo ser humano 
viver juntamente com sua família, num ambiente marcado pelo afeto, 
cuidado e respeito, sendo primordial aos indivíduos em desenvolvi-
mento a estabilidade afetiva, como um porto seguro para sua integrida-
de física e emocional, de modo que “estar próximo de seus pais deve 
significar para a criança ou adolescente estar inserido em um ambiente 
de amor, respeito e proteção (SILVA, 2020, p. 453).

E qual consequência jurídica aos pais que não observarem e 
bem desempenharem seu poder de família?

No cenário jurídico brasileiro insurge uma nova compreensão 
acerca do dano extrapatrimonial, sendo consolidado na doutrina e 
na jurisprudência o entendimento da responsabilidade civil por aban-
dono afetivo parental como um direito subjetivo, passível de indeni-
zação. Tal entendimento tem sido assim considerado, pois a falta de 
afeto em muitos aspectos macula a relação familiar, gerando senti-
mentos negativos no filho abandonado, o que é prejudicial ao seu 
desenvolvimento pessoal. Dessa forma, pode-se concluir que é dever 
dos pais participarem ativamente da formação de seus filhos, estan-
do presentes principalmente durante seu crescimento e formação, 
e a inobservância do dever de companhia e guarda dos filhos, bem 
como o dever de cuidado pode configurar o abandono afetivo, o qual 
é passível de indenização (CORREA, 2019).
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O RECONHECIMENTO DO DIREITO 
FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA AVOENGA 
COMO DESDOBRAMENTO DO MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

O direito de visitação surge com a necessidade de se guardar a 
solidariedade familiar e o afeto construído nessas relações. No passa-
do, tal direito era compreendido como uma forma de interferência dos 
avôs no exercício do poder de família exercício pelos pais (MOURA; 
CARNEIRO, 2016). Estima-se que a primeira regulamentação de visita 
avoenga aconteceu no ano de 1855, na França. Ocorreu de o Tribunal 
de Montpellier negar o pleito de visitação dos avós ao neto, com a 
justificativa de que os genitores teriam o poder de limitar o contato 
de sua prole com qualquer outra pessoa, ainda que fosse da família. 
Posteriormente, no entanto, a Corte de Cassação francesa reformou 
a decisão, reconhecendo o direito de visita dos avós. Esse aconteci-
mento tornou-se um referencial do direito de visita ao reconhecer que 
o poder de família não deve ser discricionário, tampouco arbitrário, não 
sendo lícita a proibição de visitas entre avós e netos (OLIVEIRA, 2018). 

As discussões acerca da natureza jurídica e fundamentos do 
direito de visita dos avós se estenderam no tempo, sendo já susten-
tado que seria um direito natural, em decorrência do parentesco con-
sanguíneo, não podendo ser afastado apenas pela vontade humana 
por parte dos pais, “o que denota que, se não é essa a fundamenta-
ção adotada pelo contemporâneo Direito das Famílias, há de longa 
data a busca de uma tutela jurídica dessa relação afetiva” (GOULART 
FILHO, 2016, p. 119).

A Constituição Federal brasileira reconhece e assegura as crian-
ças e os adolescentes o direito à convivência familiar. Compreende-se 
que os vínculos parentais não se esgotam entre os filhos e os pais, 
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portanto, o direito de convivência é estendido aos demais parentes, 
incluindo os colaterais, mas de modo especial os avós, tendo em vista 
os benefícios oriundos dessa sadia convivência (VALADARES; FER-
REIRA, 2016).Tal qual a CF assegura o convívio familiar as crianças e 
aos adolescentes, tal direito é resguardado ao idoso também em nor-
ma infraconstitucional, isto é, o art. 3º, do Estatuto do Idoso. A doutrina 
é majoritária no ensinamento de que tal direito “atende ao melhor inte-
resse da criança, vislumbrando-se indícios de alienação parental a re-
sistência injustificada dos genitores (MOURA; CARNEIRO, 2016, p. 9). 

Compreende-se que aos avôs é dada prerrogativa específica 
de jure sanguines, incluindo outros direitos que a lei concede explici-
tamente em relação aos netos (OLIVEIRA, 2018). Ocorre que hodier-
namente, mais que um direito a convivência, para muitas famílias, 
tornou-se uma necessidade dos pais. É possível notar que “nas rela-
ções em que os pais, demasiadamente atarefados, não conseguem 
conciliar as suas atribuições profissionais, pessoais e parentais” 
(FERNANDES, 2019, p. 20) existe a necessidade de que um terceiro 
ao núcleo da entidade familiar se integre àquela relação, a fim de que 
os filhos sejam resguardados e recebam atenção necessária, geral-
mente, os avós exercem esses cuidados auxiliares, não somente em 
razão da necessidade, mas pela relação de afeto mantida entre avós, 
pais e netos (GOULART FILHO, 2016, p. 122).

O direito de visitação, no Brasil, ganhou forma expressa em lei 
em 2011, quando sancionada pela Presidente do Brasil, Dilma Rous-
sef, a Lei nº 12.398, que incluiu o parágrafo único do art. 1.589 do Có-
digo Civil, alterando o inciso VII do art. 888 do até então vigente Código 
de Processo Civil de 1973. A nova lei assegurou direitos e deveres fa-
miliares a extensão familiar que passou a incluir pai, mãe e avós. Com a 
alteração legislativa, foi estendido aos avós o direito de visita aos netos 
(OLIVEIRA, 2018). Importante ressaltar, que embora a referida lei tenha 
sido sancionada somente em 2011, o ordenamento jurídico brasileiro 
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por meio das decisões do Poder Judiciário e a compreensão da lite-
ratura jurídica “já vinham gradativamente reconhecendo a convivência 
familiar avoenga como um direito, tanto em prol do desenvolvimento 
psicofísico do neto, como também visto como uma contrapartida das 
obrigações advindas do parentesco” (GOULART FILHO, 2016, p. 120).

No Brasil, mesmo sem norma expressa, as questões envol-
vendo visitação avoenga eram decididas mediante acordo com os 
pais, restando infrutífero, a decisão era arbitrada pelo juiz de direito 
competente, que se direcionava pela análise do caso concreto, con-
siderando o princípio maior do melhor interesse da criança e do ado-
lescente (OLIVEIRA, 2018). O legislador, contudo, sensível a situação 
de insegurança legislativa, consagrou expressamente o direito da 
convivência avoenga, considerando existir um “múltiplo interesse em 
que firmou as bases da integração do menor na comunidade familiar 
e identicamente prestigiou de maneira indireta os genitores, no es-
pectro da preservação do indispensável convívio com os ancestrais” 
(MOURA; CARNEIRO, 2016, p.10).

Nesse ponto, correto se faz ressaltar a relevância da convivência 
avoenga na vida da criança, pois trata-se de uma relação que ultrapas-
sa os fatores educacionais, constituindo-se basicamente de cuidado e 
carinho para com o menor. Do ponto de vista dos netos, os avós são 
referências que transmitem experiências e carinho a eles, sendo fun-
damental para o menoro cultivo dessa convivência para a construção 
de uma harmoniosa relação familiar (OLIVEIRA, 2018).  A convivência 
familiar assegura a própria dignidade da pessoa humana, pois permite 
a criação de vínculos, o que gera relações de pertencimento, de iden-
tidade, individualização, além de moldar os hábitos sociais da criança, 
educando-a a pensar no coletivo, evitando comportamentos egoístas 
e individualistas (GOULART FILHO, 2016, p. 121-122). 

Os avós são figuras importantes que muito contribui para o de-
senvolvimento e crescimento de seus netos, por essa razão manter 
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os vínculos e a convivência se faz essencial (VALADARES; FERREIRA, 
2016). A psicologia ensina que a convivência avoenga constitui base 
sólida na transmissão de valores, não estando apenas relacionada ao 
afeto existente avós e netos, o que é sadio à criança. Estudos apontam 
que os netos que convivem com os seus avós demonstram melhor de-
sempenho, isso, pois pela convivência avoenga, além do cuidado que 
é natural, ocorre a transmissão de muito ensinamentos, educando a 
criança e o adolescente sobre ter mais paciência, mais empatia, o valor 
da perseverança, dentre outros aspectos relevantes (OLIVEIRA, 2018). 

A verdade é que as crianças são muito beneficiadas pela con-
vivência familiar, sobretudo quando ocorre com gerações diferentes, 
pois aprendem a valorizar o idoso, a guardar o sentimento de pertença 
familiar, desenvolvem habilidades de negociação com os seus avós, 
que em razão da idade e consequente maturidade sabem bem definir 
o que é prioridade ou não, estabelecendo o que pode ser cedido ao 
pequeno, concretizando sua vontade (ABDO, 2015). Pesquisas apon-
tam que independente do grau de escolaridade dos avós, estes forne-
cem saberes valiosos aos seus descendentes, além de darem apoio 
emocional e muito se esforçarem para proporcionar a felicidade de 
seus netos, o que contribuiu satisfatoriamente a vida escolar e afetiva 
da criança e do adolescente (OLIVEIRA, 2018). 

A contribuição, no entanto, não é unicamente aos netos, os avós 
também ganham muito com a convivência com as crianças e ado-
lescentes. É por meio do contato com as gerações mais novas que 
os idosos se aproximam dos novos valores e tecnologias, adquirindo 
valiosas experiências e se sentem mais aliviados em relação ao incô-
modo natural de uma autoimagem negativa que acompanha a fase 
da velhice. Acontece uma verdadeira troca na constância do convívio 
entre avós e netos (GOULART FILHO, 2016). Considera-se essa leveza 
da relação a maior diferença do vínculo de avós e netos, pois os avós, 
em regra, não sentem o peso da obrigação de sustentar, amparar e di-
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tar a vida das crianças e dos adolescentes, o que os permite desfrutar 
de forma tranquila dessa peculiar condição que proporciona singular 
circunstância que não se obriga a uma rotina onde há a necessidade 
de satisfazer as necessidades fundamentais dos menores, dever este 
incumbido aos pais (VALADARES; FERREIRA, 2016).

A convivência familiar entre avós e netos, portanto, deve ser 
estimulada, pois consiste numa prática saudável a criança e ao ado-
lescente, proporcionando ensinamentos valiosos que contribuem para 
sua formação e desenvolvimento como pessoa, podendo afirmar que 
o reconhecimento desse direito se fez como desdobramento do princí-
pio do melhor interesse do menor (GOULART FILHO, 2016). Os avós, 
portanto, além de estarem ligados aos netos por laços de parentesco, 
estão resguardados por uma norma legal que estabelece o convívio 
familiar com eles. Na possibilidade de serem impedidos injustamente 
de visitar os netos, “poderão requerer a concessão judicial do direito 
de visita o qual deve ser deferido pelo magistrado sempre que o seu 
exercício não causar qualquer inconveniente, de acordo com as cir-
cunstâncias de cada caso” (OLIVEIRA, 2018, p. 40).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão do conceito e formação da entidade familiar foi 
sealterando em conjunto com a transformação da sociedade, o que 
consequentemente trouxe inovações ao direito de família.  Com a pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988, a família ganhou especial 
proteção do Estado por ser considerada a base da sociedade. Outro 
ponto relevante do novo texto constitucional, foi o fato de a criança 
e o adolescente serem considerados sujeitos de direito, titulares de 
direitos fundamentais, sendo à eles assegurados proteção absoluta 
do Estado, sociedade e família. Tendo em vista o fundamental papel 
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da família no desenvolvimento e formação do menor, foi consagrado o 
direito fundamental ao convívio familiar, com o advento da Lei nº 12.398 
de 2011, que acrescentou dispositivos legais ao Código Civil e Código 
do Processo Civil para estender aos avós o direito de visita aos netos.

Conclui-se, portanto, que a convivência avoenga traz inúmeros 
benefícios cientificamente comprovados ao menor, sendo constatado 
que a criança e o adolescente que mantém uma harmoniosa convi-
vência familiar com os avós, têm melhores resultados no que tange 
as interações do meio social, adotando um comportamento mais em-
pático e solidário, pois aprende com a convivência familiar a necessi-
dade de se pensar no coletivo. O legislador ao assegurar o direito da 
convivência avoenga o fez justamente por entender o quão benéfico 
ao desenvolvimento e formação do infante é, portanto, é correto afir-
mar que tal direito fundamental se apresenta como desdobramento 
do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Ta-
manha a importância do versado, que as portas do Judiciário se en-
contram abertas para acolher e analisar os casos de impedimento 
injustificável do exercício de visitação avoenga, todo esse mover a 
fim de resguardar o melhor interesse do menor.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A família desde suas origens mais nebulosas trouxe em seu bojo 
uma relação em parte sanguínea, reconhecendo a priori, família como 
única e exclusivamente aqueles que descendiam ou ascendiam do 
próprio sangue, ou de no máximo um parente colateral. Ela veio se 
desenvolvendo e se deparou com núcleos autônomos como os exis-
tentes em na antiga Roma com a apreciação dos pater famílias, sendo 
os responsáveis, quase onipotentes, por um determinado número de 
pessoas. Outrossim, veio a se desenvolver mais ainda e começar a 
reconhecer laços que não fossem puramente sanguíneos ou laços em 
comunhão, como o casamento, abrindo brecha para a eclosão de di-
versos tipos de família, sendo importantíssimas para a concretização 
de princípios constitucionais e jurisprudenciais. 

Toda essa dificuldade de modificação familiar vem de um núcleo 
sólido que, por muito tempo, transformou as esperanças da designa-
ção de novas famílias em algo esquecível para setores da sociedade. 
Cabe destacar que o conservadorismo foi um dos principais empeci-
lhos para a concretização de novos meios quase politizados de família, 
uma vez que a família não se figura apenas com laços sanguíneos, mas 
sim com relações afetivas, de proteção e empatia. Com isso, houve um 
evento conhecido como liquefação das relações que trouxe avanço 
para o lado familiar, liquefazendo a concretude e dureza de conceitos 
pouco ortodoxos, para uma adesão e aceitação generalizada não só 
de diferentes tipos de família, mas diferentes tipos de paternidade, sen-
do essa a dualidade familiar. 

Por conseguinte, houve forte desenvolvimento dos conceitos 
familiares sendo importantíssimos para o atendimento a inúmeros vá-
cuos legislativos e jurisprudenciais, sendo diretamente ligados à identi-
dade genética. Esse “instituto” vem trazendo inúmeras novidades para 



548

s u m á r i o

o ordenamento jurídico, garantindo direitos anteriormente inexistentes, 
além de oportunizar a descoberta de parentescos. Seu principal mo-
mento se deu com as decisões das turmas do STJ e STF que dispuse-
ram que esse instituto seria capaz de tornar disponível a reanálise de 
alguma questão desde que se encaixe em algumas questões, como a 
impossibilidade de realização de exame de DNA anterior, e outras que 
serão abordadas na confecção do trabalho.

Por fim, deve ser destacada a metodologia apresentada na 
confecção do seguinte texto, sendo essa por meio do emprego de 
métodos dedutivos e historiográficos. Sendo abordando em todas as 
três apreciações do tema ambas as formas. Outrossim, o critério abor-
dado se deu por meio da categorização e pesquisa, apresentando a 
inovadora forma qualitativa, se findando com a utilização de métodos 
bibliográficos e revisão literária em ótima sistemática. 

A FAMÍLIA ENQUANTO CONSTRUCTO 
SOCIAL EM EVOLUÇÃO

A primeira coisa a ser destacada é que a estrutura familiar é 
uma estrutura natural que vincula pessoas de uma mesma família, fun-
cionando como uma instituição de intimidade capaz de ligar pessoas 
a um objetivo comum, qual seja: a vida em sociedade (NORONHA; 
PARRON, 2012, p.4). A origem familiar se encontra vinculada à eclosão 
das civilizações, que, oportunamente, foram salientadascomo um fe-
nômeno natural, sendo oriunda da necessidade de interação humana 
(NORONHA; PARRON, 2012, p.4). A grande demonstração de família, 
em âmbito “moderno”, se demonstrou, principalmente, na cultura ro-
mana e no direito canônico, com a figura do pater familias (WALD, 2004 
apud NORONHA; PARRON, 2012, p.4).
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A figura era declarada como chefe de família, tendo direito à 
vida e à morte de todos que coexistissem no ciclo familiar (NORONHA; 
PARRON, 2012, p.4). Dentro da análise, Aurea Pimentel Pereira desta-
ca a seguinte questão: 

Sob a auctoritas do pater familias, que, como anota Rui Bar-
bosa, era o sacerdote, o senhor e o magistrado, estavam, por-
tanto, os membros da primitiva família romana (esposa, filhos, 
escravos) sobre os quais o pater exercia os poderes espiritual 
e temporal, à época unificados.No exercício do poder temporal, 
o pater julgava os próprios membros da família, sobre os quais 
tinha poder de vida e de morte (jus vitae et necis), agindo, em 
tais ocasiões, como verdadeiro magistrado. Como sacerdote, 
submetia o pater os membros da família à religião que elegia 
(PEREIRA, 1991 apud NORONHA; PARRON, 2012, p.4).

Outrossim, ainda nessa empreitada, o Direito Romano tem a 
apresentar inúmeras modificações que foram importantes e ainda apre-
sentam influência nos dias de hoje, como a onipotência do pater famílias, 
a responsabilidade dele pelas finanças e a administração una do patri-
mônio familiar (TELLES, 2011 apud CARMO; LORETO, 2017, p.5). Havia, 
ainda, a crença que os filhos deveriam ser obrigatoriamente derivados 
dos frutos do casamento, sendo esse um culto religioso. Na oportunida-
de, caso a esposa não pudesse gerar filhos, era possível que fosse apli-
cada sanções como anulação do casamento e exclusão da sociedade 
(CALDERON; DILL, 2011 apud CARMO; LORETO, 2017, p.5).

Com a oportuna evolução do pensamento, o Direito Romano 
começou a tolerar e gerar os primeiros precedentes para aceitação 
da adoção para composição do círculo familiar, tendo em vista que 
não eram opções existentes, mas exigência real da sociedade (TEL-
LES, 2011 apud CARMO; LORETO, 2017, p.5). Ademais, a figura do 
divórcio era muito conturbada e retrógrada, tendo em vista que havia 
certa ignorância do Direito Romano para com alguns temas, como o 
concubinato (TELLES, 2011 apud CARMO; LORETO, 2017, p.5).  Cabe 
destaque para o affectiomaritalis, que seria o afeto do marido enquanto 
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elemento primordial para a consumação do casamento, tendo como 
consequência de sua ausência a eminente apreciação do divórcio 
(TELLES, 2011 apud CARMO; LORETO, 2017, p.5).  

Ademais, foi em meio a isso que a família começou a apresentar 
princípios normativos, sendo o mais importante ligado ao casamento, 
sendo que esse instituto passou a ser o vínculo pelo qual a família 
começaria a se unir (NORONHA; PARRON, 2012, p.4). Outrossim, foi 
através da ascensão da Igreja que houve as primeiras formas regula-
doras do casamento, enquanto sacramento, expressando que somen-
te através de matrimônio haveria devida formação familiar (NORONHA; 
PARRON, 2012, p.4). Nesta empreitada, dispõe Engels acerca da ori-
gem familiar, retomando as origens quase desconhecidas da família 
(ENGELS, s.d. apud VASCONCELLOS, 2013, p.31).

Segundo o supramencionado autor, as relações carnais estavam 
em um estágio primitivo, o que impossibilitava sua regulação, eis que 
havia indefinição de seus laços deascendência e até comércio sexual 
entre familiares (ENGELS, s.d. apud VASCONCELLOS, 2013, p.31). 
Com o sobrestamento do desenvolvimento cultural anterior, houve ex-
pressiva necessidade de inovação e uma nova articulação que prome-
tia modernizar as relações a um ponto nunca visto antes, sendo esse 
o estabelecimento de grupos e casamento entre os grupos (ENGELS, 
s.d. apud VASCONCELLOS, 2013, p.31). A priori, eclode o desenvolvi-
mento de uma família consanguínea, caracterizada ainda no período da 
selvageria, o que oportunizava relações incestuosas e trazia proibições 
expressas entre ascendentes e descendentes (ENGELS, s.d., p.4).

Com a modificação do pensamento e a superação da fase pri-
mitiva, o homem se encontrou envolto em uma nova construção de 
família, sendo essa a que mantinha os casamentos entre os grupos. 
Para tanto, emergecomo detalhe importante que no novel modelo fami-
liar haveria a exclusão das relações entre irmãos, com a abertura para 
a consumação das relações entre sobrinhos e primos (ENGELS, s.d., 
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p.4). Cabe destaque, ainda, que  o grau de parentesco começou a ser 
desenvolvido de forma mais fiel, apresentando nomenclaturas para as 
pessoas que compartilhavam de “um mesmo sangue” com a única e 
vívida diferenciação de proximidade (ENGELS, s.d., p.4).

É importante assinalar que para a substituição do anterior mode-
lo de família sindiásmica, desenvolveu-se o matrimônio no formato de 
pares, mas que haveria permissão unicamente para ao sexo masculino 
a possibilidade depraticar a poligamia e os castigos em caso de adul-
tério (ENGELS, s.d., p.10).Percebe-se que o desenvolvimento caminha 
a passos largos para um desenvolvimento de uma sociedade machista 
e altamente violenta, tendo como alvo primordial a agende do sexo 
feminino (ENGELS, s.d., p.10). Em meio ao desenvolvimento e estrutu-
ração da “figura machista”, houve a produção da família monogâmica 
que era marcada pelo patriarcado (ENGELS, s.d., p.10).

Havia, nessa última forma, segundo Engels, a dominação mas-
culina, tornando laços mais fortes e permitindo apenas que os homens 
os rompessem. Os filhos, por sua vez, herdariam tudo que seu pai 
viesse a deixar e poderiam exigir da mulher castidade e fidelidade, 
quase que uma forma de escravidão de um sexo para com o outro 
(ENGELS, s.d., p.10). Neste viés, são analisados os aspectos familia-
res presentes no século XV, tendo em vista que, neste período, houve 
grande modificação como a aparente expansão das escolas para as 
crianças (CARMO; LORETO, 2017, p.5). Mediante a isso, houve uma 
privatização da família que, por seu turno, promoveu o desenvolvimen-
to de laços mais profundos entre as figuras de autoridade nas casas e 
seus determinados filhos (ARIÉS, 1981; HEYWOOD, 2004 apud CAR-
MO; LORETO, 2017, p.5).

Ademais, de acordo com Segalen,

A urbanização, enquanto conseqüência da industrialização, de-
limita, por sua vez, para a família, espaços e tempos diferen-
ciados dos existentes nas sociedades primitivas. Porém, ainda 
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que se aceite os elementos conservadores da estrutura familiar, 
é importante referir que o fenômeno da urbanização da família 
já esteve presente em períodos anteriores, não sendo, portanto, 
característica iniciada com a modernidade. No sentido da inte-
ração da família com este novo fenômeno(...) refere a necessi-
dade de métodos científicos que possibilitem compreender as 
novas formas de ser família como resultado dos modelos anti-
gos (SEGALEN, 1999 apud ARAÚJO, 2003, p.22).

A partir disso,

(...) partindo da análise dos processos causados por uma rápi-
da urbanização, discutiu o desgaste das formas tradicionais de 
autoridade, presentes na família. Esta desagregação da cultu-
ra familiar tradicional conduziu, assim, à compreensão de uma 
nova forma de ser família, baseada na interação de personalida-
des onde cada membro da família se dedicava a seus próprios 
interesses, resignando-se ao individualismo. Desta forma, a 
Escola de Chicago concentrou-se na função “afetiva” da famí-
lia, ignorando as conseqüências do racionalismo econômico. A 
família inicia um processo de perda da função educadora e da 
função econômica, agora realizadas pelo Estado, ficando ape-
nas como espaço de realização do “amor romântico” e refúgio 
para os adultos se capacitarem para a produção na sociedade 
moderna. A qualidade da vida matrimonial, inclusive, passa a 
ser mais importante que a preocupação com a paternidade e 
a socialização das crianças (LARSHCH, 1991; SEGALEN, 1999 
apud ARAÚJO, 2003, p.23).

Ao esmiuçar a análise as terras Tupiniquins, é possível declarar 
que a Constituição Federal de 1988 foi o primordial marco para o desen-
volvimento da família no Brasil, realizando a inauguração da igualdade 
entre o homem e mulher, abarcando e protegendo a família e todos seus 
integrantes, além de estabelecer equivalência entre o casamento e a 
união estável heteroafetiva e a existência de família monoparental (BRA-
SIL, 1988 apud CARMO; LORETO, 2017, p.8).Outrossim, fora equipara-
do a união estável homoafetiva com a heteroafetiva, como ratifica Mari-
nho: “a possibilidade de reconhecimento de uniões homoafetivas como 
uniões estáveis”(MARINHO, 2009 apud CARMO; LORETO, 2017, p.8).
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Petrini dispõe a seguinte questão: 

[...] apesar das mudanças enfrentadas pelas famílias no modo 
de entender e viver “o amor e a sexualidade, a fecundidade e 
a procriação, o vinculo familiar, a paternidade e a maternidade, 
o relacionamento entre homem e mulher”, ela é vista como o 
centro da socialização, mesmo convivendo com certa fluidez e 
‘”numa dinâmica do tipo tentativa de acertos e erros” (PETRINI, 
2005 apud CARMO; LORETO, 2017, p.9).

Neste viés, pode ser destacado que, através da expansão e mo-
dificação de inúmeros princípios da sociedade, como a cultura, política, 
economia e outros, houve forte desenvolvimento da família e que o au-
mento dos divórcios e diminuição dos casamentos e do nascimento de fi-
lhos fora do casamento, por si só, não se demonstra um problema, tendo 
em vista que se trata de uma nova estruturação de família, sendo essa a 
contemporânea(DANOTI, 2008 apud CARMO; LORETO, 2017, p.9).

A FLUIDEZ DAS RELAÇÕES FAMILIARES 
E O RECONHECIMENTO 
DA DUALIDADE DE PATERNIDADES

Em uma primeira abordagem, cuida discorrer sobre  a fluidifica-
ção das relações familiares, tendo, como ponto de partida, uma análi-
se da Modernidade Líquida do sociólogo Zygmunt Bauman (2001 apud 
MARQUES; NOGARO; SAMOYEDEM, 2016, p. 9). Cabe destacar que 
a humanidade se desenvolveu em meio a valores que, a priori, pode-
riam ser consideradosfixos e quase insolúveis, não existindo dúvidas 
acerca das regras estabelecidas pelas autoridades, seguindo, assim, 
valores de forma “cega” (BAUMAN, 2001 apud MARQUES; NOGARO; 
SAMOYEDEM, 2016, p. 9). Essa geração de crenças e convergências 
para concretude valorativa se mostrousubstituída por uma nova que, aos 
poucos,começou a desenvolver um pensamento próprio e um instinto de 
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reforma, buscando a “revolução” das ideias apresentadas anteriormente 
(BAUMAN, 2001 apud MARQUES; NOGARO; SAMOYEDEM, 2016, p. 9).

Os antigos valores, então, começaram a se demonstrar mais 
suscetíveis a transformação e, por sua vez, se tornaram líquidos, sendo 
dissolvidos frente a uma sociedade que aspirava a novas transforma-
ções sociais (BAUMAN, 2001 apud MARQUES; NOGARO; SAMOYE-
DEM, 2016, p. 9).

É que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm 
sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fi-
xam o espaço e nem prendem o tempo. Enquanto os sólidos 
têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, 
portanto, diminuem a significação do tempo(resistem efetiva-
mente a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos não se 
atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e 
propensos) a mudá-la; assim, para eles, o que conta é o tempo, 
mais do que espaço que lhes toca ocupar; espaço, que, afinal, 
preenchem apenas ‘’por um momento. (BAUMAN, 2001 apud 
ANDREUCCI; BELEZZO, 2018, p.3)

A partir da obra de Bauman, é possível destacar que, em meio 
a essa comunhão de pessoas, há identificação de cada indivíduo a 
depender do que consomem e exibem, valorizando mais o temporário 
do que o permanente, o que culminou na ascensão da instabilidade 
e no aumento, em muito, da insegurança, na incerteza e no medo na 
população (BAUMAN, 2001 apud CORRÊA, 2016, p.3). Outrossim, me-
rece relevância a análise dos valores culturais cultivados na pós-mo-
dernidade, sendo esses passionais e individuais (BAUMAN, 2001 apud 
CORRÊA, 2016, p.3). Para Bauman, inclusive, 

[...] a incerteza já não é vista como um mero inconveniente 
temporário,que com o esforço devido possa ser ou abranda-
da ou inteiramentetransposta. O mundo pós-moderno está se 
preparando para a vida sob umacondição de incerteza que é 
permanente e irredutível. (BAUMAN, 1998 apud ANDREUCCI; 
BELEZZO, 2018, p.3)
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Mediante a isso, é exposto que há necessidade de estabelecer 
um limite ético, pois, em meio à comunidade pós-moderna, há um lap-
so sobre o limite entre o que é certo e o que é errado e um processo 
de individualização das pessoas, tendo em vista que o olhar humano 
passa de um olhar geral para um olhar sobre o que aquilo pode be-
neficiar o próprio agente (BAUMAN, 2001 apud CORRÊA, 2016, p.3). 

A crescente fragilidade dos vínculos humanos é, portanto,ex-
perimentada desde o começo, a partir do momento de sua 
concepção emuito depois de seu desaparecimento, como um 
misto de benção emaldição. Ela não se reduz a soma total de 
apreensão, apenas distribuí asansiedades de maneira diferente, 
e seus futuros meandros são virtualmenteimpossíveis de prever, 
muito menos de prescrever e controlar. (BAUMAN,2007 apud 
ANDREUCCI; BELEZZO, 2018, p.3)

Em acréscimo a isso, destaca-se o evidente e numeroso aumen-
to dos divórcios e a diminuição dos casamentos que, segundo dispõe 
o IBGE, só no ano de 2014, foram realizados 341,1 mil divórcios, o 
que demonstra um salto inimaginável, tendo em vista que, no ano de 
2004, houve 130,5 mil, o que representa um crescimento de 161,1% 
em apenas dez anos (IBGE, 2014 apud FERREIRA; LUIZ, 2017, p.4). 
Outro dado importantíssimo é a diminuição da duração de casamentos 
que perfazia os 19 anos, mas que no ano de 2014, o período anterior 
ao divórcio não ultrapassa 15 anos (IBGE, 2014 apud FERREIRA; LUIZ, 
2017, p.4). Bauman dispõe acerca disso: “Oconhecimento que se am-
plia juntamente com asérie de eventos amorosos é o conhecimento 
do“amor” como episódios intensos, curtos e impactantes, desenca-
deados pela consciência a priori de sua fragilidade e curta duração” 
(BAUMAN, 2003 apud FERREIRA; LUIZ, 2017, p.4).

Seguindo essa questão, é necessário habitar e contextualizar 
a família para uma melhor compreensão acerca da seção. Ao tomar 
como base o âmbito jurídico, em especial a terra de Macunaíma, per-
cebe-se uma anterior concepção de família que era formado apenas 
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pelo casamento ou união estável, sendo essa uma clara ofensa as di-
versas famílias que podem existir, sabendo que a compressão do sig-
nificado de “família” acabará por ser um enorme descaso (GHILARDI, 
2017, p. 141). Por sua vez, em palavras de Chávez de Farias e Nelson 
Rosenvald, a família matrimonial, patriarcal, institucional enquanto en-
tidade de reprodução e produção perde lugar para famílias “pluraliza-
das, democráticas, igualitárias, hetero ou homoparental, biológica ou 
socioafetiva”, sendo constituída e estruturada em uma base quase que 
puramente afetiva e de caráter instrumental (FARIAS; ROSENVALD, 
2000 apud GHILARDI, 2017, p. 141).

A partir disso, é destacada a conceituação de reconhecimento de 
filiação, sendo esse o ato pelo qual há o atestado ou confirmado o es-
tado de um filho concebido fora do casamento (AGUIAR FILHO; FERRI; 
VIEIRA, 2017, p.8).  Cabe esmiuçar que não se trata da criação paternal 
ou maternal, mas puramente de uma declaração de fato, queexpressa o 
verdadeiro vínculo entre a criança e/ou o adolescente e sua parte mater-
na e paterna (AGUIAR FILHO; FERRI; VIEIRA, 2017, p.8).  Dentro dessa 
questão, expõe Maria Helena Diniz acerca do reconhecimento: 

1) Personalíssimo, somente o genitor tem legitimidade para o 
ato. Mas o reconhecimento pode ser outorgado por procuração. 
Caio Mário da Silva Pereira entende que uma vez feito por pro-
curação, ele só se torna perfeito ao ser cumprido o mandato, a 
procuração em si não constitui ato de reconhecimento; 

2) Perpétuo e irrevogável, uma vez pronunciada a declaração 
volitiva de reconhecimento, ela adquire a consistência jurídica 
de um ato perfeito. Pode ser anulado se inobservadas as forma-
lidades legais ou se na presença de vícios do consentimento; 

3) Efetuado a qualquer tempo após a concepção do feto, prece-
der o nascimento do filho ou suceder a sua morte. Em caso de 
morte, o reconhecimento só é possível se o filho deixou descen-
dentes, é exigência da lei com vistas a proteger o filho da mera 
arbitrariedade do pai em evitar a herança; 
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4) Incondicional, já que não se subordina a nenhum termo ou 
condição. Não se subordina a qualquer evento futuro, de que 
dependa sua validade ou imponha cessação de efeitos. Consi-
dera ainda o reconhecimento de paternidade: 

5) Com validade erga omnes, pois uma vez conste do Registro 
de Nascimento vale tanto em relação aos interessados diretos, 
ou seja, pai e filho, como a todas as pessoas, incluindo pa-
rentes; indivisível, eis que os efeitos são globais e não parciais 
ou limitados (a lei proíbe ao pai reconhecer o filho com alguns 
efeitos apenas); 

6) É retroativo à data do nascimento ou até a concepção, isto 
porque como está vinculado à filiação biológica, a situação ju-
rídica dela se origina, operando ao filho os direitos e deveres 
consubstanciados na relação de parentesco, que de biológica 
tornase jurídica; 

7) Renunciável, a vontade do filho é relevante. Sua anuência 
complementa o ato paterno de reconhecimento, sendo indis-
pensável, nos termos do art. 4º da Lei 8560/92. O menor tem 
a faculdade de impugnar o reconhecimento dentro dos quatro 
anos após a maioridade ou emancipação. 

8) Anulável, se incidir qualquer dos efeitos que viciam os atos 
jurídicos em geral, quais sejam: erro, dolo, coação, simulação e 
fraude. A invalidação depende de pronunciamento judicial (DI-
NIZ, 1998 apud AGUIAR FILHO; FERRI; VIEIRA, 2017, p.9). 

Neste viés, é destacada uma importantíssima jurisprudência 
acerca do tema: 

Ementa: Recurso especial. Direito civil. Família. Adoção. Viola-
ção do art. 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não 
ocorrência. Paternidade socioafetiva demonstrada com o ado-
tante. Melhor interesse do adotando. Desnecessidade do con-
sentimento do pai biológico. 1. Cinge-se a controvérsia a definir 
a possibilidade de ser afastado o requisito do consentimento do 
pai biológico em caso de adoção de filho maior por adotante 
com quem já firmada a paternidade socioafetiva. 2. O ECA deve 
ser interpretado sob o prisma do melhor interesse do adotando, 
destinatário e maior interessado da proteção legal. 3. A realidade 
dos autos, insindicável nesta instância especial, explicita que o 
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pai biológico está afastado do filho por mais de 12 (doze) anos, 
o que permitiu o estreitamento de laços com o pai socioafeti-
vo, que o criou desde tenra idade. 4. O direito discutido envolve 
a defesa de interesse individual e disponível de pessoa maior 
e plenamente capaz, que não depende do consentimento dos 
pais ou do representante legal para exercer sua autonomia de 
vontade. 5. O ordenamento jurídico pátrio autoriza a adoção de 
maiores pela via judicial quando constituir efetivo benefício para 
o adotando (art. 1.625 do Código Civil). 6. Estabelecida uma re-
lação jurídica paterno-filial (vínculo afetivo), a adoção de pessoa 
maior não pode ser refutada sem justa causa pelo pai biológico, 
em especial quando existente manifestação livre de vontade de 
quem pretende adotar e de quem pode ser adotado. 7. Recurso 
especial não provido.(STJ - REsp: 1444747 DF 2014/0067421-5, 
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julga-
mento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 23/03/2015(STF, 2015 apud LIRA, 2019, p.7).

E ainda, outro importantíssimo julgado trata do reconhecimento 
de paternidade socioafetiva registrada ou não em registros públicos 
não pode impedir o reconhecimento de vínculo de filiação concomitan-
te com a própria origem biologia. 

Constitucional e família. Ação de reconhecimento de filiação 
socioafetiva com registro de multiparentalidade. Vínculo bioló-
gico preexistente. Reconhecimento simultâneo do vínculo so-
cioafetivo. Dupla maternidade. Possibilidade. Tese fixada pelo 
stf com repercussão geral. Sentença reformada. 1. O Supremo 
Tribunal Federal, ao conceder repercussão geral ao tema n. 
622, no leading case do RE 898060/SC, entendeu que a pater-
nidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 
impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 
baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios. 2. 
Consoante se infere do referido julgado, houve uma mudança 
no entendimento sobre o tema da multiparentalidade, em virtu-
de da constante evolução do conceito de família, que reclama 
a reformulação do tratamento jurídico dos vínculos parentais 
à luz do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da 
CRFB) e da busca da felicidade. 3. In casu, constatada a coe-
xistência de dois vínculos afetivos; quais sejam, com os pais 
socioafetivos e com a mãe biológica, não havendo qualquer 
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oposição de nenhuma das partes sobre o reconhecimento da 
multiparentalidade, o seu reconhecimento é medida que se 
impõe. 4. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 20160110175077 - Segredo de Justiça 0003593-
61.2016.8.07.0016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SAN-
TOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data 
de Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2017 . Pág.: 521/525)
(STF, 2017 apud LIRA, 2019, p.7).

Assim, percebe-se que há forte envolvimento e desenvolvimento 
das relações familiares, iniciando um período de maior reconhecimen-
to da família, expansão dos laços genéticos e abominação do desco-
nhecimento dos laços familiares (DINIZ, 1998 apud AGUIAR FILHO; 
FERRI; VIEIRA, 2017, p.9). 

O RECONHECIMENTO DO DIREITO 
À IDENTIDADE GENÉTICA SOB O PRISMA 
DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DO STJ

Entende-se identidade como algo único do indivíduo, sendo 
fator primordial de distinção entre os demais (MOREIRA FILHO, 2002, 
p. 2-3). Elucidando a modernidade, seria um conjunto formado por 
“nome, idade, estado, profissão sexo, defeitos físicos, impressões di-
gitais, etc.” (FERREIRA, 1986 apud RÜGER, 2007, p. 112). Outrossim, 
tal concepção dispõe ainda que seria uma conjuntura de tradições, 
conteúdos alcançados, técnicas, e outros que venham, segundo o 
senso comum, a diferenciar e destacar uma pessoa (RÜGER, 2007, 
p. 112). Por outro lado, é considerado que a identidade não se finda 
da identificação do sujeito e ao respeito social para com sua questão, 
mas aborda, também, uma questão histórica estrutural, possibilitan-
do reconhecer e discernir também uma toda uma geração (MORAES, 
2002 apud RÜGER, 2007, p. 113).
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Toda essa questão demonstra o quão importante é para a com-
pletude dos direitos da personalidade, a plena efetivação da identidade 
pessoal, e por sua vez não podem ser considerados categoricamente 
um direito pré-definido, mas sim que expõe algo muito mais importan-
te, sendo esse a mútua efetivação da dignidade humana (MOREIRA 
FILHO, 2002, p. 2-3). Por sua vez, Heidegger expõe:

Cuerpo, alma y espíritupueden, por su parte, designar sectores 
de fenómenos temáticamenteseparablescon vistas a determi-
nadas investigaciones; dentro de ciertoslímites, suindetermina-
ción ontológica bienpuede no tenerimportancia. Pero, cuandolo 
que está encuestíon es el ser delhombre, este ser no puedecal-
cularse aditivamente partiendo de las formas de ser delcuerpo, 
el alma y elespíritu que, a su vez, tendrianaún que ser determina-
das. E incluso para una tentativa ontológica que procediese de 
esta manera, tendría que presuponerese una ideadel ser de ese 
todo. (HEIDEGGER, 1997 apud RÜGER, 2007, p. 113).12

E, ainda, a partir do disposto por Tepedino: 

Tratar os chamados direitos da personalidade como categorias 
leva à inevitável colisão entre tais direitos, como, por exemplo, 
no caso dos transexuais que, para promover uma reagregação 
dos aspectos de sua identidade, necessitam de uma cirurgia 
mutilante. Tratados em classes, os direitos da personalidade, 
paradoxalmente, ao invés de contribuir para tutela e promoção 
da pessoa, terminam por se tornar um entrave a esses mesmos 
direitos e garantias, uma vez que tal tipo de abordagem tende 
a resultar numa supervaloração de determinada faceta do fe-
nômeno humano em detrimento de outras igualmente dignas 
de consideração. Tal fato desvela uma certa artificialidade das 
construções classificatórias e prova a favor da teoria monista ou 
da chamada cláusula geral de personalidade (TEPEDINO, 2004 
apud RÜGER, 2007, p. 114).

12 Corpo, alma e espírito podem, por sua vez, designar setores defenômenos tematicamente 
separáveis   com vistas a certospesquisa; dentro de certos limites, sua indeterminação on-
tológica tambémpode não importar. Mas, quando o queestá em questão é serdo homem, 
este ser não pode ser calculado aditivamente a partir damodos de ser do corpo, da alma e 
do espírito que, por sua vez, ainda teriamestar determinado. E mesmo para uma tentativa 
ontológica queprocedesse desta forma, teria que pressupor umaideia do ser deisso tudo
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Ademais, em desenvolvimento ao tema, pode ser destacado 
que o meio internacional já tem abordado com grande profundidade 
a identidade genética em seus ordenamentos, como no artigo 2 e 15: 

Artículo 2 – Toda persona tienederecho: 1. A la vida, a suidenti-
dad, a suintegridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar. [...] 19. A suidentidad étnica y cultural. El Estado re-
conoce y protege lapluralidad étnica y cultural de la Nación. [...] 

Artículo 15 – Derecho del educando a una formación que respe-
tesuidentidad.13 (PERU, 2004).

A Constituição portuguesa, também, expõe o tema, no artigo 26: 

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, 
ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à ci-
dadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à 
reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção 
legal contra quaisquer formas de discriminação. 

2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e 
utilização abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de infor-
mações relativas às pessoas e famílias. 

3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética 
do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e 
utilização das tecnologias e na experimentação científica. (POR-
TUGAL, 2005)

Outro influente país que traz menção ao tema é a Alemanha 
que, em sua Lei Fundamental, no artigo 2°, inciso I, dispõe que é di-
reito de todos o livre desenvolvimento da personalidade, com a única 
restrição de não violar os direitos de outrem e violar a Constituição e 
os bons costumes (ALEMANHA, 1949). Abordando as Terras Tupini-
quins, a Constituição Brasileira de 1988, expõe a tutela e promoção de 

13 Artigo 2º - Toda pessoa tem direito: 
1.  À vida, à sua identidade, à sua integridade moral, mental e física e ao seu livre desenvolvimento 

e bem-estar.[...] 
19. À sua identidade étnica e cultural. O Estado reconhece e protege a pluralidade étnica e 

cultural da Nação. [...]
Artigo 15 - Direito do aluno a uma formação que respeite sua identidade.
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diversos direitos que acabam por se manifestarem junto da identidade 
individual, sendo o mais importante a Dignidade da Pessoa humana 
exposto no art. 1°, inciso III, mas também no art. 3°, inciso IV (vedação 
à discriminação) e art. 5º, inciso, XLI, (proteção a intimidade), art. 5°, 
inciso LXXII (o habeas data enquanto manifestação do desejo das in-
formações pessoas) (BRASIL, 1988).

O reconhecimento do direito à identidade genética acabar por 
ser desenvolvido tardiamente, de forma nebulosa, a partir de jurispru-
dências, doutrinas e outras fontes de informação (ARAÚJO; BACELAR, 
2012, p.4). Por inexistir mecanismos fundamentais que venham a garan-
tir diretamente a questão supramencionada, é analisada a Carta Magna 
do Estado Democrático de Direito que, por tratar e dispor de um rol 
exemplificativo de direitos fundamentais, possibilita o surgimento de ou-
tros direitos (ARAÚJO; BACELAR, 2012, p.4). Dentro dessa questão, há 
apreciação das características de cada direito, eles universais, morais, 
preferenciais, fundamentais e abstratos (ARAÚJO; BACELAR, 2012, p.6).

Ao destacar o rol de direitos fundamentais, é necessário eluci-
dar a identidade genética e suas características, como supramencio-
nado, tendo em vista sua importância e sua proliferação para outros 
ramos do estudo, como a biologia e medicina (ARAÚJO; BACELAR, 
2012, p.6).As outras características são apresentadas também, uma 
vez que todos os direitos ligados a essa questão têm uma intrínseca 
ligação com a dignidade da pessoa humana(ARAÚJO; BACELAR, 
2012, p.6-7). Por sua vez, Baracho destaca que “[...] a identidade 
genética é umsubstrato fundamental da identidade pessoal, que por 
sua vez é expressão dadignidade do serhumano” (BARACHO, s.d. 
apud ARAÚJO; BACELAR, 2012, p.7).

Essa questão já era muito discutida no direito alienígena, o que 
trouxe grande desenvolvimento quando chegou ao território nacional 
(RÜGER, 2007, p. 117). Ao adentrar no reconhecimento propriamente 
dito, são abordados três principais momentos em que há dificuldade de 
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reconhecer a origem genética, a saber: 1.nos casos de adoção tendo 
em vista que grande parte das crianças que são destinadas as casas de 
adoção são abandonadas pelos pais, sem qualquer registro; 2.as crian-
ças nascidas por técnicas de reprodução assistida heteróloga, em que é 
utilizado o material genético de um doador que não faz parte do casal e, 
por último, 3. aqueles que se tratam dos partos anônimos, comumente 
empregados em terras francesas e alemãs (RÜGER, 2007, p. 115).

Outrossim, expõe Sparemberguer que “o direito à identidade 
genética deve permitir ao indivíduo o direito de saber sua história,as-
segurar acerteza da origem genética [...]” (SPAREMBERGUER, 2010 
apud ARAÚJO; BACELAR, 2012, p.7). Por sua vez, é destacado o im-
portantíssimo julgamento do RE 363.889, que expõe que não deve ser 
negada a ninguém a busca pela identidade genética, mesmo que já 
exista coisa julgada, podendo a decisão ser recorrível, possibilitando 
a relativização da coisa julgada em prol da investigação da identidade 
genética e da personalidade do indivíduo (STF, 2011, p.1-3).

Ementa: Recurso Extraordinário. Direito processual civil e 
constitucional. Repercussão geral reconhecida. Ação de in-
vestigação de paternidade declarada extinta, com fundamento 
em coisa julgada, em razão da existência de anterior demanda 
em que não foi possível a realização de exame de dna, por ser 
o autor beneficário da justiça gratuita e por não ter o estado 
providenciado a sua realização. Repropositura da ação. Pos-
sibilidade, em respeito à prevalência do direito fundamental à 
busca da identidade genética do ser, como emanação de seu 
direito de personalidade. 1. É dotada de repercussão geral a 
matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de 
investigação de paternidade, quando anterior demanda idên-
tica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por 
falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de 
condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Es-
tado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser 
relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investi-
gação de paternidade em que não foi possível determinar-se 
aefetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em 
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decorrência da não realização do exame de DNA, meio de 
prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à 
existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos óbices de 
natureza processual ao exercício do direito fundamental à bus-
ca da identidade genética, como natural emanação do direito 
de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente 
efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de quali-
ficações, bem assim o princípio da paternidade responsável. 
4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho 
biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se 
o reconhecimento de paternidade com relação a pessoa iden-
tificada. 5. Recursos extraordinários conhecidos e providos.

(STF - RE: 363889 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 
Julgamento: 02/06/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 15-12-2011 PUBLIC 
16-12-2011)

A fim de esmiuçar a questão e demonstrar a mudança efetiva 
do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que em face das decisões 
anteriores ao supramencionado acordão, havia grande intriga quanto a 
imutabilidade da coisa julgada, o que vinha a prejudicar a generalidade 
(CAMPELO, 200?, p.3). Mesmo com isso, mister salientar a inovação e 
adequação com o cenário atual, que clama pela efetivação de direitos 
fundamentais antes desprezados. Dessa forma, é possível destacar 
que as cortes de maneira geral vem adequando suas decisões à me-
dida que a população e a sociedade apresentando novas dificuldades 
que devem ser vencidas (CAMPELO, 200?, p.3-4).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura e o desenvolvimento social estão ligados diretamente 
com a percepção e evolução da família. Por essa razão, pode ser des-
tacado que com a evolução da sociedade, a mudança de pensamento 
e a consequente inovação cultural tem causado grande modificação 
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tanto no cenário interno familiar, entre os seus entres, como no aspec-
to externo, comportamento que expressa a outros sujeitos, ou seja, a 
aparência. Sendo assim, dentre outros cenários possíveis, encontra-se 
o da atualização de conceitos familiares, sendo esse o importantíssimo 
movimento estrutural para toda a sociedade. Pode ser avaliado que a 
família se encontrava imóvel, fixa ou melhor, imutável, mas que com o 
passar do tempo trouxe maior flexibilidade para seu núcleo. 

Dentro disso, entre tantas questões relevantes, é possível ser 
destacado a primordial formal da família que comumente era elucidada 
a partir da relação de um homem e uma mulher, mas que agora com-
porta inúmeros outros “tipos”. Família para a sociedade atual é agora 
uma junção de pessoas com o desejo de fazer valer um vínculo de pro-
teção, afeto e o mais importante, e relações de presença ou empatia. 
Com isso, surge um importantíssimo questionamento, todos devem 
conhecer suas origens familiares? Dentro dessa questão, a identidade 
genética em inovando e trazendo grande repercussão para toda a so-
ciedade, garantindo a todos, mesmo quando já há coisa julgada, o di-
reito de protelar por seus laços sanguíneos, e descobrir a fundo quem 
são seus ascendentes ou descendentes, garantindo assim o direito a 
identidade genética como algo fundamental. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, os insti-
tutos do meio ambiente e da família, passaram a abarcar um significado 
mais amplo. O meio ambiente, logo, deixou de ter como característica 
ambiental, sendo denominado apenas um recurso natural e passou a 
ser considerado também, um meio do trabalho, cultural, digital, artificial e 
reconhecido ainda, como um ambiente de vida, que compreende os vín-
culos ali existentes. A família, por outro lado, embora ainda seja prevista 
de uma forma tradicional na Constituição, vem ganhando seu espaço, 
com novas concepções, de acordo com os julgamentos dos tribunais.

Assim, a família como unidade base para o desenvolvimento hu-
mano, fundamentada também na dignidade da pessoa humana, confi-
gura a relação inicial do indivíduo, que interfere na sua personalidade, 
nas suas relações e no seu modo de viver. Diante disso, percebe-se o 
caráter essencial desse instituto. Contudo, o lar que deveria ser o am-
biente de promoção de afeto e desenvolvimento, tem-se tornado casa 
da violência doméstica e intrafamiliar, contra crianças e adolescentes, 
idosos, mulheres e homens.

À vista do exposto, o objetivo do presente é analisar a violência 
doméstica no meio ambiente familiar, fazendo uma análise da com-
preensão desse meio, e da sua delimitação, além de ressaltar a família 
como entidade familiar de suma importância e com proteção no orde-
namento jurídico e seu impacto na violência doméstica. A metodologia 
empregada na construção do presente pautou-se na utilização dos 
métodos historiográfico e dedutivo. 

O primeiro método científico teve como incidência estabelecer a 
expressão meio ambiente como uma expressão polissêmica. No que 
concerne ao segundo método, aplicou-se em razão do recorte temáti-
co proposto. Ainda no que tange o enfrentamento da temática científi-
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ca, a pesquisa se caracteriza como qualitativa. A técnica de pesquisa 
principal utilizada foi a revisão de literatura sob o formato sistemático. 
Além disso, em virtude da abordagem qualitativa empregada, foram 
utilizadas, ainda, a pesquisa bibliográfica e a análise documental.

MEIO AMBIENTE COMO EXPRESSÃO 
POLISSÊMICA: DELIMITAR 
PARA COMPREENDER

O meio ambiente tem ganhado cada vez mais importância na im-
prensa e nas pautas políticas, em razão dos problemas ambientais se 
apresentarem de forma mais frequente e preocupante.Todavia, a expres-
são designada, tem sido usada para compreender o âmbito natural ou 
dos recursos naturais, trazendo então, uma visão mais rasa para o con-
ceito citado. Segundo o Dicionário online da Língua Portuguesa Michaelis 
(2016), o meio constitui a metade da unidade ou algo que seja duas ve-
zes menor que a unidade, enquanto, o vocábulo ambiente é denominado 
para tudo que compreenda as coisas e seres vivos e o meio no qual está 
inserido ou o “conjunto de condições físicas, biológicas e químicas que 
rodeiam os seres vivos e as coisas.” (RANGEL; SILVA, 2016, s.p)

Dessa forma, percebe-se que nenhum desses termos possui 
unificação em seu significado. Já que “meio” pode corresponder a me-
tade de algo ou uma forma para se alcançar algo,“ambiente” pode ser 
utilizado para representar um espaço físico, psicológico, geográfico, 
social, natural ou até mesmo artificial. (RANGEL; SILVA, 2016, s.p). O 
art.3º da Lei de 6938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) 
preceitua os elementos naturais que caracterizam o meio ambiente:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas; (BRASIL, 1981).
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No entanto, a partir da Constituição Federal de 1988, foi reorgani-
zada a dimensão deste significado, passando a compreender além do 
âmbito natural, os aspectos sociais e culturais referentes à relevância 
da regulamentação da vida humana. (CARVALHO, 2009, p. 30) Desse 
modo, a Carta Magna transformou o entendimento, pois introduziu a 
parte humana e social no conceito, sendo possível interpretar que o ob-
jetivo previsto pelo constituinte era garantir os direitos a todos, de forma 
que não fossealterado negativamente e como mecanismo de obrigar a 
comunidade e a administração a proteger o meio ambiente. (ANTUNES, 
2005, p.56). Ademais,a lei passou a adotar uma ideia mais ampla des-
te termo, pois cada recurso ambiental começou a ser entendido como 
parte de um todo que não é divisível, mas que é compartilhado com o 
homem, que é essencialmente dependente. (KRZYSCZAK, 2016, p.5)

Nesta esteira, o conceito de meio ambiente é ampliado, confor-
me descreve Silva,

I – meio ambiente artificial, constituído por um espaço urbano 
construído, consubstanciado no conjunto de edificações (espa-
ço urbano fechado) e dos equipamentos públicos (ruas, praças, 
áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto); 

II – meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, 
artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora arti-
ficial, em regra, como obra do homem, difere do anterior (que 
também é cultural) pelo sentido de valor especial que adquiriu 
ou de que se impregnou; 

III – meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, a 
água, o ar atmosférico, a flora, enfim, pela interação dos seres 
vivos e seu meio, onde se dá a correlação recíproca entre as 
espécies e as relações destas com o meio ambiente físico que 
ocupam. (SILVA, 1995, p.21)

A definição de meio ambiente, então, passa a ser designada pela 
relação de interdependência do homem e não é mais estabelecida ape-
nas pelo seu objeto específico. (KRZYSCZAK, 2016, p.5). Ainda em exa-
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me, destaca-se o meio ambiente do trabalho e digital, que corresponde, 
respectivamente, o local onde se realiza o trabalho, atingindo a organi-
zação, as relações e as condições de trabalho (GARCIA, 2019, p.21) e o 
meio ambiente digital como a “manifestação da criação humana e parte 
integrante do patrimônio imaterial, sobretudo representado pela tecnolo-
gia do espectro eletromagnético (ondas de rádio, TV, celular e internet)” 
(COUTINHO, 2014 apud. CAVEDON; FERREIRA; FREITAS; 2015, p.203).

De acordo com Dias (2000 apud. KRZYSCZAK, 2016, p.6), “meio” 
corresponde ao ambiente na sua forma mais extensa, que depende dos 
recursos ecológicos, bióticos, antrópicos e econômicos, como condição 
fundamental para a vida, caracterizando o indivíduo como dependente 
desses fatores para sobreviver. Todavia, o ambiente como meio de vida, 
na concepção de Sauvé (1996 apud. KRZYSCZAK, 2016, p.6) dispõe so-
bre oambiente como algo presente em nosso dia-a-dia, - como a casa, 
o bairro, o local de trabalho, a escola, aderindo além das características 
naturais e culturais, a relação de vínculo existente entre eles.

A FAMÍLIA COMO AMBIENTE 
DE DESENVOLVIMENTO:  A TUTELA 
CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO 
À ENTIDADE FAMILIAR

A família é a unidade basilar para o desenvolvimento humano, es-
paço em que acontecem às primeiras relações e interações do indivíduo. 
Através dela ocorre a transmissão de regras, conceitos e práticas cul-
turais, cuja finalidade é a socialização das pessoas. Vale dizer que, as 
características pessoais e o modo educacional com que são ensinados 
atingem diretamente o comportamento do indivíduo podendo desenvol-
ver diversas personalidades (PETRUCCI; BORSA; KOLLER, 2016, p. 393). 
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Dessa forma, a família apresenta-se como o sistema que mais 
exerce influência no desenvolvimento da criança e do adolescente. O 
relacionamento entre as pessoas que compõe a família, bem como com 
outros atores sociais possibilitam o mais pleno desenvolvimento infantil. 
É nesse ambiente, consoante Silva et. al.(2008, p. 216-217), que a crian-
ça “aprende o modo humano de existir. Seu mundo adquire significado 
e ela começa a constituir-se como sujeito”. Isso significa que, antes do 
nascimento da criança já há padrões estabelecidos, seja pela sociedade 
ou pela família, que são impostos a partir de seu nascimento, tais regras 
fazem parte daquela cultura familiar e afetam a forma com que a criança 
irá enxergar e interpretar o mundo (SILVA et al, 2008, p. 216-217).

Como a família é tida como base para a formação do indivíduo, 
os legisladores brasileiros sempre tentaram resguardar e defender 
essa estrutura. No código Civil de 1916, conforme preceitua Monteiro, 
tem-se uma família “matrimonializada, hierárquica, patriarcal e trans-
pessoal” representada pelo “liberalismo, pelo individualismo e pelo 
patrimonialismo”. (MONTEIRO, 2017, p.55).Avançando para os dias 
atuais, a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição 
Cidadã, visando enaltecer os direitos e garantias fundamentais do ser 
humano, estabelece, de maneira expressa, a dignidade da pessoa hu-
mana como fundamento da República Federativa do Brasil. Por tal mo-
tivo, em atenção aos objetivos dispostos no art. 3º da CRFB, é assegu-
rado especialmente o bem-estar social e o princípio da solidariedade 
social, os quais almejam a promoção do bem estar de todos, conse-
quentemente, trazendo para o contexto familiar, objetiva resguardar o 
desenvolvimento da personalidade (CABRAL; GODINHO, 2018, p. 69).

Assim, a Constituição Federal de 1988 traz em seu texto expres-
sa previsão legal a respeito da família, de modo que, é assegurada a 
obrigatoriedade da intervenção estatal no âmbito familiar. O art. 226, 
caput e o §8° da CF, estabelece um agir concreto do Poder Público para 
a manutenção da família, garantindo a proteção estatal e propiciando 
sua assistência para os seus membros (SMANIO; JESUS, 2005, p.7).
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Para Farias e Rosenvald (2015 p. 12), “família é o lugar adequa-
do em que o ser humano nasce inserido e, merecendo uma especial 
proteção do Estado, desenvolve a sua personalidade em busca da 
felicidade e da realização pessoal”. Dada à importância que este insti-
tuto possui, e, atentando-se para determinados critérios que o legisla-
dor constituinte quis valorar, como o princípio da dignidade da pessoa 
humana, a família é uma das instituições que o estado se dispôs a 
proteger e a dar maior atenção (CABRAL; GODINHO, 2018, p. 67).  

No entanto, é válido mencionar que o conceito de família e de 
entidade familiar vem sofrendo várias alterações à medida que a socie-
dade evolui. A própria Constituição Federal de 1988 ao tratar da família 
determina sua proteção em razão dos tipos de entidade familiar, os 
elencados na Carta Magna são: a família constituída pelo casamento 
e união estável entre homem e mulher, e a família monoparental (MEI-
RELES, 2012, p.3). Essa conceituação acarreta na limitação e negação 
das demais formas de entidades familiares e, por resultado, obsta ao 
reconhecimento de direitos na seara do direito de família e direito su-
cessório (CABRAL; GODINHO, 2018, p. 77). 

Por esse motivo, destaca Lobo:

Os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do 
art. 226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem 
embargo de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo 
referência expressa. As demais entidades familiares são tipos im-
plícitos incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e 
indeterminado de família indicado no caput. Como todo conceito 
indeterminado, depende de concretização dos tipos, na experiên-
cia da vida, conduzindo à tipicidade aberta dotada de ductilidade 
e adaptabilidade (LOBO, 2002, p. 95 apud MEIRELES, 2012, p.3).

Destarte, o reconhecimento das diferentes espécies de entida-
de familiar produz, de forma igual, o direito ao agasalho estatal (MEI-
RELES, 2012, p.3). Sendo, portanto, considerado como componente 
caracterizador da família, a afetividade. Tem-se uma família líquida, 
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não mais formada pelos vínculos tipológicos ou pelos sexos de seus 
integrantes, mas pelo vínculo de afetividade (GARRIDO, 2015, p. 179-
180). Sobre os princípios Constitucionais que resguardam a entidade 
familiar, dispõe Garrido:

[...] São seus princípios constitucionais: (1) a dignidade da pes-
soa humana; (2) a solidariedade familiar; (3) igualdade familiar; 
(4) liberdade familiar; (5) afetividade; (6) convivência familiar; e 
(7) melhor interesse da criança. Os dois primeiro, considerados 
os princípios fundamentais, ao passo em que os cinco outros 
princípios gerais511-512. A esses princípios, Rodolfo Pamplona 
Filho e Pablo Gagliano agregam: (1) vedação ao retrocesso; (2) 
proteção ao idoso; (3) função social da família; (4) convivência 
familiar; (5) intervenção mínima do Estado no direito de família 
(GARRIDO, 2015, p. 179-180).

Cabe dizer que, malgrado a Constituição de 1988 e as normas 
infraconstitucionais não tragam expressamente a previsão legal refe-
rente à união estável e casamento de pessoas do mesmo sexo, os 
preceitos Constitucionais listados têm amparado às decisões do STF e 
STJ no reconhecimento desses direitos (MEIRELES, 2012, p.3). Nesse 
seguimento, Garrido acrescenta que: 

O STF, no julgamento da ADI n.º 4.277, que encampou a ADPF 
n.º 132-RJ, reconheceu expressamente a união entre pessoas 
do mesmo sexo como entidade familiar. Admitiu, pois, a união 
homoafetiva como uma realidade social a reclamar a mesma 
proteção que o Estado confere à união heteroafetiva, não se 
vislumbrando fundamento na Constituição para a realização de 
qualquer discriminação entre elas (GARRIDO, 2015, p. 183).

Nessa perspectiva, a assistência estatal e Constitucional às 
entidades familiares opera no sentido de promover a inclusão das 
mais variadas formas de família no direito brasileiro. Observando-se 
continuamente ao princípio da pluralidade constitucional da família 
(MONTEIRO, 2017, p. 81).
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MEIO AMBIENTE FAMILIAR 
E DESENVOLVIMENTO HUMANO: 
UMA ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A família é o ambiente inicial da vida social de cada ser huma-
no, independente de seus modelos, exemplos e influências culturais. 
É uma instituição que visa o bem-estar de seus participantes e da so-
ciedade, como forma de garantir a continuidade e a proteção de seus 
membros. A família, portanto, configura união perante as ligações afe-
tivas, sociais e cognitivas, impactando, também nas condições his-
tóricas, culturais e materiais de uma coletividade. Por essa razão, é 
consideradoo estopim da instrução humana, com significados diver-
sos e atividades culturais específicas, que formam modelo de constru-
ção coletiva e individual. Assim, “os acontecimentos e as experiências 
familiares propiciam a formação de repertórios comportamentais, de 
ações e resoluções de problemas com significados universais (cuida-
dos com a infância)” (DESSEN; POLONIA, 2007, p.23)

Dito isso, a relevância de se entender o indivíduo no ambiente 
familiar, é essencial para evidenciar a singularidade e a dificuldade de 
ligar a família em uma nova forma como uma classe específica que 
está em constante desenvolvimento, junto à cultura. (MODIN, 2005, 
p.26) Ao reverso do exposto, o ambiente familiar tem-se demonstrado 
um cenário de conflitos e até atos de violência, contrariando, a maneira 
de ser ver e interpretar a família. Diante do mencionado, destaca-se o 
conceito de violência intrafamiliar:

toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integrida-
de física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desen-
volvimento de um membro da família. Pode ser cometida dentro 
e fora de casa, por qualquer integrante da família que esteja 
em relação de poder com a pessoa agredida. Inclui também as 
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pessoas que estão exercendo a função de pai ou mãe, mesmo 
sem laços de sangue. (DAY et al., 2003, p.10)

O vocábulo doméstico indicaria pessoas que estão presente no 
meio familiar, como agregados, empregados e visitantes. Situações 
em que por serem pessoas do mesmo convívio e, logo, terem uma 
ligação de afeto, protegeriam os elementos mais frágeis, é demonstra-
do que tal situação não ocorre. (DAY et. al, 2003, p.10) Desta maneira, 
denomina-se quatro formas mais recorrentes de violência intrafamiliar: 
psicológica, sexual, física e a negligência. A violência psicológica dis-
põe sobre todo ato ou omissão do autor que resulta em dano à identi-
dade, à autoestima e ao desenvolvimento do ser humano. 

A violência sexual é aquela que uma pessoa em domínio de ou-
tra a obriga a praticar atos sexuais, por meio de violência física, amea-
ça ou até com uso de armas para coagir a vítima. A violência física cor-
responde aslesões internas e externas causadas nas pessoas, através 
de instrumentos que a machuquem. Enquanto, a negligência é quando 
algum familiar se omite quando alguém da sua responsabilidade sofre 
algum tipo de violência e por essa razão, não prestam a devida assis-
tência necessária. (DAY et al., 2003, p.10-11)

A violência, no contexto familiar, pode-se instituir no âmbito fa-
miliar, em virtude da desigualdade social e baixa qualidade de vida, 
que evidencia o abuso de poder e a falta de compromisso das fa-
mílias. Por conseguinte, fatos como divergência conjugal, relato de 
separação e perda e psicopatologia dos pais podem ser associados 
também, como causadores da violência doméstica contra as crian-
ças. (LOUREIRO; MILANI, 2008, p.52)

As vítimas da violência intrafamiliar e doméstica podem ser crian-
ças, adolescentes, idosos, mulheres e homens. A violência, praticada 
contra crianças e adolescentes, ocorre, muitas vezes, como justificati-
va do processo de disciplinamento. O lar, para uma criança, significa 
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o local onde ela pode encontrar afeto, abrigo e segurança, porém as 
crianças deparam-se, que sofrem em razão de violência doméstica, 
com enorme desamparo. A convivência com o agressor, a obrigação 
de manter o silêncio e as redes de apoio ineficazes, são considerados 
fatores de risco para o desenvolvimento infantil (REIS; PRATA; PARRA, 
2018, p. 13). Isso porque a criança pode reagir à violência de diversas 
maneiras, como a intervenção, o isolamento ou tornarem-se agressi-
vas. Além de desenvolverem problemas psicológicos, comportamen-
tais, emocionais, acadêmicos e sociais (KITZMANN, 2007, p. 2).

A violência que afeta crianças e adolescentes é tão grave que 
acaba por desencadear a violência intergeracional, cuja forma se ma-
terializa pela reprodução da violência quando adultos (GOMES et al., 
2007, p. 506). Como o desenvolvimento da personalidade e demais 
fatores pessoais são formados na infância, é necessário que a crian-
ça esteja em um meio ambiente familiar equilibrado, saudável, com 
bons vínculos afetivos, a presença do diálogo e estímulos positivos 
(ROSAS; CIONEK, 2006, p. 11).

Com relação aos idosos, percebe-se que atualmente há um gran-
de crescimento desse grupo no mundo, em razão da maior longevida-
de proporcionada pelo avanço tecnológico e pelas mudanças sociais. 
Contudo, as limitações físicas e mentais resultantes da senescência e 
senilidade tornam esse grupo mais vulnerável e, portanto, passível de 
sofrer com maus-tratos. A grande questão situa-se no fato de que a vio-
lência contra os idosos é encoberta na sociedade, por ser ocasionada 
no contexto familiar (CASTRO; RISSARDO; CARREIRA, 2018, p. 831).No 
que concerne à violência praticada contra a mulher no espaço familiar, 
a agressão é comumente cometida pelo parceiro íntimo e toma as for-
mas previstas no art. 7º da Lei 11.340/2006. Tal situação desencadeia-se 
devido a maior tentativa de controle e dominação. Por conseguinte, a 
mulher vítima de violência doméstica vê-se limitada, dependente psico-
lógica e economicamente do agressor (DAY et. al, 2003, p.10). 
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Por fim, tem-se o homem como vítima da violência intrafami-
liar, sendo imprescindível mencionar que, embora esse grupo sofra 
violações e agressões, as notificações e subnotificações possuem 
baixo índice (CESÁRIO; LOURENÇO, 2013, p. 145). Em consonân-
cia com o entendimento de Reis, Prata e Parra“os homens, quando 
vítimas de abuso físico ou sexual em suas famílias mostram-se mais 
predispostos a envolverem-se em relacionamentos amorosos como 
perpetradores da violência” (REIS; PRATA; PARRA, 2018, p. 11).Sen-
do assim, observa-se que a violência vivenciada no ambiente familiar 
atinge sobremaneira a vida do indivíduo seja nas relações afetivas ou 
no cotidiano, ao tentar usar a violência como forma de resolução de 
conflito (REIS; PRATA; PARRA, 2018, p. 3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, partindo do entendimento de que a expressão “meio am-
biente” não se refere apenas às questões ambientais, mas designa um 
conjunto de características e aspectos da vida humana, como o meio 
natural, social e cultural. Tem-se o estabelecimento de uma relação de 
interdependência entre o meio ambiente e o homem. A partir disso, tal 
vocábulo irá se desdobrar para compreender diversos cenários diferen-
tes, abarcando, de forma ampla, os meios ambientes da qual o homem 
integra e considerando o vínculo firmado entre seus componentes. Vale 
ressaltar que os ambientes podem ser artificiais, naturais ou culturais. 
No entanto, vem surgindo o reconhecimento de novos meios ambientes 
como o meio ambiente do trabalho, digital, escolar, familiar, dentre outros. 

Dito isso, o reconhecimento da esfera familiar como meio am-
biente é analisado sob a ótica do desenvolvimento da pessoa humana, 
da formação do indivíduo e de sua personalidade, perpassando a de-
fesa da entidade familiar, mas visando resguardar o melhor progresso 
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de cada membro da família. Por esse motivo, a Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988, visando assegurar o bem-estar de 
todos os cidadãos, tem a família como base da sociedade, embora 
estabeleça certos tipos de entidade familiar, não veda a proteção das 
demais formas de entidade familiar. Tal premissa tem servido de alicer-
ce para as decisões atuais tomadas pelas Cortes Superiores.

Nesse sentido, a compreensão do indivíduo e suas origens são 
fatores imprescindíveis para a manutenção do ambiente familiar, isso 
porque, tal entidade, assim como a cultura e a sociedade, passa por 
constantes mudanças. O meio familiar sempre foi um ambiente com-
plexo e muito peculiar, contudo, a ocorrência de conflitos e de violên-
cia é algo preocupante, devido aos resultados gerados em razão das 
agressões que podem afetar crianças, adolescentes, idosos, mulheres e 
homens. Sendo válido evidenciar que independente da vítima, os trans-
tornos psicológicos, físicos, comportamentais e sociais irão repercutir, 
afetando a própria pessoa como também as demais. Logo, o pleno de-
senvolvimento da pessoa humana se dá em um ambiente familiar sadio, 
em que a violência não seja utilizada como forma de resolução de con-
flitos, e os integrantes da família se identifiquem através da afetividade.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A família, considerada como a unidade de membros unidos pelo 
vínculo conjugal ou de parentesco, vem sendo modificada ao longo 
dos tempos tanto em seu conceito como em sua formação. E a partir 
daí tem-se a família que se forma pelo vínculo afetivo, calcado implici-
tamente na Constituição Federal de 1988 pelo princípio da afetividade.
Pode-se afirmar, deste modo, que a família atual está vinculada ao 
elemento que explica sua função, a afetividade.

Tendo como premissa uma nova cultura jurídica, o princípio da 
afetividade compreende, sobretudo, a evolução do direito, tornando-o 
aplicável a todas as formas de manifestação da família. Este, possui 
como principal função permitir a proteção e o reconhecimento esta-
tal de todas as entidades familiares, centrando-se no afeto como sua 
maior preocupação. Desta maneira, tornou-se comum, na doutrina 
contemporânea, afirmar que o afeto possui valor jurídico e, inclusive, 
elevado à condição de verdadeiro princípio geral.

Do ponto de vista dos filhos abandonados, a problemática em 
torno do abandono afetivo vem sendo analisada pelos juristas bra-
sileiros e discutida calorosamente entre diversos doutrinadores, em 
face de uma possível responsabilidade civil em decorrência dos da-
nos emocionais sofridos, expondo os posicionamentos favoráveis e 
contrários do instituto. Neste sentido, o presente capitulo se destina 
a demonstrar a necessidade do afeto nas relações familiares, abor-
dando e relacionando o antigo ordenamento civil de 1916 com o atual 
código civil de 2002, assim como a Constituição Federal de 1988, 
responsável por estabelecer os novos modelos de família e a respon-
sabilidade do Estado em tutelar esta entidade, por meio do princípio 
da dignidade da pessoa humana, princípio basilar que rege todo o 
ordenamento jurídico brasileiro, bem como o princípio da afetividade 
, elemento basilar do tema retratado neste estudo.



586

s u m á r i o

O AFETO COMO ELEMENTO 
DA CARACTERIZAÇÃO  
DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

A instituição familiar é o ateneu de ensinamentos éticos e mo-
rais na qual funções fundamentais de formação de um indivíduo são 
desenvolvidas. Neste lugar, em que valores, ensinamentos, sentimen-
tos e esperança são integrados, pouco importa a condição que o 
indivíduo ocupa, ou até mesmo qual agrupamento familiar. (HIRO-
NAKA, 2007, s.p.). Falar em prosperidade familiar, significa dizer que 
no âmago desta instituição pode-se encontrar a segurança de uma 
criação digna. É seguro afirmar que não se trata tão somente de con-
forto material, entretanto, de solidariedade, respeito, carinho, amor, 
educação entre outros valores que estão presentes em um âmbito 
familiar bem sucedido. (DIAS, 2010, s.p.).

A primeira função garante à família a transmissão de normas, 
papéis e valores aos filhos, permitindo a estes sua integração 
numa sociedade baseada sobre a realização pessoal. A segun-
da permite aos adultos encontrar, na família e no casamento, 
seu equilíbrio emocional. (OLIVEIRA, 2002, p.267).

Neste sentido, é possível reiterar que a instituição familiar reali-
za funções grandiosamente relevantes, lançando valores fundamen-
tais para as presentes e futuras gerações, ou seja, esta é o elo de 
ligação mais importante no que diz respeito ao relacionamento social, 
pois é no seio familiar que o indivíduo recebe a direção necessária 
para enfrentar os desafios da vida, em termos de evolução pessoal, 
humanidade, desenvolvimento e progresso. A família é, em regra, 
o primeiro grupo no qual o indivíduo se insere. É nela que o indiví-
duo estabelece suas primeiras relações sociais e primeiros conflitos 
(LIMA, 1960, apud VIANNA, 2011.s.p.). Neste sentido:

Neste contexto, o afeto, a igualdade e a solidariedade passa-
ram a ser elementos imprescindíveis ao grupo familiar. A família 
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passou a ser considerada lugar de realização da dignidade hu-
mana do ponto de vista socioafetivo e existencial, inserindo-se 
em uma concepção eudemonista, onde se busca a realização 
da felicidade (MAGALHÃES; SARAIVA, 2019. P. 131).

A ideação do caráter e da personalidade da criança ou do ado-
lescente é responsabilidade dos pais e dos responsáveis. Nesse sen-
tido, em complemento, ao exposto, corrobora Liberati: 

Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento integral de seus 
filhos. Cabe-lhes, também, sua proteção, não só porque detém 
o poder familiar, mas pelo dever de garantir-lhes os direitos fun-
damentais assegurados pelo artigo 227 da CF, tais como a vida, 
a saúde, a alimentação e a educação. (LIBERATI, 2007, p. 25).

Em concordância, pode-se afirmar que a ausência da família, a 
carência de amor e de afeto comprometem diretamente o desenvol-
vimento do indivíduo. (LIBERATI, 2007). Amplamente discutido pelos 
doutrinadores, o conceito de família é bem diverso e não pacificado 
no âmbito da teoria do direito da família. Este conceito pode variar 
em decorrência dos diversos ramos que o buscam compreender, to-
davia, a tradição mais contemporânea entende “família” como sendo 
todas as pessoas que descendem de um ancestral comum, ou seja, 
são aqueles indivíduos unidos pelo vínculo do parentesco. (OLIVEIRA, 
2002). Ainda neste sentido:

Em sentido genérico e biológico, considera-se família o con-
junto de pessoas que descendem de troco ancestral comum. 
Ainda neste plano geral, acrescenta-se o cônjuge, aditam-se os 
filhos do cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos (genros e 
noras), os cônjuges dos irmãos e os irmãos do cônjuge (cunha-
dos). Na largueza desta noção, os civilistas enxergam mais a 
figura da romana Gens ou da grega Genos do que a família 
propriamente dita. (PEREIRA, 2017, p. 25). 

Evidencia o sobredito autor que, em termos de relevância jurídi-
ca, a família não apresentava grande pertinência, já que não obtinha 
efeitos imediatos para o ordenamento. Tradicionalmente, esta institui-
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ção era considerada como sendo o grupo formado por pais e filhos, 
em que se praticava, em mais alto grau, o princípio da solidariedade 
doméstica. Atualmente, contudo, devido aos aspectos emergentes e 
contextualizadores das sociedades contemporâneas, é possível afir-
mar que novos núcleos familiares foram reconhecidos, a exemplo da 
união estável e da família monoparental. (GONÇALVES, 2019).

Espelhando a perspectiva tradicional e estanque acerca da famí-
lia, já lecionou Orlando Gomes (1999 apud VIANA, 2011) no sentido de 
existir apenas três espécies de família, a família legítima, a família natural 
e a família adotiva, derivando, desta forma, de três fontes, a saber, o 
casamento, o concubinato e a adoção. Ainda declarou o referido autor: 

De regra, porém o termo família usa-se para designar a família 
legitima. Entende-se que somente o grupo oriundo do casa-
mento deve ser denominado família, por ser o único que apre-
senta os caracteres de moralidade e estabilidade necessários 
ao preenchimento de sua função social. Mas é forçoso reconhe-
cer que uniões constituídas fora do casamento, à sua imagem e 
semelhança, também justificam a designação e merecem pro-
teção jurídica. Devem ser, no entanto, qualificadas, para não 
se confundirem com a família legitima. Essa mesma expressão 
indica a existência de outras espécies de família. A adoção não 
origina sempre uma família distinta, porque o vinculo de filiação 
pode ser estabelecido em família preexistente. Nada impede, 
porém, a criação de família adotiva pelo ato jurídico próprio. 
Nessa hipótese, a palavra tem acepção mais estreita. (GOMES, 
1999 apud VIANNA 2011, s.p.).

A caracterização da estrutura jurídica da família é considerada 
um ofício de difícil realização, devido à variedade de acepções assu-
midas pelo vocábulo, bem como a concepção equívoca que a contem-
poraneidade estabeleceu em relação à sua materialização (OLIVEIRA, 
2002). Nesse sentido, apresenta

Pelo critério sucessoral a família constitui o grupo formado 
pelos cônjuges e parentes próximos. Determina a lei que uns 
sucedem os outros, no pressuposto de que se acham unidos 
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pelo vínculo familiar. Compreenderia, nestas condições, todos 
os parentes em linha reta, inclusive os afins e os colaterais, até 
o quarto grau. Pelo critério da legitimidade, a família é o grupo 
composto pelo marido, mulher e filhos, fundado no casamen-
to. É indisputável que a lei estruture a família legítima, mas não 
pode desconhecer a existência, a seu lado, da família natural, 
ainda que sem seus traços. Dizer-se que não constitui juridica-
mente família é ignorar que a própria lei lhe atribui efeitos ju-
rídicos, como agregado social, posto que limitados. O grupo 
designado família no direito contemporâneo compreende ape-
nas pais e filhos. Não o formam, em verdade, outros parentes 
que, não raro, até se desconhecem. Desenrola-se a tendência 
para caracterizá-lo pelas relações de fato entre essas pessoas, 
notadamente a que se traduz no dever de sustento, opondo-se 
esse entendimento às concepções individualista ou societária 
da família, sendo indiferente que se haja formado legitimamente 
ou não. Tais relações não bastam, entretanto, para caracterizar a 
família, porque não exprimem sua organização. Pelo critério da 
autoridade, distingue-se esse pequeno grupo social de pessoas 
unidas pelos laços de parentesco e vida comum por estar su-
bordinado à mesma direção. A autoridade do chefe de família, 
a que se submetem a mulher e os filhos menores, constituiria o 
traço característico, sob o ponto de vista jurídico, do grupo que 
comanda. Por outro lado, a aceitação do critério conduziria à de-
finição exclusiva da família legítima e afastaria direitos e deveres 
de outros parentes, instituídos no pressuposto de que integram 
a família. (GOMES, 1999 apud VIANNA, 2011, s.p.).

Conceituada como família sociológica, a nova estrutura jurídica 
constituía-se em volta do conceito de família socioafetiva, reconhe-
cendo-se, para tanto, como integrantes de uma mesma célula familiar 
aqueles indivíduos ligados pelos laços afetivos e pela solidarieda-
de entre seus membros. Nesse sentido, a relação afetiva deve ser 
considerada, nos dias atuais, prioritariamente em detrimento do fator 
estritamente biológico (TARTUCE, 2012, s.p.). Em outras palavras, 
a família deve ser entendida como a união associativa de pessoas 
sobre a qual a sociedade se vale, ou seja, uma coletividade humana 
em subordinação à autoridade e às condutas da sociedade. Há de se 
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entender que dentro dela o que prevalece atualmente é a vontade de 
cada membro de a ela pertencer (GUIMARÃES JÚNIOR, 2010, s.p.). 
Neste sentido, declara o pesquisador: 

Importante registrar que o conceito de família evoluiu com o 
passar do tempo, de modo a acompanhar e enquadrar-se 
com os novos costumes e avanços sociais. Nesse sentido, o 
alargamento do conceito das relações entre pessoas refletiu 
na conformação da família, não possuindo um único signifi-
cado. A mudança experimentada pela sociedade, bem como 
a evolução dos costumes, trouxeram verdadeira reconfigura-
ção da conjugalidade e da parentalidade. Portanto, as antigas 
expressões como ilegítima, espúria, adulterina, dentre outras, 
banidas foram do vocabulário jurídico, não sendo plausível sua 
utilização com referência às relações afetivas, tampouco aos 
vínculos parentais. Não é mais permitida qualquer adjetivação 
à família e aos filhos. O modelo de família convencional, for-
mado por um homem, sua mulher e seus descendentes, não 
é mais a realidade dos dias atuais. O pluralismo das relações 
familiares, outro lado da nova ordem jurídica, gerou mudan-
ças na estrutura social, observado no rompimento do modelo 
de família restrito ao casamento, fato que ocasionou mudan-
ça profunda no conceito de família. Além disso, a conquista 
da igualdade, bem como o reconhecimento de estruturas de 
convívio diversas e a liberdade no reconhecimento de filhos 
havidos fora da relação conjugal, trouxeram verdadeira trans-
formação na família (GUIMARAES JÚNIOR, 2010, s.p.).

Deste modo, em razão dos aspectos morais, sociais e religiosos, 
dentre outros, que estão em constante modificação em paralelo à evolu-
ção humana, chega-se à conclusão de que para se conceituar o termo 
“família” será necessário, à priori, analisar o seu momento histórico, uma 
vez que estes estão em constante evolução. (GUIMARÃES JÚNIOR, 2010, 
s.p.). No Código Civil de 1916, a figura do marido exercia o poder e sua 
autoridade sobre os demais membros descendentes. O antigo ordena-
mento entendia como família o agrupamento de pessoas que viviam sob 
o mesmo teto, debaixoda autoridade de um titular, o chamado ptter família. 
Desta forma, entende-se que os princípios patriarcais norteavam o refe-
rido ordenamento.  (LOPES, 2019, s.p.). Neste sentido, declara o autor:
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Tal família daquela época, como pode se observar, era uma só 
unidade econômica, política e jurisdicional, pois se tem tal autori-
dade para exercer poderes a ele conferidos com total liberdade, 
confere àquele tal unificação de poderes. Com o tempo, pela 
morte do pater há de continuar a permanecer tal regimento, por 
meio do ascendente vivo mais velho, que era, ao mesmo tempo, 
o chefe político, sacerdote e juiz, da mesma maneira que cultua-
va, com seus próprios ritos os mortos da sua família, igual seria 
sobre a administração dos patrimônios da família. Com o passar 
dos tempos, foram se atenuando as regras que eram ditadas pe-
las famílias daquela época. Nesse contexto, tem-se a importante 
instalação no Direito Romano de concepção de família, na qual 
predominam as precauções de ordem moral, pelo imperador 
Constantino, no século IV. A partir daí, tem-se que a família ro-
mana foi evoluindo no sentido de ampliar os direitos entre seus 
membros e restringir os do pater, com a chegada da ordem mo-
ral, que ainda confere a família atual. (LOPES, 2019, s.p.).

Em relevante relato sobre a época de elaboração e vigência do 
Código Civil brasileiro de 1916, Silvio Rodrigues declara:

Pelas contingências sociais de sua época, o Código Civil de 
1916 não dava maior relevo à família então qualificada como 
ilegítima. O concubinato, que via de regra a gera, só indireta-
mente era por ele mencionado. Tem-se mesmo a impressão de 
que, por amor à ordem e com certa pudicícia, o legislador antes 
preferia ignorar o concubinato a discipliná-lo como realidade 
inescondível. Com efeito, poucas eram as disposições que se 
referiam à família surgida à margem do casamento; as mais 
importantes concerniam à possibilidade de reconhecimento do 
filho natural. Todavia, mesmo aqui a sua antipatia ao ilegítimo 
era manifesta e se revelava na dureza da regra do art. 358, de 
há muito ultrapassado, que vedava o reconhecimento dos fi-
lhos incestuosos e adulterinos. Entretanto, e num movimento de 
reação, o direito positivo brasileiro vinha evoluindo de maneira 
acentuada, no sentido de conceder, cada vez mais, proteção à 
família estabelecida fora do casamento. E nisso foi acompanha-
do pela ação renovadora da jurisprudência. Com efeito, entre 
outros casos, a legislação trabalhista e previdenciária conferiu à 
companheira algumas prerrogativas que o direito tradicional só 
outorgava à esposa. A Lei n. 833, de 21 de outubro de 1949, re-
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flete o termo do desenvolvimento de uma legislação tendente a 
conferir ao filho adulterino direitos que o Código expressamente 
lhe negava, ou só timidamente, com enorme reservas, lhe con-
cedia (CC/1916, art. 405) Paralelamente, a jurisprudência, por 
meio de um número cada vez maior de julgados, vinha atribuin-
do direitos à concubina, como a reconhecer que, mesmo sem 
os laços do casamento, sua participação na vida familiar era 
importante e respeitável. (RODRIGUES, 2002, s.p.).

Contudo, em razão de significativas evoluções sociais, o con-
ceito e/ou ideia de família vem se afastando cada vez mais daquele 
trazido pelo antigo ordenamento civil. Ora tal fato decorre, em grande 
medida, devido à promulgação da Magna Carta de 1988 e do atual 
Código Civil, nos quais a noção de família que se tem em mente, atual-
mente, é a concebida pelo vínculo afetivo, independendo, desta forma, 
da origem dos seus troncos ancestrais. (LOPES, 2019, s.p.).

Pode-se compreender, em primeiro plano, que, mesmo sem ter 
a sua definição pelo atual ordenamento cível e sem o consenso entre 
os doutrinadores, a nova ordem jurídica inaugurada pela Constitui-
ção Federal de 1988 trouxe um “conceito” mais ampliado. Assim, de 
modo geral, o ordenamento jurídico nacional disciplina a organização 
familiar que regula e estuda a família formada pela composição de 
membros advindos da relação matrimonial, união estável e a mono-
parental, sendo todas elas protegidas pela Constituição Federal de 
1988 (TARTUCE, 2012, s.p.).

Portanto, nota-se que tal instituto, consagrado em texto, não 
mais se origina apenas do casamento ou da união estável, como tam-
bém por qualquer dos pais e seus descendentes (LOPES, 2019, s.p.). 
Ademais, o  princípio da afetividade possui caráter norteador das re-
lações familiares e da solidariedade familiar. Embora não esteja po-
sitivado na carta Magna de 1988, e enfrente críticas complacentes e 
complexas trazidas por alguns juristas, não resta a menor dúvida de 
que a afetividade constitui um princípio jurídico aplicado ao âmbito fa-
miliar. Sobre o tema, inclusive, Caio Mário da Silva Pereira já declarou:
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[…] pode ser considerado um princípio jurídico, à medida que 
seu conceito é construído por meio de uma interpretação siste-
mática da Constituição Federal (art. 5º, § 2º, CF). O princípio é 
uma das grandes conquistas advindas da família contemporâ-
nea, receptáculo de reciprocidade de sentimentos e responsa-
bilidades. Pode-se destacar um anseio social à formação de re-
lações familiares afetuosas, em detrimento da preponderância 
dos laços meramente sanguíneos e patrimoniais. Ao enfatizar 
o afeto, a família passou a ser uma entidade plural, calcada na 
dignidade da pessoa humana, embora seja, ao initio, decorren-
te de um laço natural marcado pela necessidade dos filhos de 
ficarem ligados aos pais até adquirirem sua independência e 
não pode coerção de vontade, como no passado. Com o decor-
rer do tempo, cônjuges e companheiros se mantêm unidos pe-
los vínculos da solidariedade e do afeto, mesmo após os filhos 
assumirem suas independências. Essa é a verdadeira diretriz 
prelecionada pelo princípio da afetividade (PEREIRA, 1999 apud 
GUIMARÃES JÚNIOR, 2015, s.p.).

O afeto não está ligado necessariamente às relações biológi-
cas, mas aos laços afetivos advindos da convivência familiar. Deste 
modo, não se fala em ligação de sangue. Outrossim, este princípio 
jurídico iguala irmãos biológicos a irmãos adotivos, no que diz respeito 
aos direitos (GUIMARÃES JUNIOR, 2015, s.p.). Leciona Ricardo Lucas 
Calderón que o princípio da afetividade possui duas dimensões, uma 
objetiva e outra subjetiva: 

A dimensão objetiva envolve a presença de fatos tidos como 
representativos de uma expressão de afetividade, ou seja, fatos 
sociais que indiquem a presença de uma manifestação afetiva. 
A dimensão subjetiva trata do afeto anímico em si, do sentimento 
do afeito propriamente dito. Esta dimensão subjetiva do princí-
pio certamente escapa ao Direito, de modo que é sempre presu-
mida, sendo que constatada a dimensão objetiva da afetividade 
restará desde logo presumida a presença da dimensão subjeti-
va. Dito de outro modo, é possível designá-lo como princípio da 
afetividade jurídica objetiva, o que ressalta o aspecto fático que 
é objeto da apreensão jurídica (CALDERÓN, 2013, p. 402)
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Ainda destaca Calderón (2013), em sua dissertação, que a afe-
tividade é um dos princípios do direito de família brasileiro, implícito 
na Constituição, explícito e implícito no Código Civil edemais regras 
do ordenamento. A solidificação da afetividade nas relações sociais 
é um forte indicativo de que a análise jurídica não pode apartar des-
te relevante aspecto dos relacionamentos. Desta maneira, apesar de 
não se achar expresso no ordenamento jurídico brasileiro, compreen-
de-se que a apreciação dos juristas em demonstrar que a afetividade 
é um princípio do sistema brasileiro (TARTUCE, 2012, s.p.)

Encontra-se no princípio da afetividade um critério de grande 
valia para a caracterização da entidade familiar, uma vez que o afeto 
recíproco é a prática que torna essa relação saudável. Esta idéia pode 
ser encontrada até mesmo na máxima: “dar para receber”. (GUIMA-
RÃES JUNIOR, 2015, s.p.). No entanto, faz-se necessário construir 
uma delimitação conceitual acerca do tema, por isso, deve ficar claro 
que o afeto diz respeito à interação entre os indivíduos, ou seja, a 
ligação entre eles.  Não necessariamente se confunde com o amor. 
(CALDERÓN, 2013, s.p.).

A presença do vínculo afetivo é indispensável na criação de 
laços familiares. Este, é semeado no dia-a-dia, promovendo a so-
lidariedade que solidifica as relações e fortalece os vínculos entre 
os membros de determinada célula familiar. Em vista disso, aludido 
liame é indispensável na relação, seja em qualquer base familiar.(LO-
PES, 2019, s.p.). Insta salientar que o direito de família na atualidade 
busca enfaticamente priorizar a alegria, amor, respeito mútuo entre 
outros princípios sociais, no ambiente familiar. (CALDERÓN, 2013, 
s.p.). Afora isso, pontua Lopes,

A nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto se 
pode deixar de conferir o status de família, merecedora da pro-
teção do Estado, pois a Constituição Federal, no inc. III do art. 
1º, consagra, em norma pétrea, o respeito à dignidade da pes-
soa humana. (LOPES, 2019, s.p.).
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Portanto, pode-se afirmar que o melhor pilar para a construção de 
uma base familiar saudável é o afeto, indispensável na formação da fa-
mília, seja esta de qualquer tipo, onde os entes que a compõe continuam 
a perpetuar sendo mais solidificados e perenes os seus laços, alcançan-
do a finalidade do Estado ao intervir no seu seio (LOPES, 2019, s.p.).

O ABANDONO AFETIVO 
EM CONFIGURAÇÃO E O DESVIRTUAMENTO 
DA CÉLULA-FAMILIAR COMO ELEMENTO 
FUNDAMENTAL DA SOCIEDADE

Com a evolução histórica, significativas mudanças ocorreram 
nos pilares constituintes do poder familiar. Nesta linha, isso pode ser 
observado na substituição da figura do chefe a família pelo poder fa-
miliar, acabando de vez com o conceito machista elencado pelo pátrio 
poder. Agora, fala-se em dissolução de poderes por parte dos genito-
res. (PEREIRA, 2014). Aos genitores, o poder familiar é uma obrigação 
imposta por lei, quanto ao sustento, criação, educação, guarda e pro-
teção dos filhos menores, não sendo possível omitir-se de tal obriga-
ção. Segundo destaca Venosa: “O poder paternal já não é, no nosso 
direito, um poder e já não é, estrita ou predominante, paternal. É uma 
função, é um conjunto de poderes-deveres, exercidos conjuntamente 
por ambos os progenitores” (VENOSA, s.d. apud SANTOS, 2015, s.p.). 
Neste sentido, leciona Lobo:   

O poder familiar é, assim, entendido como uma consequência 
da parentalidade e não como efeito particular de determinado 
tipo de filiação. Os pais são os defensores legais e os protetores 
naturais dos filhos, os titulares e depositários dessa específica 
autoridade, delegada pela sociedade e pelo Estado. Não é um 
poder discricionário, pois o Estado reserva-se o controle sobre 
ele. (TEPEDINO, 2004 apud LÔBO, 2010, p. 295) 
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Destarte, a convivência familiar materializa, à luz das disposi-
ções da Constituição Federal de 1988, direito fundamental da crian-
ça e do adolescente, inclusive, sendo extraída de uma interpretação 
sistemática das disposições enumeradas no artigo 1º, inciso III, c/c 
artigo 226. Nela, as relações familiares encontram-se protegidas inte-
gralmente. (MOURA; PAULA, 2011, s.p.).

Estendendo-se a todos os membros do âmbito familiar, o direito 
fundamental à convivência possui como objetivo basilar assegurar o 
direito da criança a conviver com seus genitores. Neste caso, fala-se 
não apenas do direito dos pais de conviverem com seus filhos, mas de 
um dever de cuidado destes com aqueles, contribuindo, de maneira 
direta, para a formação individual (MOURA; PAULA, 2011, s.p.).

Atualmente, o princípio da afetividade está presente no modelo 
de concepção familiar. Isto, porque na contemporaneidade, a estrutura 
familiar buscou se transformar para atingir a plena realização da afetivi-
dade humana. Por isso, entende-se que este princípio possui maior re-
levância no direito de família, com substancial ênfase para as relações 
socioafetivas, quando comparado ao caráter patrimonial ou biológico. 
(MARIN; CASTRO, 2013, s.p.).

É importante destacar, ainda, que falar em afetividade diz respei-
to a estar uns com os outros, a compreender, a ouvir e não apenas à 
lógica de amor e felicidade. Isto é, é através do diálogo entre os entes 
da família que se atinge o verdadeiro afeto. (MARIN; CASTRO, 2013, 
s.p.). Em complemento, Moura e Paula lecionam que:

Assim, pode-se verificar que o princípio da afetividade pressupõe 
a funcionalização da família para o desenvolvimento da persona-
lidade de seus membros. Desta forma, a moderna concepção 
do antigo poder familiar hoje compreendido como autoridade 
parental ou cuidado parental, é exercido em função da criança 
e do adolescente, buscará a formação e o desenvolvimento da 
personalidade destes últimos. (MOURA; PAULA, 2011, s.p.).
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O indivíduo que sofre com a omissão de afeto pelos pais, du-
rante o período de elaboração de sua personalidade e não recebe o 
indispensável cuidado, acaba sofrendo danos incorrigíveis em seu de-
senvolvimento psíquico e moral, prejuízos estes que costumam per-
manecer por toda a vida. A ausência deste amparo pelos genitores é 
a maior causadora de bloqueios no desenvolvimento da criança e do 
adolescente. Aludidos bloqueios afetam diretamente a forma como o 
indivíduo se relaciona em sociedade, implicando, inclusive, que a ví-
tima possa chegar ao estado de se sentir inferior na sua condição de 
pessoa humana. (MARIN; CASTRO, 2013, s.p.).

Por reconhecer a vulnerabilidade da criança e do adolescente, o 
ordenamento jurídico atribuiu aos genitores direitos e deveres ineren-
tes à sua condição. A Constituição Federal de 1988, de maneira clara, 
tutela algumas obrigações e direitos que devem ser desempenhados 
pelos genitores, tal como as disposições, de maneira expressa, elen-
cadas no artigo 1634 do Código Civil. (BRASIL, 1988)

A Constituição Federal, no artigo 227, garante à criança e ao 
adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liber-
dade e à convivência familiar e comunitária. Aludidos direitos devem 
ser exercidos com prioridade, livrando o menor de toda e qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. A Carta Cidadã, ainda, estabelece, em seu artigo 229, o 
dever dos pais de exercerem o dever de criação e a educação de seus 
descendentes.  (BRASIL, 1988).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído por meio da 
Lei nº 8.069/90, em seu artigo 3º, busca proteger tais figuras, assegu-
rando, também, outros direitos fundamentais inerentes à pessoa hu-
mana, sem prejuízo da proteção integral e todas as oportunidades e 
facilidades, que lhes possam facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
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(BRASIL, 1990). O atual ordenamento Civil dispõe de um rol de obriga-
ções incumbidas aos pais em relação aos seus filhos, in verbis:

Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 
conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, 
quanto aos filhos:

I - dirigir-lhes a criação e a educação;  

II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do 
art. 1.584; 

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;

IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem 
ao exterior;    

V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem 
sua residência permanente para outro Município;  

VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 
se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder 
exercer o poder familiar;  

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezes-
seis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 
nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 

VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição. (BRASIL, 2002). 

Nos termos do artigo 244 do Código Penal, os pais que deixam 
de prover o sustento do filho menor, sem justa causa, incorrem em 
crime contra a assistência familiar, tratando-se do crime de abandono 
material, que pode até mesmo dar ensejo à perda do poder familiar. 
Assim sendo, deixar de prover a instrução primária, ou seja, a educa-
ção do filho, implica na caracterização do crime de abandono intelec-
tual, conforme o artigo 246 do Código Penal.
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Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do 
cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para 
o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) 
anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou fal-
tando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acor-
dada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer 
descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Pena - de-
tenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes 
o maior salário mínimo vigente no País. [...]

Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária 
de filho em idade escolar.  Pena - detenção, de quinze dias a um 
mês, ou multa (BRASIL, 1940).

Ademais, a Carta Magna impõe o dever de sustento e educação 
ao filho menor, e sua desobediência implica em cometimento de crime. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. (BRASIL, 1988).

Neste sentido de exposição, deveres fundamentais como o de 
criação, educação e cuidado devem, por obrigação, serem exercidos 
pelos genitores sem qualquer tipo de impedimento, a fim de se gerar 
um indivíduo com consciência cidadã, política, social e econômica, ou 
seja, uma pessoal dotada de valores morais, éticos, constituindo uma 
sociedade moralmente justa. (MARIN; CASTRO, 2013, s.p.). Observan-
do os dispositivos legais supracitados, pode-se verificar que a lei não 
determina aos genitores à obrigatoriedade de possuírem sentimentos 
pelos seus filhos, tampouco que estes tenham carinho pelos mesmos. 
Entretanto, é possível analisar que o legislador determina aos pais o 
dever de cuidado, uma vez que estes não podem ser responsabili-
zados civilmente pelasupressão de afeto, matéria não regulamentada 
pelo direito. (TELPEDINO, 2004).
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No entanto, ao analisar a matéria em questão, nota-se que o 
dever de cuidado é obrigação prevista no ordenamento, de uma fa-
miliar pelo outro, mesmo que estes não estejam obrigados a nutrirem 
sentimentos. Assim sendo, é necessário saber se a ausência do afeto 
e do cuidado poderia gerar responsabilização civil, caso fosse violado, 
culminando na obrigação de reparação por aquele que deixa de cuidar. 
(PEREIRA, 2017).

O (DES)CABIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA 
EM SITUAÇÕES DE ABANDONO AFETIVO

A ausência do afeto, o abandono, a exposição da prole a am-
bientes violentos são circunstâncias que refletem na maneira como a 
criança se enxerga, logo, afeta diretamente seu comportamento quan-
to cidadão detentor de direitos e deveres no convívio social. Visto isso, 
pode-se afirmar que o ato omissivo dos pais pode prejudicar toda a 
sua produtividade em um longo período de tempo. Todas essas sin-
gularidades, em cada caso concreto, precisam ser levadas em conta 
para o reconhecimento da ocorrência do dano moral nas relações fa-
miliares (PEREIRA, 2017).

Com a consagração da dignidade da pessoa humana, tomada 
como valor máximo pelo ordenamento brasileiro, estabeleceu-se como 
cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana prevista na 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, Inciso III, que versa 
acerca da obrigação de indenizar em ordem moral ou até mesmo em 
questões transindividuais (TEPEDINO, 2004). Neste sentido, leciona 
Rodrigo da Cunha Pereira acerca da dignidade:

[…] é o atual paradigma do Estado Democrático de Direito, a 
determinar a funcionalização de todos os institutos jurídicos 
à pessoa humana. Está em seu bojo a ordem imperativa a 
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todos os operadores do Direito de despir-se de preconceitos 
– principalmente no âmbito do Direito de Família -, de modo 
a se evitar tratar de forma indigna toda e qualquer pessoa hu-
mana, principalmente na seara do Direito de Família, que tem 
a intimidade, a afetividade e a felicidade como seus principais 
valores. (PEREIRA, 2017, s.p.).

O dano afetivo é enquadrado no âmbito dos danos morais, ou 
ainda, na subespécie dos danos à pessoa, posto que este atinge o 
indivíduo em sua fase de formação de personalidade, gerando conse-
quências sofridas pelo filho em razão do abandono afetivo e desampa-
ro dos pais não apenas terríveis mas, também, irreversível (TELPEDI-
NO, 2004). Afora isso, ainda de acordo com o magistério de Hironaka, 
pode-se mencionar que

Nesse sentido, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka le-
vanta importante questionamento acerca da possibilidade de 
responsabilização civil dos pais pelos danos causados aos fi-
lhos pelo abandono afetivo. Para a autora: A procura pelo fun-
damento da resposta a essa pergunta levaria à seguinte inda-
gação: a denominada responsabilidade paterno-filial resume-se 
ao dever de sustento, ao provimento material do necessário ou 
do imprescindível para manter a prole, ou vai além dessa sin-
gela fronteira, por situar-se no campo do dever de convívio, a 
significar uma participação mais integral na vida e na criação 
dos filhos, de forma a contribuir em sua formação e subsistência 
emocionais. (GUIMARÃES JUNIOR, 2015, s.p.).

A grande questão vinculada ao reconhecimento do dano afeti-
vo está ligada ao acesso à justiça de filhos, supostamente ofendidos, 
que possam tomar essas causas como um fácil caminho monetário. 
Desta forma, vale destacar que cada caso deve ser analisado em 
caráter excepcional, ou seja, através de estudos sociais, laudos téc-
nicos e afins, para que abusos de direito não venham a ocorrer, trans-
formando este reconhecimento em uma indústria de ações judiciais.  
(ROSENVALD, 2005, s.p.).
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Leciona Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, acerca da 
indenização por abandono afetivo, que: 

[…] se for utilizada com parcimônia e bom senso, sem ser 
transformada em verdadeiro altar de vaidades e vinganças ou 
em fonte de lucro fácil, poderá converter-se em instrumento de 
extrema importância para a configuração de um Direito de Fa-
mília mais consentâneo com a contemporaneidade, podendo 
desempenhar, inclusive, um importante papel pedagógico no 
seio das relações familiares. (HIRONAKA, 2005, s.p.).

Para que o dano afetivo seja caracterizado, deve ser analisada, 
primeiramente, a configuração do ato em lei, ante a ausência do dever 
de cuidado e amparo por parte dos pais. Observados os pressupostos 
da responsabilidade civil subjetiva, os danos sofridos pela criança ou 
adolescente deverão ser indenizados uma vez configurado o abando-
no afetivo parental. Na perspectiva dos deveres inerentes ao direito de 
família, com a concepção de um filho, nasce a responsabilidade dos 
pais em provê-lo material e afetivamente, inerentes ao poder familiar 
(GUIMARÃES JUNIOR, 2015, s.p.).

Destarte, nos termos do artigo 927 do código civil, artigos 186 
e 187 do mesmo código, recai sobre o genitor a responsabilidade civil 
de reparação do dano uma vez comprovada a existência do abandono. 
(BRASIL, 2002). A grande ponderação dos juristas na atualidade está 
ligada ao fato de que a simples violação de um dever decorrente de 
norma de família, neste caso o c dever de proporcionar afeto, não é sufi-
ciente, por si só, para incorrer na obrigação de reparação de um eventual 
dano por parte do responsável. Neste sentido, declara Guimarães Júnior:

Os Tribunais têm se posicionado no sentido na impossibilida-
de de indenizar o dano moral decorrente do abandono afetivo 
com a visão de quem ninguém pode obrigar outrem a manter 
um vínculo de afetividade, de modo que tal finalidade não seria 
alcançada por meio de um valor monetário. (GUIMARÃES JU-
NIOR, 2015, s.p.).
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Para os doutrinadores que apoiam a indenização por dano afeti-
vo, a responsabilidade civil é o meio de compensação os danos vividos 
pelos filho, da qual decorre do Estado o dever de inibir a prática hostil 
de alguns genitores que se omitem quanto ao amparo de seus filhos.  
Os defensores da viabilidade jurídica da indenização afirmam o intuito 
de construir uma sociedade firmada no conceito de paternidade res-
ponsável (HIRONAKA, 2005, s.p.).

Portanto, os Tribunais têm levado em consideração que a viola-
ção dos direitos constitucionais assegurados à criança e ado-
lescente constitui um ato ilícito, ensejadora de uma reparação 
civil. Assim, não só o abandono material, como também a au-
sência do convívio familiar, acarretem danos emocionais e dão 
ensejo ao dano moral. (GUIMARÃES JUNIOR, 2015, s.p.).

Diante do exposto, para que esta ação receba efetividade, o 
caso concreto deve ser analisado com cautela, vez que não se busca 
a suprir o amor que nunca foi dado, mas a compensar pelos danos 
sofridos. Indubitavelmente nenhum dinheiro compensa o convívio com 
a dor do abandono, contudo, o que se pretende é condenar tal ação. 
(GUIMARÃES JÚNIOR, 2015, s.p.).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as mudanças vindas a emergir no cenário jurídico brasi-
leiro, na sociedade e consequentemente na estrutura familiar, que é 
a base para aquela, não se pode deixar de lado as regras de direito 
que norteiam a instituição familiar. Foi possível observar uma grande 
mudança no que se entendia como estrutura familiar, ao se analisar o 
antigo ordenamento jurídico brasileiro comparado à atual Constituição 
de 1988, responsável por acabar com o antigo modelo familiar calcado 
no patrimonialismo firmada tão somente ao poder patriarcal, rodeada 
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de desigualdade e injustiças. É cediço que a entidade familiar não está 
mais vinculada somente aos liames biológicos.

O vínculo afetivo entre indivíduos de uma entidade familiar está 
ligado diretamente a impulsos como o desejos pela necessidade de 
completude e a sentimentos. São fenômenos naturais, que sempre 
existiram independentemente de regras ou tabus. O direito à identida-
de de filiação é indisponível, portanto imprescritível, a teor, inclusive, 
do artigo 1.606 do Código Civil. Não há como afastar os princípios 
que fundamentam nossa Constituição de 88 do atual contexto social 
e jurídico do país. Deste modo, é possível constatar a ausência de 
lei especial que tutele relações pessoais de caráter afetivo dentro das 
relações familiares. Contudo, está ausência não deve servir de ponte 
para atitudes que infrinjam a dignidade da pessoa humana, principal-
mente quando se tratar de relações pessoais de caráter afetivo-familiar.

Neste contexto, surge a responsabilização civil pelo não cum-
primento do dever de cuidado, analisado o caso concreto, a qual será 
efetivada por meio de reparos monetários fundamentados na tentativa 
de correção e ou minimização do dano afetivo.  Conclui-se, então, que 
o afeto deve ser visto como um valor, cuja consideração da ausência 
não configura por si só um ilícito civil. Não obstante, quando se fala 
em abandono afetivo, o dever de cuidado entre os familiares é norma 
jurídica, e portanto deve ser observada. Vale destacar, ainda, que o cui-
dado em nada se relaciona com o afeto quanto a um sentimento, por 
isso, o termo mais adequado seria “abandono do dever de cuidado”. 

Ressalta-se, também, que para que incorra aos pais a respon-
sabilização e condenação pela omissão do dever de cuidado pelos 
pais, embora haja grandes discussões acerca do assunto, a doutrina 
majoritária entende que estes danos devem estar pautados no caso 
concreto, tendo a comprovação que a ausência do cuidado prejudicou 
um ou mais direitos da personalidade do ofendido. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sociedade contemporânea tem como característica marcan-
te a diversidade, em que as famílias se tornam centro de interação 
entre várias raças, etnias e religiões. Assim, as relações fundadas 
na dignidade humana e no afeto, visto que os membros da família 
compartilham funções de forma igualitária, não sendo mais essas 
definidas por gênero. Insta salientar, que anteriormente nas famílias 
tradicionais, ao homem era conferido o poder de chefe do lar com 
a função de provento da família, a mãe era conferida o dever cui-
dar do lar e das crianças. Atualmente, o que se percebe, de fato, é 
um modelo de família nuclear, não existindo formas taxativas, assim, 
encontra-se um grande número de mães que trabalham fora para 
buscar o sustendo do lar, e pais responsáveis pelos afazeres da casa 
e cuidados com os filhos. (RODRIGUES, 2012).

Diante das transformações ocorridas na família contemporânea, 
esta se caracteriza pela multiplicidade de arranjos familiares entre pes-
soas adultas, filhos e pets. Neste quadrante, a sociedade tem apre-
sentado novos formatos de família, as quais algumas encontram-se 
juridicamente tuteladas, tais quais a família monoparental, homoafetiva 
entre outras, no entanto alguns arranjos familiares encontram-se em 
busca de reconhecimento jurídico. (JATOBÁ, 2014). 

As mudanças sociais no século XXI estão cada vez mais céle-
res, ao passo que a legislação fica estagnada, tornando-se arcaica, de 
modo ao não acompanhar todas as novidades surgidas, principalmen-
te ao se tratar do elo familiar. No contexto da família, a todo momento, 
surgem novos modelos de entidades familiares, encontrando-se à min-
gua da legislação e que geram pretensões de efeitos jurídicos decor-
rentes de qualquer família. No entanto, para que sejam reconhecidos 
e tenham seus direitos resguardados, seus integrantes buscam se so-
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correr no judiciário na tentativa de terem seus direitos reconhecidos e 
resguardados. (PINHEIRO; CANDELATO, 2017). 

Diante das inovações na concepção de família através das re-
lações afetivas em que o afeto se tornou elemento essencial para ca-
racterização da família contemporânea. Assim, tanto a doutrina quanto 
a jurisprudência já admitem a relevância do afeto para o desenvolvi-
mento familiar, sobrepondo-se até mesmo sobre vínculos biológicos e 
gerando efeitos jurídicos (PEREIRA, 2014, p. 53-54 apud PINHEIRO; 
CANDELATO, 2017, s.p).

A concepção de família diante dos laços de afetividade demos-
tra-se como um marco na sociedade moderna, diante da aceitação de 
novas configurações familiares bem distante dos arranjos tradicionais, 
em que era baseado unicamente no casamento entre homem e mulher. 
O novo ideal de família é baseado nos ideais de pluralismo, afetividade, 
solidariedade e igualdade (LÔBO, 2012 apud FREIRE JUNIOR; SILVA, 
2017). Assim, a família passa a ter um papel importante na felicidade e 
no crescimento de seus membros e da sociedade, em que, o elo que une 
duas pessoas é, portanto, o afeto, que adquiriu reconhecimento e, a partir 
daí, foi inserido na ordem jurídica. Deste modo, a concepção de família foi 
constitucionalizada de forma eudemonista e igualitária, dando-se maior 
destaque ao afeto e a individualidade (FREIRE JUNIOR; SILVA, 2017). 

De acordo Lídia Weber (s.d apud DEREVECKI, 2019), o ser hu-
mano já nasce a procura de afeto, ao brincar com os adultos e interagir 
não é um capricho da criança, mas sim a busca por necessidade dela. 
Outrossim, não é à toa que logo após o parto o bebê tende a diferen-
ciar a voz e o cheiro dos seus pais, de modo a emparelha seu bati-
mento cardíaco com os pais (WEBER, s.d apud DEREVECKI, 2019).  
Assim, afirma Weber (s.d, s.p apud DEREVECKI, 2019, s.p) “essa é 
exatamente a distância do colo, ou seja, o bebê vem pronto para amar 
e precisa dos vínculos afetivos desde seu nascimento.
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De forma natural, o desejo do ser humano e de cuidar e ser cui-
dado, a inserção do cuidado do zelo no seio familiar e um ato de extre-
ma importância. Tendo em vista que cuidar é mais que um ato, é uma 
atitude, apresentando-se uma atitude de ocupação, de preocupação e 
de responsabilização, além de envolvimento afetivo com outros. A reci-
procidade no cuidado com o outro deve ser guardado dentro do mais 
puro sentimento, o qual e de grande valor ao que decide cuidar e ao 
que aceita ser cuidado (BOFF, 2008 apud OLTRAMARI, RAZERA, 2013). 

Deste modo, a família é concebida como o primeiro sistema no 
qual um padrão de atividades, em que, o papel e as relações ditas 
interpessoais compartilhadas pela pessoa que se encontra em pleno 
desenvolvimento. Assim, com a relação de troca e compartilhamento 
de amor, afeto, zelo e cuidado entre os indivíduos, que se dará a base 
de seu desenvolvimento tanto físico quanto psíquico (SIGOLO, 2004 
apud SILVA et al, 2008). Sigolo ainda descreve a família como:

(...) espaço de socialização infantil”, pois se constitui em “media-
dora na relação entre a criança e a sociedade”. Nas interações 
familiares “padrões de comportamentos, hábitos, atitudes e lin-
guagens, usos, valores e costumes são transmitidos” e “as bases 
da subjetividade, da personalidade e da identidade são desen-
volvidas. (SIGOLO, 2004, p.189 apud SILVA et al, 2008, p. 216).

Nesse aspecto a família destaca-se diante da afetividade nas re-
lações familiares, em que, deixou de ser uma instituição protegida em 
si mesma, a qual não se importava com a felicidade de seus membros, 
para se transformar em lócus (lugar) onde será desenvolvido sua per-
sonalidade (SCHREIBER 2013, p. 226 apud SARA, 2018, s.p). Diante 
das mudanças no seio familiar, o foco da proteção desloca-se da famí-
lia em si mesma para valorizar cada um dos seus membros. Visto que a 
instituição familiar deve ser protegida, mas não como algo superior as 
vontades dos seus membros, mas sim ser um instrumento da concreti-
zação pessoal e da realização da tão sonhada busca pela felicidade de 
cada um de seus integrantes (SARA, 2018). Nesse sentido Paulo Lôbo 
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(2004, s.p) descreve sobre o novo aspecto funcional da família, em 
que, “a realização pessoal da afetividade, no ambiente de convivência 
solidariedade, é a função básica da família de nossa época”.

Por conseguinte, diante da realização de seus membros a fa-
mília passa a ser o meio de possibilidades, para realização de con-
quista, sonhos, projetos, progresso humano e existencial, de fato de-
sempenhando-se a valorização do ser humano e de sua dignidade. 
Mesmo diante de tantas mudanças sofridas no núcleo familiar, ela 
continua sendo a base da sociedade. No entanto, as normas de Di-
reito de Família não visão somente a proteção da instituição “família”, 
passando-se a tutelar a pessoa humana, a qual está inserida nesta 
instituição familiar (SARA, 2018). 

Comprovadamente, os laços afetivos que unem os indivíduos as-
seguram o apoio psicológico e social entre os membros de uma família. 
A família passa confiança ao indivíduo ajudando no enfrentamento das 
dificuldades e estresse provocado no cotidiano da vida (OLIVEIRA; BAS-
TOS, 2000 apud DESSEN; POLONIA 2007). Essas relações criam redes 
de apoio que possa ser ativada, principalmente em momentos críticos, 
passando o sentimento força e de pertença para o indivíduo, encorajan-
do-o a buscar soluções para seus conflitos. (DESSEN; POLONIA 2007). 

Com a convivência em família, os filhos, os pais, os parceiros, 
ou qualquer outro membro desta família, faz com que estes desenvol-
vam suas qualidades e aprendam com as experiências vivenciadas no 
seio família. Insta salientar que as experiências promovem o crescimento 
pessoal, sendo conhecido como amadurecimento. Portanto a convivên-
cia familiar, de acordo com Lôbo (2011, p. 19), “é o ninho no qual as pes-
soas se sentem recíproca e solidariamente acolhidas e protegidas, es-
pecialmente as crianças”. Diante disso, a família é uma instituição busca 
atender a efetivação do princípio da dignidade humana, do mais, asse-
gurar aos seus membros os direitos de personalidade. (SARA, 2018),
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A família e uma das instituições mais antigas, sendo o elo de 
sustentação para os indivíduos, afinal, na família aprende-se a inte-
ragir e conviver com o mundo, do mais, e nela que os indivíduos são 
preparados para a vida. Dentro do seio familiar, em que predomina o 
amor, respeito, paciência e cumplicidade os membros tendem a serem 
indivíduos mais seguros e aptos para o convívio social. As recordações 
da infância de momentos de alegria são para sempre levadas nas lem-
branças, momentos de convívio, de zelo, de afeto de conversarão ao 
redor da mesa. Enfim, dentro da família o indivíduo possui inúmeras 
oportunidades de tornar-se realizada e feliz. (LIBANORI, 2016).

A DESCOISIFICAÇÃO DO ANIMAL 
RECONHECIMENTO DA SENCIÊNCIA

A relação ancestral entre o homem e os animais, vem sendo 
demostrada ao longo da história através de registros antigos. Registros 
esses de pintura rupestre que até os dias de hoje é encontrado na Ca-
verna de Chauvet, localizada no sudeste da França, região conhecida 
como sendo o Vale Ardèche, imagens datadas de 36 mil anos atrás. 
(DIAMOND, 2010 apud BACELAR, 2012).

Encontrar expressão simbólica dos antepassados e em estado 
de conservação, ajuda a entender como eles viviam. Assim, qual era o 
sentimento que aquele homem ou mulher, há 36 mil anos, se reservou 
e dedicou a colocar em paredes de uma caverna imagem de animais? 
O registro mais antigo, é a imagem de leões-da-caverna europeus, ten-
do registros de cavalos, leopardos, auroques, renas, mamutes, e até 
mesmo rinocerontes. (QUAMMEN, 2007, apud BAPTISTELLA, 2015). 

Esses relatos históricos agregaram um fato valioso, que com-
prova a relação entre animais humanos e não-humanos. Desta relação 
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com os animais, originou-se o processo de domesticação e, diante da 
domesticação a relação homem animal se fortaleceu criando vínculo 
de afeto, amizade e amor (XIMENES, 2018). Estes animais que, ao 
serem domesticados, adquiriram o sentimento de “família”. 

Partindo do ponto de vista de não os distinguir em razão de es-
pécie, adentra-se ao biocentrismo, essa teoria propõe a noção de que 
todas as formas de vida são importantes. Na contramão, o antropocen-
trismo, prega a ideia de que humanidade e o centro do universo, tendo 
as demais espécies que servir aos homens. O conceito de biocentrismo, 
nesta toada, busca uma igualdade entre os seres humanos, tirando es-
tes de sua posição centralizadora e coloca todas as formas de vida em 
posição igualitária, de forma que nenhuma espécie fique em situação 
superior a outra. Para os que defendem o biocentrismo, não existem 
divisões entre a humanidade e o ambiente, sendo um dependente do 
outro para se desenvolver e sobreviver (STOPPA; VIOTTO, 2014). 

Aos animais não-humanos é dispensado um tratamento antiéti-
co, em que não se considera a relação existente entre homens e ani-
mais não-humanos, sendo eivada de crueldade. Outrossim, a relação 
de proteção disponibilizada do homem ao animal, em que a proteção 
está vinculada seu próprio bem-estar, não estando direcionada unica-
mente para o animal (LEVAI, s.d). Assim, percebe-se que “os animais 
– embora seres vivos dotados de sensibilidade e movimento próprio – 
não são considerados por sua natureza intrínseca, mas em função de 
um interesse humano subjacente” (LEVAI, s.d, p. 01). 

Singer (2002) ergueu a proposta ética de inclusão dos animais 
dentro da consideração moral, de outro modo, na perspectiva da críti-
ca às tradições filosóficas antropocêntricas e religiosas, hierarquizadas 
no homem deste a infância. Ora, novos interesses devem constituir um 
novo parâmetro, em que, para se ter interesses se faz necessário que 
o ser em questão tenha capacidade de sentir bem-estar e prazer, dor e 
sofrimento. A viabilidade do princípio da igualdade encontrará infinita-
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mente dentro de amplitude maior, de modo a abranger tanto os seres 
da espécie Homo sapiens como também as demais espécies dotadas 
de sensibilidade e consciência. (FELIPE, 2016).

Ao analisar a dignidade entre espécies, vale ressaltar o termo 
“dignidade”, mesmo sendo um termo em constante evolução e (re)
construído a cada momento histórico. Destarte, a palavra dignidade 
deriva do latim dignitas, dignitatis, que significa virtude, consideração, 
honra; cargo e antigo tratamento honorífico; função, honraria, ligada 
ao título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada 
(SIQUEIRA; COUTINHO, 2016). Estudos sobre a “dignidade animal”, 
a qual visa os valores da condição jurídica da dignidade dos animais 
não humanos, encontra-se dentro de uma abordagem crítica diante do 
valor atribuído ao homem, não demostrando interesse na forma que 
outros seres vivos detenham a dignidade. (MARCON, 2020).

Diante da concepção de dignidade, encontra-se, também, ine-
rente em relação a outros animais, sendo dois posicionamentos:  

Para Singer, o critério da sensibilidade outorga status moral aos 
indivíduos sensíveis e insere-os em uma comunidade moral, o 
que os torna indivíduos dignos de serem respeitados. A digni-
dade do animal não-humano é inerente a eles pelo simples fato 
de apresentarem a capacidade de sentir. A dignidade animal 
também tem sido defendida na tese dos direitos dos animais 
liderada pelas idéias de Tom Reagan. [...] Reagan defende, de 
forma clara e incisiva, o direito de um animal ser tratado com 
respeito como um indivíduo com valor inerente (dignidade) [...] 
(FELIPE, 2008, p. 56 apud PEREIRA; MEDEIROS, 2009, p. 24).

A dignidade a qual possui o animal não se difere dos humanos, 
a dignidade do animal humano se encontra além da dignidade do ani-
mal não humano, conforme palavras de Peter Singer: 

A verdade é que o apelo à dignidade intrínseca dos seres huma-
nos parece resolver os problemas do filósofo igualitário apenas 
enquanto permanece inquestionado. Quando perguntamos por 



616

s u m á r i o

que razão todos os seres humanos - incluindo bebês, intelec-
tualmente incapacitados, psicopatas criminosos, Hitler, Estaline 
e os outros - têm um tipo de dignidade ou valor a que nenhum 
elefante, porco ou chimpanzé poderá alguma vez aspirar, vemos 
que esta questão é tão difícil de responder como o nosso pedido 
inicial de apresentação de um qualquer fato relevante que justi-
fique uma desigualdade entre os humanos e os outros animais. 
(SINGER, 2004, p.177 apud MENDONÇA; RANGEL, 2019, s.p).

Ao contar da história, os humanos se dividem acerca de posi-
cionamentos em relação aos animais, ao ponto que nem sempre os 
animais não humanos receberam títulos de membros da família, ou tão 
pouco aceitar que esses seres são capazes de sentir frio, dor, amor, 
fome. Insta salientar, que por este motivo, uma parte da humanidade 
explorou e ainda nos dias atuais, explora os animais não humanos. No 
entanto, a de se constatar que algumas pessoas já questionaram este 
tipo de cultura de exploração pelo mundo inteiro, surgindo questiona-
mentos e uma grande preocupação com ao tratamento que ora era 
empregado os animais domésticos e não domésticos. (LIMA, 2016). 

Assim, surgiu o reconhecimento dos primeiros direitos dos ani-
mais por todo mundo. Diante disso, várias culturas se pronunciaram 
e se dividem, assim como ocorre, em países como França, Portugal, 
Áustria, entre outros da Europa. (ROSA, 2016). Nestes últimos anos, 
diversos entendimentos jurídicos vêm considerando a senciência dos 
animais no Brasil, além do reconhecimento da senciência que consa-
grará sua dignidade animal. Nesse sentido, segue na Câmara dos De-
putados ao menos 25 projetos de proteção animal, dentre os projetos 
encontra-se o de proibição de exibição de animais em zoológicos, proi-
bição da comercialização de animais domésticos, entre outros projetos 
que visam a vida e a dignidade animal (HAJE, 2019). 

Assim, “ser senciente” caracteriza ser consciente, sendo um su-
jeito de experiências, significando, ser capaz de entender e experimen-
tar aquilo que lhe acontece. No entanto, um organismo somente tem 
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acesso a experiências se este tiver uma organização e um ambiente 
que lhe proporcione ter a capacidade para a consciência, além de pos-
suir um sistema nervoso cujo funcionamento dá origem à consciência 
entre outras estruturas (STROPPA; VIOTTO, 2014). 

A Constituição Federal de 1988 é uma das primeiras do mun-
do a expressar a preocupação com o meio ambiente. Deste modo, 
as normas referentes ao direito ambiental possuírem status constitu-
cional. Em seu artigo 225, § 1o, VII, a Constituição veda as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade. Ao modo, que o 
legislador se dedicou a tutelar todos os animais, sendo domésticos, 
selvagens, de produção, ou outros, reconhecendo a sensibilidade 
destes animais. A proteção constitucional delimitada aos animais se 
faz importante, ao ponto de ser reconhecida até mesmo dentro da 
esfera penal, considerada a última ratio do direito, na Lei 9.605 de 
1998. Assim, torna evidente que o Código Civil de 2002, se encontra 
obsoleto, diante do fato, de considerar o animal como coisa, sendo 
um bem com expressão econômica. (MONTEIRO, 2019).

O Plenário do Senado aprovou em agosto de 2019 o Projeto de 
Lei da Câmara n° 27, de 2018 (PLC 27/2018), que tem como objetivo 
um regime jurídico diferenciado para os animais. Pelo texto apresen-
tado na PLC 27/2018, os animais não serão considerados objetos. 
Deste modo, diante da aprovação no Senado, a matéria retorna para 
a Câmara dos Deputados. De iniciativa do deputado Ricardo Izar 
(PP-SP), o projeto busca estabelecer que os animais terrão natureza 
jurídica sui generis, portanto, sujeitos de direitos despersonificados. 
Deste modo, serão reconhecidos não como coisa, mas como seres 
sencientes, sendo dotados de natureza biológica e emocional e, por-
tanto, passíveis de sofrimento. (SENADO, 2019).
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A FAMÍLIA MULTIESPÉCIE EM DELIMITAÇÃO

A evolução da sociedade devido as modificações sociais têm 
alterado o direito de família, sendo percebível que ocorreu uma des-
patrimonialização e consequentemente uma valoração da afetividade 
dentro do meio familiar. Por consequente a afetividade ganhou desta-
que dentro da relação entre homem e animal, sendo uma realidade 
em evidência (LEVY, 2010). Assim, a domesticação dos animais foi a 
grande influenciadora para um convívio mais próximo, criando-se vín-
culo entre o animal humano e o não humano. Diante do aumento da 
convivência de homens com animais, criou-se uma relação baseada 
no afeto, no companheirismo e na amizade. (GALILEU, 2018).

Diante da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística, no ano de 2013, restou comprovado o aumento 
de animais de estimação nos lares brasileiros. A inclusão do animal 
se dá devido a busca constante pela felicidade, por companheirismo, 
transformando essa relação no elo de afeto e cumplicidade entre pet e 
o homem. (CHAVES, 2016).

O fato de que gatos e cães, entre os outros animais constituem 
parte da família sendo um fenômeno em crescimento. Este fenômeno 
começou, no Brasil, no fim do século XX quando a função de controle 
de pragas e guarda da casa a qual eram atribuídas as espécies, restou 
superada pela função de companhia desenvolvida pelos pets em rela-
ção aos seus tutores. Com as mudanças ocorridas em relação aos ani-
mais nos padrões familiares, os pets passaram a assumir a função de 
companhia, sendo está disposta não só para as crianças, bem como 
para os adultos. (LIMA, s.d apud CARRÃO, 2017).  

A nova tendência e a cada dia mais os animais de estimação 
serem efetivados membros da família, devido ao seu intenso elo afe-
tivo qual fora desenvolvido (VIEIRA, 2015 apud WISNIEWSKI, 2019). 
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A sociedade passa por um momento de solidão, em que as pessoas 
se encontram cada vez mais sozinhas, por consequente, se apegam 
aos seus animais domésticos. Em decorrência deste apego, há um 
crescente número de animais considerados como membros da família. 
Chaves, ainda, esclarece que, no ano de 1995, cerca de 55% dos nor-
te-americanos se consideravam sendo “pais” dos seus pets (CHAVES, 
2016). Dentro das famílias que não possuem filhos, esse número e 
ainda maior, tratando seus animais como filho. 

Diante do apego do homem ao seu pet, e devido aos diversos 
tipos de entidades familiares, constituídas através do vínculo afetivo en-
tre seus membros, eis que surge a família “multiespécie”, sendo uma 
novidade no Direito de Família (DIAS, 2018). Nesse sentido, para melhor 
compreensão Pereira conceitua família multiespécie, sendo, “a família 
formada pelo vínculo afetivo constituído entre seres humanos e animais 
de estimação” (PEREIRA, 2017, s.p). Em relação à família multespécie, 
Sobral completa que “estas se baseiam no afeto, na solidariedade recí-
proca entre seus membros, respeito às liberdades individuais, proteção 
mútua, cooperação, auxílio material e psicológico, com o intuito de ga-
rantir a dignidade da pessoa humana”. (SOBRAL, 2017, s.p).

Nessa nova espécie de família, que tem como princípio-base a 
afetividade, os humanos adotam gatos, cachorro e outros tipos de ani-
mais domésticos, carinhosamente os chamam de filhos e tratam como 
se sua prole fosse. Por consequente, os animais tornam-se a cada dia 
elementos necessários dentro da célula familiar onde se encontram 
inseridos (SANTOS, 2015, p. 167 apud CHAVES, 2016, p.10). Deste 
modo, diante do exposto, o que se pode afirmar e que esses bichi-
nhos oferecem companheirismo e afeto incondicional aos seus tutores. 

Do mais, podem também proporcionar benefícios à saúde, em 
que, a presença de um animal doméstico na convivência do dia a dia 
tende a ajudar a combater a solidão e o isolamento, do mais, ainda es-
timula a convivência social e a prática de atividade física (LONGEVITAT, 
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2018). Os laços criados nesta relação animal humano e não humano, 
se tornam vínculo afetivo tão forte que em casos de luto ou até mesmo 
sentimento de angústia em relação a perda e a despedida, os animais 
surgem como fonte de renovo e acalento (KNEBEL, 2012). Diante dessa 
realidade, esse novo grupo familiar em que seus membros são pessoas 
e animais, encontram-se vinculadas por laços de afetividade (SOBRAL, 
2017). No entanto, não basta dizer que tem um pet, ele precisa realmen-
te fazer parte desse elo familiar, assim Cristiano Sobral leciona:

A definição da família multiespécie inclui algumas características 
como o reconhecimento familiar, tendo o animal como membro 
do núcleo familiar, consideração moral, apego, convivência ín-
tima e inclusão em rituais (como celebração de aniversário ou 
enterro (SOBRAL, 2017, s.p).

Deste modo, para se identificar uma família multiespécie, faz-
-se necessário verificar o simbolismo da relação familiar.  Nas carac-
terísticas básicas da família multiespécie encontra-se a afetividade, 
a intimidade e a consideração. Ao se referir a consideração, essa 
deverá ser demostrada em público, incluído esse pet no seio familiar, 
devendo ter os mesmos direitos, estando esses ligados a saúde e 
convívio do pet, como ir ao veterinário, sair para passear com a famí-
lia, entre outros. A intimidade será considerada a vivencia dentro de 
casa, em que os cômodos não serão santuário dos humanos, tendo 
o pet livro acesso pela casa, residindo, dormindo e fazendo suas 
refeições dentro da residência. (CARRÃO, 2017).

Na afetividade, este pet recebera amor e afeto como os demais 
membros da família, devendo os demais membros tratar o animal de 
forma igualitária em seus sentimentos. Tal realidade revela a mudança 
nas relações e status e posição dos animais em relação aos humanos e 
à sociedade humana (CHAVES, 2016).  Assim, Chaves (2016) esclarece 
que “o acesso à habitação termina por ser uma evidência concreta de 
que os animais de companhia não são membros da família apenas no 
sentido figurado” (WHITE, s.d, p.855 apud CHAVES, 2016, p.12). 
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Como no modelo familiar plural aceito no ordenamento jurídico, 
a família multiespécie segue o mesmo padrão, em que pode ter vários 
arranjos e combinações, desde que estejam presentes as caracterís-
ticas que configuram uma família multiespécie (CARRÃO, 2017). Com 
o crescimento no número de casas com animais sendo considerados 
não só como membros da família, mais especificamente “filhos”, torna-
-se esperado que demandas judiciais envolvendo à guarda de animais 
de companhia cheguem ao Judiciário. (LIMA, 2016).

Assim, diante da importância dos animais, muitos países visan-
do o bem-estar e proteção desses seres passaram a adotar norma es-
pecífica (WISNIEWSKI, 2019). Deste modo, em âmbito internacional, ci-
ta-se a Convenção Europeia que dispõe sobre os direitos dos animais:

A Convenção Europeia dos Direitos dos Animais de Companhia 
estabeleceu o dever especial do detentor do animal a cuidar, de 
modo a não colocar em causa os parâmetros de bem-estar, e 
vigiá-los de modo a evitar que este coloque em risco a vida ou 
a integridade física de outros animais e pessoas. (VIEIRA, 2016, 
p. 54 apud WISNIEWSKI, 2019, p.24).

Ao tratar de práticas de maus-tratos contra animais em âmbito 
brasileiro, apesar de existir legislações contra a prática de maus tratos, 
esta restringe-se praticamente de forma superficial. Este é um dos mo-
tivos que se tem dificultado o reconhecimento do fato de animais de 
estimação serem detentores de direitos.  (SOUZA, 2020). Ao defender 
os direitos dos animais, Rodrigues leciona:

O animal possui vida e direito a vida, exatamente por isso, preci-
sa ser respeitada. Em outras palavras; é obrigatório compreen-
der o direito à vida dos animais não humanos igualmente ao 
direito dos humanos, ou seja, há de ser reverenciada a vida 
em sua existência até os limites naturais. Seres sensíveis, com 
capacidade de sofrer, independentemente do grau da dor ou da 
capacidade da manifestação, devem ser respaldados pelo prin-
cípio da igualdade e fazem jus a uma total consideração ética. 
Infligir dor aos animais não humanos, não desculpa qualquer 
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tese de domínio dos interesses do homem, sobretudo quando 
o fim é a lucratividade. (RODRIGUES, 2010, p. 209 apud WIS-
NIEWSKI, 2019, p.25).

Diante disso, o que se observa é que a discussão envolvendo 
pets no Brasil tem se tornado tema recorrente, devido a busca pela tu-
tela efetiva aos direitos dos animais. Essa discussão se faz necessária 
para uma mudança de paradigmas e concepções em relação a pro-
teção destinada aos animais, priorizando seu bem estar e seu status 
jurídico. (MALGUEIRO, 2017).

Inclusão é a palavra que tem gerido o modo e em relação aos 
animais não se faz diferente (MALGUEIRO, 2017). Assim, pensando 
em formas de proteção e inclusão no Brasil, já é possível fazer o re-
gistro do pet de estimação. O registro encontra-se disponibilizados 
nos cartórios de títulos e documentos em grande parte Brasil, sendo 
a procura, a cada dia maior. No entanto, o serviço de registro não é 
obrigatório aos cartórios, sendo facultativo ofertar tal serviço. 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) é o responsável pela validação da certidão. Para 
realização do registro, o cartório solicitará dados do animal de estima-
ção e documentos pessoais do guardião do pet (CADB, 2020). Ainda 
sobre o registro de animais domésticos, o CADB (Cadastro de Animais 
Domésticos do Brasil), oferta, via internet, o auxílio de conscientizar os 
tutores de pets da importância a qual possui o cadastro para seguran-
ça, do animal, do mais, o intuito e inibir o abandono através do registro 
de identificação. (CADB, 2020).

Tamanha a importância e a dimensão dos animais e sua prote-
ção que o Estado de São Paulo, por meio de Assembleia Legislativa, 
aprovou o Projeto de Lei nº 6.837, de 2017, que dispõe: “Dispõe sobre a 
criação do Sistema Federal de Proteção Animal (SIFEPA) e da Delegacia 
Eletrônica de Proteção Animal (DEPA), para a prevenção e repressão de 
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infrações criminais e administrativas contra animais”. (ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA, 2016, online).Deste modo, hoje, já existe em funcionamento 
a delegacia virtual especializada em crimes contra animais. Assim, entre 
as atribuições da delegacia, encontra-se receber denúncias de agres-
sões, efetuar o boletim de ocorrência e se for o caso, encaminhar para 
à delegacia de polícia local. (CADB, 2020). Além disso,

A Depa é um link dentro do site da Secretaria de Segurança 
Pública estadual, ligado às polícias Civil e Militar, no qual qual-
quer pessoa poderá fazer denúncias de maus-tratos a animais, 
inclusive postando fotos e vídeos. Ela criará um canal único no 
âmbito estadual que fará a distribuição online das ocorrências 
diretamente às delegacias mais próximas do local dos fatos. 
Após completada a denúncia, a secretaria terá até dez dias para 
entrar em contato com o denunciante, informando o andamento 
da apuração. (CADB, 2020, s.p).

As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, inclusive 
enviando vídeos e fotos dos animais. Os registros das ocorrências efe-
tuadas e confirmadas são distribuídos e encaminhados às delegacias 
que se encontram mais próximas do local da ocorrência. Um fato im-
portante é que a Secretaria de Segurança Pública disponibilizara de 
até dez dias para comunicar com quem fez a denúncia e apresentar o 
andamento da investigação. (CADB, 2020).

Visando ao melhor interesse e à proteção aos amimais, foi apre-
sentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) nº 2.938/20, 
de autoria do Deputado Fred Costa, que visa proibir que pessoa com 
registro de atos de maus-tratos a animais tenha a possibilidade de 
adotar animais ou reaver a guarda destes, em um período de oito anos. 
O texto visa inserir novos dispositivos na Lei de Crimes Ambientais (Lei 
nº 9.605/1998) e encontra-se, atualmente, tramitando na Câmara dos 
Deputados. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020).
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A FAMÍLIA MULTIESPÉCIE NOS TRIBUNAIS:  
A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 
EM PROL DO PLURALISMO FAMILIAR

Com a dissolução da união estável e do vínculo conjugal, os 
pets têm sido objeto de disputas de guarda e, até mesmo, de pres-
tação de alimentos. No entanto, no ordenamento jurídico pátrio, não 
se encontra tutela jurídica específica ao caso da família multiespécie. 
Assim, faz-se necessária a criação de uma legislação especifica para 
regular essa nova realidade social, com normas que visem tutelar a 
melhor condição para o animal. (DIAS, 2018). 

Com o fim das relações entre os cônjuges/companheiros na fa-
mília multiespécie como em outras famílias, seus membros, na grande 
maioria das vezes, saem da relação dilacerados, restando certo, que o 
pet por não entender o que está acontecendo é o que mais sofre (ISSA, 
2018). Diante disso, acontecem relatos de aumento de peso, perda do 
desejo de brincar, falta de apetite entre outros, esse momento para ele 
e um luto, estando todas as partes afetadas (ISSA, 2018). 

Diante da aceitação do arranjo familiar (multiespécie) e a falta de 
tutela pelo ordenamento jurídico, de modo a não garantir os interesses 
de seus membros, principalmente em relação ao pet, surge-se uma 
insegurança jurídica (CABRAL; SILVA, 2019). Acresça-se, ainda, que a 
família multiespécie é hoje uma realidade, e demandas judiciais envol-
vendo-a e outro fato, o que em muitos casos gera dor e sofrimento aos 
seus integrantes (LORENÇO; SOUZA, 2020). Nas palavras de Chaves,

O Judiciário brasileiro passou a receber um crescente núme-
ro de demandas, nas quais ex-cônjuges buscam a concessão 
da guarda compartilhada; direito de convivência (ou de visita-
ção) e a divisão de despesas dos seus “filhos peludos”. Tais 
demandas só existem em decorrência das relações afetivas e 
vínculos emocionais construídos dentro desse arranjo familiar. 
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Em contrapartida, existe a morosidade do Congresso Nacional 
brasileiro em normatizar esse novo modelo de família e criar 
institutos próprios para atender os anseios da sociedade. (CHA-
VES, 2016, s.p apud LORENÇO; SOUZA, 2020, p.81).

Além disso, vêm emergindo, por todo território nacional, a ques-
tão da guarda de animais, sendo encaminhada às Varas de Família por 
causa da desobjetificação dos animais no cerne da família multiespé-
cie. Assim, pelo operador do Direito, têm sido aplicados, por analogia, 
a legislação relativa ao direito de família, principalmente em relação à 
guarda. Consequentemente, fica o caso a cargo do juiz como resolver 
a demanda, em razão de não haver legislação específica para guarda 
de animais domésticos (CARRÃO, 2017). 

Nesse sentido, as decisões proferidas pelos tribunais devem ser 
certeiras, tendo em vista o destinatário final e que afetam como um 
todo a família.  Deste modo, o posicionamento do magistrado deve 
ser no sentido do bem-estar do pet, a fim de alcançar tal premissa 
como objetivo principal (LEVISKI; DUARTE, 2019). Do ponto de vista da 
atualidade Leviski e Duarte (2019, p.09) pontuam que “os animais têm 
enfrentado grandes avanços em termos de matérias legais, campo da 
bioética e ciência, o que vem atribuindo status ultrapassado ao atual 
Código Civil em menos de duas décadas”. 

No que tange à analogia na aplicação da guarda compartilhada 
aos pets, Péricard (2018, p. 52 apud CABRAL; SILVA, 2019, p.11) expõe 
que alguns legisladores mais progressistas defendem que apesar da 
“ausência de norma regulamentadora da guarda de animais de estima-
ção no Brasil e da impossibilidade de os magistrados absterem-se de 
julgar (princípio da vedação ao non liquet)”, sendo possível a aplicação 
por analogia a guarda compartilhada. Diante da aplicação do instituto da 
guarda compartilhada à família multiespécie, Aline Seixas complementa:

(...) essa alternativa se mostra a ideal, uma vez que o animal 
terá a atenção de ambos ex-cônjuges, sendo seus gastos 
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divididos entre eles. Na guarda compartilhada o excônjuges 
possuem os mesmos direitos e deveres sobre o animal, sendo 
regulando o direito de visitas por meio de decisão judicial ou 
de forma pacífica em comum acordo. (SEIXAS, 2017, p.114 
apud CABRAL; SILVA, 2019 p. 12).

O posicionamento no sentido de aplicação do instituto da guar-
da compartilhada decorre da compreensão de que não visa impossibi-
litar o convívio do pet com a outra parte. Assim, do mesmo modo que 
a guarda dos filhos respeita o princípio do melhor interesse da criança, 
a guarda dos pets deve assegurar o melhor interesse do animal. (FER-
REIRA, 2017). Tal assunto é tão importante que o Instituto Brasileiro de 
Direito de Família - IBDFAM discutiu sobre a temática e sedimentou 
o seu entendimento afirmando, em seu enunciado 11, que “na ação 
destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz dis-
ciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal”. 
(BRASIL, 2015, s.p apud SANTOS, 2020, s.p)

Insta salientar que, no Brasil, atualmente, as demandas à que 
se referem à família multiespécie tendem a ir para vara tradicional de 
família. No entanto, existem vários projetos de lei no sentido de regula-
mentar a guarda e visitação nos casos referentes a família multiespécie 
(SANTOS 2020). Diante da necessidade de norma reguladora, foi apre-
sentado em 2011 um dos primeiros Projeto de Lei sob nº1058/2011 
(PL), o projeto de Lei foi apresentado pelo Deputado Marcio França. 

A justificativa para a criação da PL foi a instabilidade das re-
lações conjugais, pois diante do rompimento da sociedade conjugal 
a família multiespécie fica à mercê do julgador por não possuir uma 
legislação própria. A grande controvérsia se dá em face da guarda e 
visitação dos filhos pets, e em alguns casos a obrigação alimentar. No 
entanto, o Projeto de Lei nº 1058/2011 se encontra arquivado desde o 
ano de 2015. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011).
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Seguindo em busca de uma norma regulamentadora, no ano 
de 2015, foi apresentado o Projeto de Lei (PL) nº 1.365. Mencionado 
Projeto de Lei foi apresentado pelo Deputado Dr. Ubiali na 54.ª Legisla-
tura da Câmara dos Deputados, perante a Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável. Sobre a justificativa, buscava-se o 
melhor interesse do animal, diante do rompimento conjugal, porém, 
após votação foi arquivada no ano de 2019. (CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, 2015). Ademais, a Senadora Rose de Freitas, no ano de 2019, 
apresentou o Projeto de Lei nº 542, oportunidade que frisou, em sua 
justificação, o espaço afetivo que os animais ocupam dentro dos lares 
brasileiros, sendo muitos os casos de família multiespécie (SENADO 
FEDERAL, 2018). Por fim, a Senadora expôs o objetivo do projeto:

Por fim, com o objetivo de promover a pacificação familiar nos 
casos em que o compartilhamento de custódia não seja reco-
mendado ou não esteja funcionando, o projeto prevê quatro hi-
póteses de perda da posse e da propriedade dos animais de 
estimação em favor da outra parte, nos casos de: a) descum-
primento imotivado e reiterado dos termos da custódia compar-
tilhada; b) indeferimento do compartilhamento de custódia nos 
casos de risco ou histórico de violência doméstica ou familiar; c) 
renúncia ao compartilhamento da custódia por uma das partes; 
e d) comprovada ocorrência de maus-tratos contra o animal de 
estimação. (SENADO FEDERAL, 2018, p.1).

Ainda em relação ao Projeto de Lei nº 542/2018, este se en-
contra aguardando designação do Relator, desde a data de 26 de fe-
vereiro de 2019. (SENADO FEDERAL, 2018). No ano de 2019, devido 
a grandes mobilizações em prol da defesa e bem-estar dos animais, 
foi submetido na Câmara dos Deputados três Projetos de Leis. Des-
te modo, o Deputado Ricardo Tripoli apresentou o Projeto de Lei nº 
62/2019, o qual consiste em reapresentação do Projeto de Lei de nº 
1.365 de 2015, que se encontra arquivado, em relação à justificativa, 
este inclusive segue conservando a justificativa do autor originário. A 
PL 62/2019 segue aguardando designação de Relator na Comissão de 
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Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde a data do dia 03 
de fevereiro de 2020. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019).

Posteriormente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 473/2019, 
sendo projeto do Deputado Federal Rodrigo Agostinho do PSB/SP. Em 
sua justificativa, este frisou a importância da matéria para a socieda-
de, o projeto encontra-se apensado a PL 62/2019 (CÂMARA DOS DE-
PUTADOS, 2019). Por fim, foi apresentado o Projeto de Lei nº 4.099, 
de 2019, de autoria do Deputado Juninho do Pneu, com objetivo de 
proteger os animais de estimação nos casos referentes à guarda e à 
prestação de alimentos, as quais encontram-se previstas no Código 
Civil. (Lei nº 10.406/2002). 

O referido projeto encontra-se apensado a PL 473/2019, diante 
do fato, de textos iguais ao projeto principal, restando-se prejudicada 
sua aprovação, diante do Regimento Interno, disposto no inciso III do 
art. 163. Deste modo, em relação aos projetos apresentados no ano 
de 2019, a Câmara votou por dar seguimento ao Projeto de Lei nº 
62/19, que segue aguardando designação de Relator na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, em relação aos Projetos de 
Lei nº 473/19, PL nº 4.099/19, esses encontram-se apensados a PL nº 
473/2019. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019).

Outrossim, percebe-se que, diante da falta de norma regula-
mentadora, os Tribunais no Brasil vêm julgando por analogia sobre 
o tema guarda compartilhada de animais de estimação, visando a 
solução da lide e especialmente o bem estar do animal doméstico. 
(GOMINHO; SILVA, 2018). 

Nesse sentido, a jurisprudência tende a apresentar-se de manei-
ra determinante para resolução de lides envolvendo a família multies-
pécie. Assim, é necessário que o magistrado possua uma visão plura-
lista da família e, além do mais, que tenha, no mínimo, a consideração 
a repersonalização, através da afetividade e o eudemonismo dentro 
das decisões judiciais. (DIAS, 2015 apud ALMEIDA, 2020).
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Insta salientar que, em recente decisão de janeiro do ano de 
2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu a guarda com-
partilhada de animais de estimação, mesmo diante da negativa da 
existência de união estável. Na sessão, o Desembargador Elcio Tru-
jillo, teve seu voto vencido, mas expôs que “não poderia ser decidida 
a guarda dos animais de estimação antes da apuração da existência, 
ou não, de união estável” (ADFAS, 2020, s.p). O Relator, Desembarga-
dor J. B. Paula Lima, nos debates orais discordou do posicionamento 
do Revisor, pois não se discute a propriedade de animais, mas sim o 
bem-estar de ambas as partes de poderem desfrutar da presença e 
companhia do pet (TJSP, 2020). Neste sentido,

GUARDA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. DECISÃO QUE REVO-
GOU A COMPARTILHADA LIMINARMENTE DEFERIDA. RECUR-
SO PROVIDO. Guarda de animais de estimação. Insurgência con-
tra decisão que revogou a guarda compartilhada dos cães, com 
alternância das visitas. Efeito suspensivo deferido. Afastada a 
preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado. Possi-
bilidade de regulamentação da guarda de animais de estimação, 
seres sencientes, conforme jurisprudência desta C. Câmara e 
deste E. Tribunal. Probabilidade do direito da agravante, em vista 
da prova da estreita proximidade com os cães, adquiridos duran-
te o relacionamento das partes. Fatos controvertidos que deman-
dam dilação probatória, justificada, por ora, a divisão da guarda 
dos cães para que ambos litigantes desfrutem da companhia dos 
animais. Risco de dano à recorrente em aguardar o julgamento 
final da demanda. Requisitos do art. 300 do CPC configurados. 
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, 2020, p.02).

Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão reproduzida, 
na qual revogou a liminar anteriormente deferida, referente a guarda 
compartilhada dos animais de estimação.  A requerente inconformada 
refutou sobre a discussão referente a propriedade dos pets, que o caso 
se tratará de guarda compartilhada. A requerente informou que os ar-
gumentos do agravado não possuíam fundamentos, com a pretensão 
de denegrir a recorrente chantageando-a através dos animais. O rela-
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tório preliminar de não reconheceu o recurso por esta em oposição ao 
princípio da dialeticidade. (TJSP, 2020). 

A agravante relatou as razões de fato e de direito, alegando-se 
não estar discutindo a propriedade dos pets, mas sim a guarda com-
partilhada, segundo as regras do artigo 1.010, inciso II, do Código de 
Processo Civil. A autora alegou que a aquisição dos animais de esti-
mação ocorreu de forma conjunta durante o relacionamento, contudo, 
após o termino permanecia na companhia dos pets semanalmente, 
porem a relação foi ceifada pelo recorrido. (TJSP, 2020).

Deste modo, o Relator J. B. Paula Lima, ao analisar os julgados, 
relatou que os fatos são controvertidos, e o risco de dano a recorrente 
devido aos afastamentos dos animais pode ser grave, restabelecendo-
-se deste modo a guarda compartilhada dos animais. (TJSP, 2020).Se-
melhante foi a decisão proferida pela 2ª Vara de Família do Rio de Janeiro 
no Processo nº 0009164-35.2015.8.19.0203, diante da lide envolvendo 
pet, onde a magistrada Gisele Silva Jardim proferir decisão no sentido da 
guarda compartilhada provisoriamente. A decisão foi diante do relato do 
ex-companheiro que manifestou estar passando por momentos de dor 
e sofrimento, além de angústia, chegando ao ponto de interferir na sua 
vida profissional e pessoal, diante do distanciamento de seu pet de es-
timação da raça buldogue francês, o qual atendia pelo nome Braddock, 
que foi adquirido pelo ex-casal durante o período de noivado. (TJRJ, 
2015, s.p apud MAGLIAVACCA; KELLERMANN, 2019, s.p).

Assim, presentes os requisitos legais, defiro a posse alterna-
da provisória do cachorro, da raça Bulldog Francês, nominado 
Braddock, entre os requerentes, cabendo ao requerente a pri-
meira metade de cada mês e à requerida a segunda metade, 
autorizando, desde logo, a busca e apreensão, caso não haja 
entrega voluntária, devendo o requerente acompanhar a medi-
da. Designo Audiência Especial para o dia 11.05.2015 às 14h. 
Cite-se/intimem-se, sendo certo que o prazo para apresentar 
defesa começa a fluir da referida audiência, na hipótese de não 
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ser alcançado um acordo. (TJRJ, 2015, s.p apud MAGLIAVAC-
CA; KELLERMANN, 2019, s.p).

Resta comprovada a lacuna legislativa, pois o ordenamento 
jurídico brasileiro não prevê como solucionar conflitos entre pessoas 
em relação a um animal adquirido para fazer parte da família e pro-
porcionar afeto, não riqueza patrimonial. Nesses casos, o juiz de-
cidir deve julgar por analogia, aos princípios gerais de direito e aos 
costumes nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas de 
Direito Brasileiro. Assim, diante da semelhança do conflito de guarda 
de filhos de quatro patas com visitas e guarda de uma criança ou de 
um adolescente, mostra-se aplicável analogicamente os arts. 1.583 a 
1.590 do Código Civil. (COSTA, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi apresentado, buscou-se avaliar a possível re-
configuração da família, em razão do reconhecimento de direitos dos 
pets no âmbito do Direito de Família.A Constituição Cidadã promoveu 
grandes inovações, como a exemplo da nova compreensão apresentada 
em relação à constituição familiar. Neste novo momento, a família não 
necessariamente institui-se de um casamento formal, mas fruto de uma 
“união estável”, sendo esta união familiar protegida pelo Estado. Acres-
centa-se, que a Lei Maior, trouxe outras possibilidades de constituição de 
uma família, podendo esta ser constituída por qualquer dos pais e seus 
descendentes, além de reafirma a igualdade entre o homem e a mulher 
na sociedade conjugal, ademais, estabelece que os filhos devem ser tra-
tados de forma igualitária, para que não sofra qualquer discriminação.

Com a nova ordem constitucional instituída em 1988, grandes 
paradigmas firmados em preconceitos deixaram de existir. Assim, o 
casamento, que era considerado sagrado, deixou de ser sinônimo de 
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Família. Afora isso, nessa nova norma, a mulher passou a ter os mes-
mos direitos dos homens e o conhecido pátrio poder se transformou 
em poder familiar, o qual todos os seus membros têm direitos e deve-
res no âmbito familiar. Deste modo, O princípio norteador do Direito 
de Família é o Princípio da afetividade, através dele, novas entidades 
familiares se fundamentaram e ganharam reconhecimento. Diante das 
inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988, uma das mais 
importantes foi em relação ao pluralismo das entidades familiares.

Assim, com o aumento de animais de estimação dentro dos la-
res brasileiros a inclusão do animal se dá devido a busca constante 
pela felicidade, por companheirismo, transformando essa relação no 
elo de afeto e cumplicidade entre pet e o homem. Diante do apego do 
homem ao seu pet, e devido aos diversos tipos de entidades familiares, 
constituídas através do vínculo afetivo entre seus membros, eis que 
surge a família “multiespécie”, em que é a família formada pelo vínculo 
afetivo constituído entre seres humanos e animais de estimação. Deste 
modo, o que se observa é que a discussão envolvendo pets no Brasil 
tem se tornado tema recorrente, devido a busca pela tutela efetiva aos 
direitos dos animais. Essa discussão se faz necessária para uma mu-
dança de paradigmas e concepções em relação a proteção destinada 
aos animais, priorizando seu bem estar e seu status jurídico. 

Deste modo, vêm emergindo, por todo território nacional, a 
questão da guarda de animais, sendo encaminhada às Varas de Famí-
lia, assim, o operador do Direito, têm aplicado, analogicamente a legis-
lação relativa ao direito de família, principalmente em relação à guarda. 
Nesse passo, essa nova e tão diferente entidade familiar que legítima a 
relação interespécies como uma relação familiar baseada nos laços de 
afeto e busca pela felicidade, demostrando que a Família não precisa 
seguir preceitos pré-definidos para ser uma entidade familiar, de modo, 
que a família é a união pessoas ou não, como os animais. Assim, dian-
te da nova realidade que passa a família multiespécie, faz-se neces-
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sário no ordenamento jurídico brasileiro, leis que visem a proteção e o 
bem-estar dos membros dessa nova família.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Inicialmente, o presente trabalho tem como objetivo trazer à luz 
o direito à guarda e à visitação de animais domésticos, suscitando dis-
cussões acerca do ordenamento jurídico brasileiro frente aos animais 
domésticos, enquanto seres sencientes. Assim, devem ser esclareci-
dos determinados aspectos que são imprescindíveis para alcançar o 
real entendimento do tema, a começar pelo conceito de família e suas 
modificações ao decorrer do tempo.

A família é a base da sociedade por ser a primeira forma de 
agrupamento do indivíduo, local onde vivencia suas experiências 
e se desenvolve. No entanto, a concepção de família nem sempre 
imprimiu essa ideia contemporânea, uma vez que se constituía por 
um espaço hierarquizado. A horizontalidade adveio da inserção da 
mulher ao mercado de trabalho, a qual destituiu do homem a con-
dição de único provedor financeiro do lar. Sendo assim, serão tra-
balhados os aspectos do Código Civil de 1916 à promulgação da 
Carta Magna, em 1988.

A partir daí, a família assumiu uma nova roupagem, o que antes 
era formal, matrimonializado e hierarquizado, passa a ser reconhecida 
toda e qualquer forma agrupamento familiar, independente de consan-
guinidade. Em decorrência disso a família não fica adstrita aos moldes 
matrimoniais e são instituídos outros modelos, como a família informal, 
a família monoparental, a família anaparental, a família homoafetiva e 
a família eudemonista, que serão explicadas ao decorrer do presente 
estudo voltando-se para o fator determinante da estruturação familiar 
que é a busca da felicidade.

Por fim, serão abordadas as questões inerentes à natureza do 
próprio trabalho, no que tange a guarda e a visitação dos animais do-
mésticos diante da dissolução do matrimônio ou da união estável. Nes-
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se passo, serão tecidas discussões que englobam o direito de família 
e o direito civil no âmbito “das coisas”, uma vez que os animais são 
considerados bens semoventes pela legislação civil brasileira.

Todavia, deve ser levado em consideração que, assim como a 
família, a forma de convivência com o animal doméstico vem se remo-
delando ao longo do tempo. Assim, exige a legislação acompanhar tais 
mudanças, de forma atender as demandas que são levadas ao judiciá-
rio. A fim de refletir sobre o assunto são trazidas posições doutrinárias 
e jurisprudenciais, intrínsecos ao tema.

A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA 
NA CONTEMPORANEIDADE

O termo “família” advém da expressão latina fumulus, que impli-
ca na ideia de conjunto de pessoas aparentadas e coabitantes. Nesse 
sentido, refere-se a um grupo de pessoas que guardam relação de 
parentesco. No entanto, o conceito de família, ou melhor, a concepção 
desse instituto vem sofrendo modificações ao longo do tempo propor-
cionalmente às necessidades dos seres humanos (PEREIRA, 2015).

É necessário trazer que o instituto em tela ficou atrelado ao ca-
samento até o advento da Constituição Federal de 1988, a qual am-
pliou a ideia de família, como será explicado mais afundo em tópico 
específico. Diante disso, a família é a base da sociedade, sendo a pri-
meira forma de agrupamento social, considerando que é um fenômeno 
biológico e social (FARIAS; ROSENVALD, 2017).

Nesse sentido, Maria Berenice Dias (2016) afirma que a família 
é um agrupamento informal, pois acontece espontaneamente no meio 
social. A partir desse preceito, pouco importa a posição do indivíduo 
no seio familiar, uma vez que sua inserção está mais ligada à sensação 
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de pertencimento. É fazer parte do lugar em que se integra sentimen-
tos, esperanças, valores, conhecimentos e, consequentemente, perce-
ber que está construindo seu projeto de felicidade. Os laços familiares 
prescindem laços biológicos, pois a estrutura familiar que interessa é 
aquela que corresponde ao LAR: Lugar de Afeto e Respeito.

Em continuidade a esse entendimento, insta salientar que 
a sociedade se estrutura através da família. A fim de organizar os 
vínculos interpessoais, fora instituído o casamento como regra de 
conduta (DIAS, 2016). Ao decorrer da história, a família exerceu di-
versas funções perante a sociedade e ao Estado, como a religiosa, 
política, econômica e procriacional. Anteriormente, a família possuía 
uma estrutura patriarcal, em que o poder do homem dominava todos 
os membros da entidade familiar, inclusive de sua esposa, o qual se 
chamava pátrio poder (LÔBO, 2011).

Com o passar do tempo, a família foi despindo-se da estrutura 
hierárquica, passando a configuração de horizontalidade. Sendo as-
sim, a família passou a ser espaço de comunhão de interesses e de 
vida (LÔBO, 2011). Na concepção de Madaleno (2018) a família, em 
sentido estrito, é composta por consanguíneos em linha reta e os co-
laterais sucessíveis até o quarto grau. E, levando em consideração a 
modelagem mais recente, a família restringe-se aos pais e filhos, cada 
vez com número menor de membros.

Na verdade, a Revolução Industrial foi um importante marco no 
seio familiar, pois, diante da necessidade de mão de obra, a mulher 
ingressou no mercado de trabalho e o homem deixou de ser o único 
provedor do núcleo familiar. Consequentemente, as famílias migraram 
do campo para a cidade e foram obrigadas a conviverem em espaços 
menores, o que propiciou a convivência mais íntima, prestigiando o 
vínculo afetivo. Sendo esse um marco importante para a modificação 
da concepção de família que, agora, passa-se a estruturar com base 
nos laços afetivos, de carinho e amor (DIAS, 2016).
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Entre o Código Civil de 1916 e a Constituição Federal de 1988, 
a família era essencialmente matrimonializada. Sendo assim, sua exis-
tência legal e social dependia do casamento válido e eficaz. Qualquer 
outra relação que fugisse desse parâmetro era concubinato, ou seja, 
arranjo familiar diverso do casamento socialmente marginalizado e 
composto por homem e mulher (MADALENO, 2018). O Código Civil 
de 1916 estampava no seu art. 229 que a criação de família legítima 
era o principal efeito do casamento. Toda relação que não atendesse 
aos moldes do casamento, além de marginalizados, os direitos eram 
tratados na esfera das obrigações, como uma sociedade constituída 
(GONÇALVES, 2014). Quanto aos filhos advindos da relação extracon-
jugal, salienta-se quebrado

Os filhos que não procediam de justas núpcias, mas de relações 
extramatrimoniais, eram classificados como ilegítimos e não ti-
nham sua filiação assegurada pela lei, podendo ser naturais e 
espúrios. Os primeiros eram os que nasciam de homem e mu-
lher entre os quais não havia impedimento matrimonial. Os espú-
rios eram os nascidos de pais impedidos de se casar entre si em 
decorrência de parentesco, afinidade ou casamento anterior e 
se dividiam em adulterinos e incestuosos. Somente os filhos na-
turais podiam ser reconhecidos, embora apenas os legitimados 
pelo casamento dos pais, após sua concepção ou nascimento, 
fossem em tudo equiparados aos legítimos (art. 352).

O art. 358 do mencionado Código Civil de 1916 proibia, no en-
tanto, expressamente, o reconhecimento dos filhos adulterinos 
e incestuosos. O aludido dispositivo só foi revogado em 1989 
pela Lei n. 7.841, depois que a Constituição Federal de 1988 
proibiu, no art. 227, § 6º, qualquer designação discriminatória 
relativa à filiação, proclamando a igualdade de direitos e qualifi-
cações entre os filhos, havidos ou não da relação do casamento 
(GONÇALVES, 2014, p. 22).

Verifica-se que os filhos havidos fora do matrimônio sequer 
possuíam reconhecimento e direitos garantidos, enquanto filhos, pois 
eram considerados ilegítimos. Pelo contrário, as previsões eram puni-
tivas no sentido de excluir direitos a fim de preservar a família legítima, 
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decorrente do casamento (DIAS, 2016). Apesar de todos os entraves e 
resistências, buscou-se atribuir uma visão mais socializadora e huma-
na no sentido de reconhecer a sociedade concubinária como passível 
de gerar direitos, entendimento que veio à tona em meados do século 
passado (GONÇALVES, 2014).

De acordo com que a sociedade vai evoluindo na forma de se 
comunicar e proceder, cabe ao Direito e ao Estado, tutelar essas re-
lações. Exemplo disso, foi o Estatuto da Mulher Casada, devolvendo 
a plena capacidade à mulher casada, ora considerada relativamente 
incapaz devido ao casamento, conferindo-lhe, ainda, o direito de titu-
laridade exclusiva dos bens adquiridos em decorrência do seu labor. 
Outra informação que merece destaque é que o casamento, tutelado 
pelo Código Civil de 1916, era indissolúvel. O instituto do divórcio pas-
sou a compor o ordenamento jurídico brasileiro apenas em 1977, por 
meio da EC 9/77 e Lei 6.515/77. Consequentemente, a ideia de família 
sacralizada foi se desfazendo (DIAS, 2016).

O século XX foi um importante marco para o Direito de Família, 
uma vez que se desvencilhou de ideias conservadoras que emoldura-
vam essa área do direito, de forma gradativa. Com a promulgação da 
Constituição Federal vigente, culminou-se o alargamento da concep-
ção de família baseada na realidade que impera, afastando o institu-
to do casamento como requisito para a formação de família legítima 
(GONÇALVES, 2014).

Dessa maneira, houve a despatrimonialização no Direito de Fa-
mília, uma tendência cultural das normas, as quais não mais se res-
tringem ao quantitativo do conteúdo patrimonial, mas coloca em voga 
a qualidade das relações familiares. A entidade familiar passa a pau-
tar-se na dignidade da pessoa humana e na solidariedade social (PE-
REIRA, 2017). Dado que a entidade familiar deixou de servir de base 
para o Estado e instituiu o espaço de busca de realizações existenciais, 
implicando em liberdade e autonomia, inversamente proporcional à in-
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tervenção do Estado na vida privada (LÔBO, 2011). Em suma, a família 
matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, biológica e 
institucionalmente reconhecida como espaço de procriação é remode-
lada e ganha o aspecto pluralizado, democrático, igualitário, hetero ou 
homoparental ou monoparental, biológica ou socioafetiva, tendo como 
fundamento a afetividade (MADALENO, 2018).

O ALARGAMENTO DA ENTIDADE FAMILIAR 
À LUZ DA BUSCA PELA FELICIDADE

O diploma responsável pelo alargamento do conceito e concep-
ção de família, foi a Constituição Federal de 1988. Com a sua promulga-
ção, a ideia de família legítima não estava apenas ligada ao casamento, 
mas sim pela busca da felicidade e afeto. Dessa forma, a família foi 
remodelada socialmente e reencontrou sua unidade no affectio, caracte-
rística essa dissipada ao longo do tempo. O afeto, por sua vez, assume o 
protagonismo como elemento nuclear e definidor da união familiar. Nas 
palavras de Paulo Lôbo, “A afetividade é o triunfo da intimidade como 
valor, inclusive jurídico, da modernidade” (LÔBO, 2011, p. 20).

Diante disso, a família passou a ser reivindicada como sinônimo 
de valor seguro e irrenunciável, passível de ser amada e desejada por 
homens, mulheres e crianças de todas as fases, englobando todas as 
orientações sexuais e demais condições. Assim, o principal escopo é 
achar equilíbrio entre um e o múltiplo, sendo o ambiente propício para 
a construção da identidade (LÔBO, 2011).

O capítulo VII da Constituição Federal tem como título “Da famí-
lia, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, com a redação 
atualizada pela EC nº 65/2010, alargou o conceito de família, como 
pode ser compreendido a partir da leitura do art. 226 do mencionado 
diploma, in verbis
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Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, de-
vendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre de-
cisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos edu-
cacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas.

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações (BRASIL, 1988).

O artigo 226 da Constituição Federal, acima transcrito, rompe 
com séculos de hipocrisia e preconceito, segundo Maria Berenice Dias 
(2016), uma vez que assegurou o caráter familiar aos diversos arranjos 
familiares. Nesse sentido, instaurou a igualdade entre homem e mu-
lher, protegendo todos os membros de forma equânime. A partir dessa 
quebra de paradigma, a família que recebe proteção do Estado não 
é apenas aquela constituída pelo casamento, mas também por união 
estável e a família monoparental, em que faz parte qualquer dos pais e 
seus descendentes (DIAS, 2016).
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A diferença de direitos que existiam entre os filhos havidos den-
tro e fora do casamento, como mencionado no tópico anterior, caiu por 
terra mediante a consagração de igualdade dos filhos nos ditames da 
Constituição Federal. Inclusive os filhos por adoção passaram a gozar 
dos mesmos direitos e qualificações em relação aos demais (DIAS, 
2016). Sendo assim, as modificações introduzidas pela Constituição 
Federal ao Direito de Família tiveram como escopo ressaltar a função 
social da família, assegurando igualdade absoluta entre seus mem-
bros (GONÇALVES, 2014).

A concepção de família sob uma nova perspectiva ensejou o 
alargamento do conceito de família, ficando a cargo da doutrina abran-
ger todas as formas de constituição familiar não tuteladas expressa-
mente pela Carta Magna. Dessa forma, tem-se que a família matri-
monial é decorrente do casamento, a família informal deriva da união 
estável, a família monoparental é composta por um dos genitores com 
seus filhos, a família anaparental é formada apenas pelos filhos, ou 
melhor, sem pais, já a família homoafetiva é estabelecida por pessoas 
do mesmo sexo e, por fim, a família eudemonista pautar-se no vínculo 
afetivo. Percebe-se que a essência da família é o vínculo de afinidade 
e afetividade, dispensando-se a obrigatoriedade do vínculo de consan-
guinidade (GONÇALVES, 2014).

O novo modelo familiar funda-se na repersonalização, na afetivi-
dade, na pluralidade e no eudemonismo, que é a busca pela felicidade. 
Sendo assim, a família-instituição é substituída pela família instrumen-
tal, assegurando o livre desenvolvimento de afetividade e sexualidade 
(PEREIRA, 2017). A repersonalização das famílias implica em valorizar 
a dignidade de seus membros, colocando a pessoa no epicentro da 
tutela jurídica, o que era ofuscado pelos interesses patrimoniais que 
modelou o conteúdo das codificações (LÔBO, 2011).

Todavia, insta salientar que realocar o homem ao centro da tute-
la jurídica, não significa retornar à fase liberal, ao individualismo, mas 
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é colocar em relevo a função da família que é a realização pessoal 
pautada na afetividade do grupo familiar. O que significa dizer que é a 
construção do humanismo pautado na solidariedade ao conviver uns 
com os outros (LÔBO, 2011). A partir das ideias expostas, entende-se 
que o conceito de família não pode ser colocado dentro de uma estru-
tura rígida e, o art. 226 da CF, trata-se de rol taxativo. A tendência de 
ampliação do conceito de família é confirmada pelo STJ ao reconhecer 
que duas irmãs constituem entidade familiar e o imóvel que habitam 
são bens de família (TARTUCE, 2017).

Nesse sentido, família é “um núcleo existencial integrado por 
pessoas unidas por um vínculo socioafetivo, teleologicamente vocacio-
nada a permitir a realização plena dos seus integrantes” (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2011, p. 45 apud TARTUCE, 2017, p. 36). A busca 
da felicidade é um direito buscado por todos, o qual contribui para 
satisfação pessoal e na vivência de uma vida digna, por isso deve ser 
respeitado e resguardado pelo Estado. Ainda que não explícito na nor-
ma constitucional, o direito em tela está estampado nas decisões do 
Poder Judiciário (OLIVEIRA; RANGEL, 2017), conforme segue

Civil. Divórcio indireto (por conversão). Requisitos para defe-
rimento. Prévia partilha de bens. Inexigibilidade. Nova pers-
pectiva do direito de família. Arts. 1.580 e 1.581 do CC/02. 1. 
A regulamentação das ações de estado, na perspectiva con-
temporânea do fenômeno familiar, afasta-se da tutela do direito 
essencialmente patrimonial, ganhando autonomia e devendo 
ser interpretada com vistas à realização ampla da dignidade da 
pessoa humana. 2. A tutela jurídica do direito patrimonial, por 
sua vez, deve ser atendida por meio de vias próprias e indepen-
dentes, desobstruindo o caminho para a realização do direito 
fundamental de busca da felicidade. 3. O divórcio, em qualquer 
modalidade, na forma como regulamentada pelo CC/02, está 
sujeito ao requisito único do transcurso do tempo. 4. Recurso 
especial conhecido e não provido (STJ - REsp: 1281236 SP 
2011/0198107-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 
Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Pu-
blicação: DJe 26/03/2013 RBDFS vol. 33 p. 162). (grifo nosso)
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Diante disso, verifica-se que a busca da felicidade é o esteio da 
estrutura familiar, dada a diversidade de arranjos familiares existentes 
na sociedade. As mudanças no contexto social acontecem rapidamen-
te e, nem sempre, as normas conseguem evoluir na mesma proporção. 
Portanto, é necessário lançar mão de princípios e direitos fundamen-
tais implícitos na Constituição Federal, utilizar-se da interpretação ex-
tensiva, de modo alcançar o principal objetivo do Estado Democrático 
de Direito que é a dignidade da pessoa humana.

DIREITO À GUARDA E À VISITAÇÃO 
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS: PARA ALÉM 
DE COISAS, SERES SENCIENTES

Analisados os aspectos inerentes à constituição familiar e 
como esse processo se remodelou com o tempo, posteriormente, 
examinou-se o alargamento do conceito de família em decorrência da 
promulgação da Constituição Federal. Legislação que rompeu com o 
paradigma das relações (casamentos) essencialmente patrimoniais, 
exaltando o aspecto afetivo entre os membros e abrangendo uma 
gama de arranjos familiares.

Diante disso, não só a concepção do seio familiar teve sua vi-
são remodelada, como também o direito dos animais foi afetado pelas 
mudanças sociais, culturais, entre outras. Inicialmente, deve-se trazer 
a distinção entre os animais domésticos em relação aos animais que 
não possuem tal característica. Dessa forma, os animais domésticos 
são aqueles que apresentam características biológicas e comporta-
mentais, as quais guardam estreita dependência do ser humano. Essa 
dependência, atrelada a possibilidade do animal doméstico coabitar 
com o homem, faz com que estabeleça vínculo afetivo entre as partes, 
logo, os animais domésticos possuem valor afetivo (COSTA, 2018).
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Insta esclarecer que os animais domésticos não apenas depen-
dem dos cuidados humanos, mas possuem vínculo de afetividade recí-
proco. À vista disso, os animais devem ser analisados sob uma perspec-
tiva moral e jurídica, pois possuem interesses próprios. Sob a ótica moral 
é possível conceber que os animais domésticos são sencientes, ou seja, 
capazes de reagir, positiva ou negativamente, diante de determinada 
situação e ter experiências, tudo de maneira consciente (COSTA, 2018).

A senciência advém do termo em latim sentire que significa ca-
pacidade de sentir o sofrimento, o prazer e a felicidade, possuindo 
consciência do seu próprio ser e do ambiente que o cerca. Sendo 
assim, pouco importa sua natureza, seja animal ou humana, medidas 
devem ser tomadas de forma a minimizar o sofrimento e a dor. Estudos 
revelam que os animais possuem atividade cerebral semelhante ao ser 
humano, ou seja, há capacidade de consciência (MENDONÇA, 2020).

Quando um cachorro está com medo, sentindo dor ou feliz em 
ver seu dono, são ativadas em seu cérebro estruturas semelhan-
tes às que são ativadas em humanos quando demonstramos 
medo, dor e prazer. Um comportamento muito importante é o 
autorreconhecimento no espelho. Dentre os animais que conse-
guem fazer isso, além dos seres humanos, estão os golfinhos, 
chimpanzés, bonobos, cães e uma espécie de pássaro chama-
da pica-pica. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS DE 
DIREITO PÚBLICO, 2013, s.p. apud SCOLA, 2019, p.189) 

Verifica-se que a capacidade de sentir e reagir aos estímulos, 
seja sofrimento ou prazer, não é algo exclusivo dos seres humanos. 
Sendo assim, os seres não humanos possuem um status moral, mo-
tivo pelo qual deve ser protegido pelo Estado. Além de ter seu bem-
-estar preservado através de atenção, carinho, proteção, enfim, as-
sistência material e imaterial (COSTA, 2018). Para além da proteção 
internacional, a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu art. 225 
a proteção da fauna e da flora. O mencionado dispositivo é o pilar do 
Estado que ampara os animais.
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Ante o exposto, imperioso é destacar que os animais domésti-
cos são sencientes e sentem falta da convivência nos casos de disso-
lução do vínculo conjugal. Em detrimento disso, deve sempre buscar 
a melhor alternativa em prol do bem-estar animal devido à consciência 
do status moral (COSTA, 2018). A partir desses preceitos, os tribunais 
brasileiros veem decidindo em favor do bem-estar dos seres não hu-
manos, conforme segue

As partes disputam a legitimidade da posse não de mero objeto 
inanimado, mas de animal, que, ser senciente que é, dotado de 
necessidades e consciência, circunstância que deve fazer com 
que o caso em apreço, portanto, seja avaliado também com a 
sensibilidade indispensável à perquirição da solução que me-
lhor assegure seu bem-estar (SÃO PAULO, Tribunal De Justiça, 
Ag nº 2093650-77.2017.8.26.0000 – Voto nº 32.4916, 2017, p.6 
apud MENDONÇA, 2020, p. 88).

Além disso, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 
reconheceu a senciência do ser não humano ao julgar o Recurso Espe-
cial nº 1.797.175 – SP, sobrelevando sua dignidade e natureza. No caso 
em comento, a autora e o papagaio possuíam vínculo afetivo por vinte 
e três anos, consequentemente, os danos causados ao animal, em 
razão da sua reintegração à natureza, poderiam levá-lo a óbito, motivo 
pelo qual foi concedida a guarda do papagaio à autora (BRASIL, 2017). 
O posicionamento do Tribunal Superior é um importante passo em prol 
dos direitos dos animais.

Nessa toada, os animais domésticos estão cada vez mais inse-
ridos no seio familiar, por vezes, em maior quantidade do que crianças, 
uma vez que nem todo casal tem o desejo ou a possibilidade de gerar 
filhos. Assim, optam por adotar um animal de estimação. Numa pers-
pectiva nacional, existem 52,2 milhões de cachorros e 22,1 milhões de 
gatos frente a 44,9 milhões de crianças e adolescentes. Fato é que os 
animais minimizam o impacto da solidão, além de serem tratados como 
sujeitos de sensíveis, com qualidades e personalidades próprias. As-
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sumem um papel importante no seio familiar sendo reconhecido como 
membro da família (ZWETSCH, 2015 apud MADALENO, 2017).

Diante disso, de forma gradual, os animais vêm se desvenci-
lhando da característica de “coisa” atribuída pelo ordenamento jurídico 
brasileiro. Apesar de alguns entendimentos arcaicos, no sentido de 
conceder a guarda a pessoa considerada proprietária, a ser provado 
por meio de documentos, os animais domésticos estão passando a 
ocupar e conquistar outros espaços dentro da estrutura familiar, como 
já mencionado no parágrafo anterior. Nesse sentido, foram propostos 
alguns projetos de lei tutelando sobre o assunto em comento, os quais 
não surtiram efeito, o que levou ao arquivamento (CALDEIRA, 2020). 
Recentemente, existe o Projeto de Lei (PL) nº 62-A/19 e Projeto de Lei 
nº 542/18, os quais ainda estão em fase de discussão.

O PL nº 542/18, proposto pela Senadora Rose de Freitas versa 
sobre possível regulamentação de guarda dos animais domésticos, in-
clusive o responsável portará termo de custódia. Nesse ínterim, as par-
tes decidiriam quem ficaria com o animal e arcaria com as respectivas 
despesas. Caso o consenso não fosse alcançado, caberia ao Juízo da 
família determinar a custódia compartilhada. Não obstante, o projeto de 
lei em tela elenca hipóteses que acarretam a perda da custódia, como 
o descumprimento imotivado dos termos da custódia e comprovada a 
ocorrência de maus tratos contra o animal (CALDEIRA, 2020). Diante 
disso, a senadora Rose de Freitas, segundo Caldeira, destaca que

[...] os animais de estimação ocupam um espeço afetivo, sen-
do considerados membros das famílias, não existindo uma le-
gislação especifica em casos de separação de um casal que 
tenha um bichinho. Baseada em julgamentos dos tribunais so-
bre o assunto, a senadora criou este projeto para tentar preen-
cher a lacuna que faltava, propondo a custódia compartilhada 
como regra (utiliza o termo custódia para distinguir o instituto 
da guarda, que diz respeito às crianças e adolescentes), esta-
belecendo que a Vara da Família é competente para julgamen-
to (CALDEIRA, 2020, p. 64).
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Por outro lado, o PL nº 62-A/19 do deputado Fred Costa dispõe 
sobre a guarda do animal doméstico em caso de dissolução de união 
estável ou divórcio. Nesse sentido, as partes decidiriam, em comum 
acordo, sobre o assunto e, caso não houvesse consenso, a demanda 
seria encaminhada ao judiciário. Nesse sentido, será responsabili-
dade do juiz fixar a guarda à parte com maior vínculo afetivo com 
o animal e que possua condições de exercer a posse responsável. 
Ficando a salvo os direitos de visitação e a guarda compartilhada, a 
serem observadas sob diversos parâmetros, como ambiente mais 
adequado para moradia do animal, disponibilidade de tempo, entre 
outros quesitos que o juiz julgar necessário para a manutenção da 
sobrevivência do animal (CALDEIRA, 2020).

Nesse sentido, como ainda não existe legislação específica so-
bre o assunto, a melhor doutrina aponta como solução a utilização das 
normas referentes ao direito da criança e do adolescente, de forma 
equiparada. Com isso, o principal quesito para a instituição da guarda 
do animal, seria para a parte que atendesse o melhor interesse do ani-
mal de estimação, tal como observa-se o princípio do melhor interesse 
do menor (CALDEIRA, 2020).

A preservação dos interesses dos animais é preponderante, 
uma vez que a propriedade não é o parâmetro adequado para verificar 
a afetividade entre os envolvidos. Sendo assim, as partes devem de-
monstrar que possuem condições de preservar tais interesses levan-
do-se em consideração diversos aspectos, como fatores psicológicos, 
financeiros, sentimentais e disponibilidade de tempo (SILVA, 2015).

Assim como Caldeira, Silva (2015) afirma que o animal é a par-
te vulnerável e seus interesses devem ser protegidos observando-se, 
para tanto, o art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), 
o qual dispõe sobre a assistência moral e material ao menor (BRASIL, 
1990). Diante do conflito, caberá ao magistrado decidir pela guarda, 
unilateral ou compartilhada, visando o melhor para o animal.
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Ante a falta de legislação específica sobre o tema, o casal em 
seu acordo pré-nupcial consigna a disposição relativa à guarda, direito 
de visitação e demais interesses dos animais domésticos. Outra alter-
nativa é o acordo extrajudicial tratando-se de tais questões, no intuito 
de dirimir o sofrimento desses seres sencientes pela ruptura da relação 
(SILVA, 2015). Enquanto persiste dessa lacuna, os casos levados aos 
tribunais são decididos de forma “livre”, por vezes inclinados ao afeto, 
outras como propriedade (coisa), mas a doutrina dispõe que

Para os casos sem acordo entre os tutores, a melhor solução éa 
que visa o bem-estar e interesse do animal, descartando o cri-
tério da propriedade como fundamento.  Nesse sentido, Eithne 
e Akers (2011, p.218-219)apontam pararequisitosespecíficos a 
serem utilizados na solução do litígio. Portanto, deve-se levar em 
conta como é a vida do animal, suas saídas para caminhadas, 
se no novo lar haverá conflitos de relacionamento com crianças, 
adultos ou outros animais, qual dos tutores é mais afetuoso, en-
tre outras situações. A fim de uma melhor solução para os casos 
em disputa, Eithne e Akers (2011, p. 226) sugerem a figura de 
um representante para o animal, a ser nomeado nos autos pelo 
magistrado. Esse interventor pode ser um membro de entidade 
de proteção animal ou alguém com conhecimentos específicos 
sobre o tema.  Sua função seria a de defender os interesses do 
animal e subsidiar o juiz com informações significativas para a 
melhor decisão da causa (SILVA, 2015, p. 109).

Já, em caso de divórcio, em que as partes não possuem consen-
so sobre a guarda dos animais domésticos, a demanda deve ser lavada 
ao Poder Judiciário para analisar, cautelosamente, os aspectos fáticos, 
com base no ECRIAD e Código Civil, por analogia. Nesse talvegue, o re-
conhecimento dos animais domésticos como seres sencientes demons-
tra um grande passo para a aplicação análoga às disposições relativas 
à criança e ao adolescente, tanto no ECRIAD, quanto pelas disposições 
de guarda e visitação estampadas no Código Civil (SILVA, 2015). Noutra 
senda, desvencilhando-se da aplicação do direito das obrigações ao 
tratar do animal como “coisa” ou de forma objetiva a quem pertence sua 
titularidade, além de revelar preconceito e descompasso com a realida-
de científica e social ao se ater a questão dapropriedade.
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A natureza da convivência com o animal doméstico vêm se remo-
delando, o que antes era para segurança aos donos da casa, por exem-
plo, hoje possui o afeto envolvido, ressaltando a importância desses 
seres não humano nos círculos familiares. A dinâmica do convívio com 
os animais que lhe proporciona bem-estar, deve ser deferida, inclusive, 
enunciados elaborados pelo Instituto Brasileiro de Família influenciam 
nas decisões judiciais baseadas no convívio e afeto (MARTINS, 2020).

O julgamento do Recurso Especial nº 1.713.167 em 19 de junho 
de 2018, ressaltou o aspecto da humanização dos animais de estima-
ção, apontando como um terceiro gênero. Apesar da sua importância 
social para o homem, os animais domésticos carecem de legislação 
específica e adequada à sua natureza jurídica. A tese apresentada pelo 
exímio tribunal vai de encontro o que tem arrazoado em sede doutriná-
ria, ao esposar que “não há se efetivar alguma equiparação da posse 
de animais com a guarda de filhos. Os animais, mesmo com todo afeto 
merecido, continuarão sendo não humanos e, por conseguinte, por-
tadores de demandas diferentes das nossas” (BRASIL, 2018, online).

Diante dessa situação, verifica-se que os animais possuem 
particularidades e necessidades próprias, todavia a falta de legisla-
ção específica dificulta o escoamento das lides levadas ao âmbito do 
poder judiciário. Consequentemente, leva o magistrado lançar mão da 
analogia, atrelando-se aos princípios já existentes no Direito. Para isso, 
espera-se um posicionamento ativo do poder legislativo em promover 
a norma adequada de forma proporcionar a paz social nos divórcios, 
para além dos filhos e bens materiais, deve ser resolvida a guarda dos 
animais domésticos (MARTINS, 2020).

Percebe-se, no entanto, que os animais domésticos necessitam 
de um regime de tutela animal, em que são considerados seus interes-
ses, não ficando periféricos em relação aos desejos humanos, embora 
devam ser harmonizados. Independente da vinculação ao direito de 
família ou “das coisas”, a “guarda” ou a posse do animal doméstico 
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deve ser “outorgada à pessoa que revele maior habilidade e intenção 
em genuinamente cuidar do animal, de forma afetiva e responsável” 
(CHAVES, 2016, p. 30).

Ainda que o entendimento vincule o ser não humano à categoria 
das coisas, deve-se reformular formas mais ajustadas à realidade do 
animal e compatível com a relação afetiva entre os humanos. À vista 
disso, não se pode restringir a aplicação análoga das normas já exis-
tentes, enquanto existe um movimento mundial em prol do reconheci-
mento do direito dos animais como seres sencientes(CHAVES, 2016).

Ante o exposto, espera-se que a tutela da relação entre huma-
nos e seres não humanos seja regulamentada em sede nacional, de 
forma específica e coerente. Visando-se, para tanto, o afastamento da 
ideia clássica de propriedade, mas levando em consideração as pecu-
liaridades que envolvem uma relação entre o ser humano e os animais 
domésticos, enquanto seres sencientes (CHAVES, 2016).

Percebe-se, ainda, uma resistência, ou melhor, uma divisão nos 
posicionamentos em relação à guarda e visitação dos animais domés-
ticos. Por vezes, julgados como se filhos fosse, dado o caráter afetivo 
que compõe a relação e, noutro giro, sendo colocados como bens 
semoventes. Resta evidente, portanto, que nenhuma das legislações, 
seja na área da família ou do direito civil, atendem às necessidades do 
animal doméstico, em sua totalidade, diante da dissolução da relação 
matrimonial ou união estável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que a família sempre desenvolveu seu papel ao longo 
do tempo por ser um agrupamento biológico e social, entretanto assumiu 
várias formas com intuito de atender a necessidade humana. Por isso, o 
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Código Civil de 1916 resguardava ao casamento como principal efeito 
a constituição de família legítima, consequentemente, afastando-se e 
marginalizando-se todas as demais formas de estruturar uma família.

Ainda no Código em comento, a família era algo indissolúvel, sen-
do o divórcio um instituto que entra em vigor apenas em 1977, corrobo-
rado pela Constituição de 1988. A Carta Magna foi passível de romper 
com toda rigidez atribuída à família, dissociando o conceito de família 
legítima ao casamento. Sendo assim, a concepção rígida de família pas-
sou a ser remodelada de forma atender às necessidades da sociedade 
e estabelecer um LAR – Lugar de Afeto e Respeito –, independente de 
laço consanguíneo. Então, a tutela jurídica da família voltou ao ser hu-
mano, estruturada com base na afetividade e na busca da felicidade.

Portanto, volta-se ao âmago da questão que é o direito de guar-
da e visitação aos animais domésticos. Ao decorrer do trabalho foi 
possível vislumbrar que tais animais não são “coisas”, despidos de 
sentimentos, ao contrário disso, estudos revelam que os animais sen-
tem falta de pessoas e afeto. Diante disso, conclui-se que a legislação 
ainda tem muito que avançar nesse sentido, de forma reconhecer os 
animais domésticos como seres sencientes.

Enquanto isso, os seres não humanos vivem nessa lacuna legis-
lativa em que, nem o direito de família ou o direito civil, possuem apor-
te normativo para satisfazer e escoar as lides decorrentes da guarda 
e visitação dos animais domésticos. Consequentemente, os tribunais 
lançam mão dos princípios que guiam as normas existentes e decidem 
de acordo com o melhor juízo.

Por fim, tem-se que os animais de estimação são considerados 
portadores de direitos, não como meros instrumentos. Assim, emer-
ge o sentimento de justiça em prol do reconhecimento dos direitos 
protecionistas contra atos de violência e que resguardam os direitos 
fundamentais, desvencilhando da visão antropocêntrica.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Diante das transformações dos novos tempos e da emersão dos 
direitos fundamentais, buscou-se elucidar um estudo sobre os aspec-
tos jurídicos e sociais do direito de família, enfatizando uma reflexão 
sobre a questão do abandono afetivo-familiar. Assim, tendo como foco 
o melhor interesse para o crescimento e desenvolvimento da criança e 
do o adolescente no seio familiar e no meio social.

Entende-se que a família, é vista como a base da sociedade, 
fenômeno cultural que compreende, atualmente, como as relações 
de afetividade entre os indivíduos. Assim, é imperioso observar as di-
versas mudanças e transformações constantes no conceito de família 
desde a sua origem nos primórdios. Destaca-se que o conceito de 
família está intimamente conectado ao amor, a afetividade e o desejo 
de constituir familiar entre os indivíduos, ultrapassando as barreiras 
impostas sobre as normas legais e constitucionais. 

Para tanto, é sabido e consabido que as entidades familiares 
estão em constante evolução. Com isso, tem-se que presente no or-
denamento jurídico a necessidade de acompanhar junto com a trans-
formação da sociedade, assim, englobando o princípio da dignidade 
humana a todos os indivíduos do contexto familiar. Ademais, busca 
concretizar o direito à proteção integral e o mínimo existencial das 
crianças e dos adolescentes, devendo ser resguardado perante a fa-
mília, a sociedade e ao Estado, para que possa viver de forma digna, 
respaldados na proteção das normas legais.

O presente estudo tem como objetivo trazer uma reflexão acerca 
da monetarização da família, e assim dispor uma breve reflexão acerca 
da caracterização do abandono afetivo-familiar. Destaca-se ainda, que 
o capítulo perpassa pelo pensar do afeto como elemento jurídico carac-
terizador das relações familiares, o abandono afetivo frente a frustação 
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da função social da família e os reflexos da não convivência familiar, bem 
como a inobservância do dever de cuidado dos genitores e o descabi-
mento de verba indenizatória em situações de abandono afetivo.

A metodologia do presente estudo tem por base as teorias de Gil 
(2010), comtemplando uma revisão bibliográfica, visando compreen-
der as perspectivas existentes quanto ao abandono afetivo, e assim 
elucidar acerca dos direitos da criança e do adolescentes, respaldados 
na proteção integral e no mínimo existencial, bem como na respon-
sabilidade afetiva dos genitores com sua prole, para que alcance a 
dignidade humana destes indivíduos. 

O abandono afetivo-familiar é visto como uma situação delica-
da dentro do direito de família, e assim entende-se este como uma 
conduta que tem como pressuposto prejudicar o vínculo da criança 
e do adolescente com o genitor, e assim, ferindo os inúmeros direitos 
fundamentais da criança, bem como a convivência familiar de forma 
saudável e afetuosa.

É de suma importância observar que os pais, como guardiões 
do núcleo familiar têm um papel fundamental, voltado para a proteção 
da sua prole, promovendo a assistência, a formação como indivíduo, a 
garantia da afetividade, entre outros direitos fundamentais e os devidos 
cuidados, proporcionando assim, a proteção integral, como foco o míni-
mo existencial e o cumprimento da dignidade da pessoa humana frente 
a integridade, o desenvolvimento e a questão socioafetiva do filho.

Nesse sentido, a pesquisa busca identificar os principais enten-
dimentos acerca do descabimento da verba indenizatória em situações 
de abandono afetivo, visto que, longe de pacificar o tema, persevera 
entendimentos favoráveis e desfavoráveis acerca do não cabimento da 
indenização pelo abandono afetivo. Por fim, a questão do abandono 
afetivo, a inobservância do dever de cuidado dos genitores e o desca-
bimento de verba indenizatória está distante de uma solução benéfica 
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a prole, assim, sendo essencial a promoção de estudos e pesquisas 
que apresentem justificativas benéficas e respaldos jurídicos como 
foco a melhor solução para estes indivíduos.

FAMÍLIA, AFETO E CONTEMPORANEIDADE: 
PENSAR O AFETO COMO ELEMENTO 
JURÍDICO CARACTERIZADOR DAS RELAÇÕES 
FAMILIARES CONTEMPORÂNEAS

O afeto é o elemento fundamental quando se trata de carac-
terizar a formação de vínculos e relações familiares, visto que aquele 
está atrelado à proteção dos filhos, sendo extremamente importante, 
ao fato destes serem indivíduos em desenvolvimentos, bem como a 
convivência familiar sadia. Para Simões (2007, s.p.), “é inegável é que 
o afeto se encontra presente nas relações familiares, sendo caracte-
rizadas no tratamento/relação mútuo entre os cônjuges e destes para 
com seus filhos, que se vinculam não só pelo sangue, mas por amor 
e carinho”. Desse modo, destaca-se que os filhos necessitam de uma 
assistência e auxílios por parte da sua família, da sociedade e do Esta-
do, em prol da subsistência humana e a todas as questões inerentes a 
vida do filho e o seu desenvolvimento no eixo familiar.

Nesse entendimento, compreende-se que é por meio do afeto 
que busca efetivar e garantir uma proteção digna ao desenvolvimento 
pleno dos indivíduos no seio familiar e a vida sadia dos indivíduos, 
promovendo assim, a assistência afetiva, a solidariedade e a convi-
vência familiar, bem como a função social da família em prol desses 
indivíduos. O direito ao afeto é a liberdade de afeiçoar-se um indivíduo 
a outro. O afeto ou afeição constitui, pois, um direito individual: uma 
liberdade que o Estado deve assegurar a cada indivíduo, sem discrimi-
nações, senão as mínimas necessárias ao bem comum (MONTEIRO, 
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2016). Desse modo, nota-se que o afeto está fulcrado em diversos 
princípios norteadores do direito de família e direito da criança e do 
adolescente, como elemento essencial e garantidor do desenvolvi-
mento humano e da estruturação do modelo familiar. 

Salienta observar que a proteção das crianças e dos adolescen-
tes é extremamente importante, visto que, por serem indivíduos em de-
senvolvimentos, necessitam de uma assistência e auxílios por parte da 
sua família, da sociedade e do Estado, em prol da subsistência huma-
na. A Constituição Federal de 1988 introduziu modificações significativas 
ao determinar a igualdade de direitos as crianças e aos adolescentes, 
conferiu a mais ampla proteção, considerando-os sujeitos de direitos 
e, merecedores de tutela jurídica (MACHADO, 2012). Dessa forma, por 
meios dos princípios fundamentais, busca-se uma proteção digna ao 
desenvolvimento pleno e a vida sadia das crianças e dos adolescentes, 
promovendo a assistência afetiva, a solidariedade e a convivência fa-
miliar, bem como a função social da família em prol desses indivíduos, 
promovendo assim, a caracterização do afeto no seio familiar.

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberda-
de e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

É imperioso observar que, a proteção dos filhos, diante das rela-
ções familiares,  estão atreladas a diversos princípios fundamentais em 
prol da vida digna, do bem-estar e do desenvolvimento destes indivíduos 
vulneráveis, tendo como máxima as relações afetivas. No que tange a 
respeito do princípio da afetividade, este se baseia na ajuda mútua e no 
respeito entre os membros familiares. Por meio desse princípio, a família 
passa a ser o locus de realização existencial de seus membros, à medi-
da que deve ter o objetivo de estimular os laços afetivos e a comunhão 
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de vida entre eles (MACHADO, 2012). Desse modo, entende-se que o 
afeto é um dos fatores primordiais e necessário para que assegure o 
crescimento sadio da prole e seus reflexos emocionais e psicossociais. 

É imperioso compreender que a afetividade está atrelada aos 
comportamentos emocionais, e assim as relações familiares, tendo 
como base fundamental a relação de amor. Para Daniel Silva (2017, 
p.01), “a afetividade é o princípio que rege a estabilidade das relações 
socioafetivas e na comunhão de vida, é ele o elemento formador do 
modelo de família atual”. Assim, este princípio está atrelado à forma-
ção e a manutenção das entidades familiares. Lobo corrobora como a 
mesma ideia, quando salienta que:

A realização pessoal da afetividade e da dignidade humana, 
no ambiente de convivência e solidariedade, é a função básica 
da família de nossa época. Suas antigas funções econômica, 
política, religiosa e procracional feneceram, desapareceram, ou 
desempenham papel secundário. Até mesmo a função procra-
cional, com a secularização crescente do direito de família e a 
primazia atribuída ao afeto, deixou de ser sua finalidade precí-
pua. (LOBÔ, 2004, p. 155).

Nesse mesmo entendimento, o princípio da afetividade é intrín-
seco perante a Constituição Federal e leis esparsas, como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECRIAD), no entanto, tem tamanha rele-
vância relacionada à responsabilidade dos pais frente a sua prole. Para 
Vinícius Pradela (2020, s.p.), a afetividade “ocupa o lugar de maior im-
portância nas relações familiares, como sendo a liga que reúne os seus 
membros e a motivação, também, para constituí-las, a afetividade se 
torna, então, um traço identificador da família, possuindo valor jurídico 
inquestionável”. Destaca-se ainda que, é a partir do princípio da afeti-
vidade que se compreende acerca das questões como: o abandono 
afetivo, da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade. 

Salienta observar que, o princípio da afetividade supera o mero 
bem estar social e cria uma entidade de aproximação, ensejada no 
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dever de cuidado especifico a criança como uma pessoa humana, no 
amor e no carinho. É fundamentado na relação de afeto entre os pa-
rentes, pouco importando se tem relação consanguínea. Este princípio 
está implícito na Constituição, demandando mais atenção na leitura 
(OLIVEIRA, 2015). Assim, o princípio da afetividade tem como objetivo 
principal a estruturação familiar, proporcionando assim, um mutuo as-
sistencialismo baseado nos laços de afeto. 

Ao que se pese no mesmo seguimento dos princípios funda-
mentais, evidencia-se o princípio da solidariedade familiar, este se en-
contra intimamente ligado a todas as questões inerentes a vida do filho 
e o seu desenvolvimento no eixo familiar. O princípio da solidariedade 
representa a negação dos valores individualistas, à medida que in-
cumbe tanto à sociedade quanto a cada integrante desta reconhecer 
a responsabilidade pela existência de cada pessoa que compõe o cor-
po social (MACHADO, 2012). Desse modo, em um contexto familiar, 
o princípio da solidariedade busca a efetivação da cooperação, do 
respeito, amparo e do assistencialismo, garantindo assim um cresci-
mento saudável e solidificado, proporcionando o melhor interesse para 
a criança e ao adolescente.

O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, aduz sobre 
os deveres a família, da comunidade e da sociedade frente a proteção 
das crianças e dos adolescentes, no que diz:

Art.4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária (BRASIL, 1990).

Rompe com a ideia apenas da solidariedade material, ou seja, 
os alimentos, mas abarca também a solidariedade emocional, física, 
psicológica e afetiva da criança e do adolescente. Entende-se que a 
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solidariedade familiar é fato e direito; realidade e norma. No plano fá-
tico, as pessoas convivem, no ambiente familiar, não por submissão 
a um poder incontrariável, mas porque compartilham afetos e respon-
sabilidades (LOBO, 2013, p.01). Assim, o vínculo familiar está entrela-
çado entre a solidariedade material e emocional, com o propósito de 
garantir o respeito nas relações familiares e da responsabilidade dos 
genitores diante de seus filhos.

A solidariedade, princípio firmado pela dogmática jurídica no 
século XX, apresenta-se, na atualidade, com uma missão difí-
cil, que passa por solidificar a democracia, humanizar as rela-
ções, conduzir o indivíduo à reflexão e concretizar a dignidade 
da pessoa humana. É a partir desta visão que este princípio se 
apresenta nas relações de cunho privado, historicamente indi-
vidualistas, mas que, com a contemporaneidade solidarizaram 
seus institutos (TERRA; PELLEGRINI, 2012, p.89).

A busca pelo exercício da solidariedade familiar é a base da 
construção de uma família, proporcionando uma proteção digna aos 
membros familiares e suas relações jurídicas. A solidariedade e a dig-
nidade humana são princípios constitucionais cuja aplicação avulta 
em sobrelevada importância nas relações familiaristas (FIGUEIREDO, 
2013, p.28).  Em relação aos alimentos e assistência familiar, este 
princípio é utilizado como base da estipulação dos direitos do filho, 
para que, de forma digna, garanta o seu crescimento e desenvolvi-
mento como pessoa humana.

A solidariedade do núcleo familiar compreende a solidariedade 
recíproca dos cônjuges e companheiros ou conviventes, prin-
cipalmente quanto à assistência moral e material. O lar é por 
excelência um lugar de colaboração, de cooperação, de assis-
tência, de cuidado; em uma palavra, de solidariedade. O casa-
mento, por exemplo, transformou-se de instituição autoritária e 
rígida em pacto solidário. A solidariedade em relação aos filhos 
responde à exigência da pessoa de ser cuidada até atingir a 
idade adulta, isto é, de ser mantida, instruída e educada para 
sua plena formação social (LOBO, 2013, p.01).
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Ademais, no que tange ao princípio da solidariedade, este res-
guarda que todos os membros familiares estão e deverão ser solidá-
rios ao patrimônio, ao afeto e ao psicológico, visto que os entes fami-
liares devem ter respeito e consideração mutua por todos os membros 
existentes, garantindo o zelo de tais.

Um dos principais elementos da família, enquanto geradora de 
direitos e deveres tutelados, é a solidariedade recíproca, o auxílio mú-
tuo entre pais e filhos para garantir a subsistência e o padrão de vida 
daquele que necessita (ARAÚJO, 2018). Assim, o princípio da solida-
riedade se aplica diretamente nas relações éticas e morais familiares. 
Nesse mesmo entendimento, Rosa  afirma que:

Têm-se o princípio da solidariedade no plano do direito de famí-
lia, apresentado em duas dimensões: a primeira dimensão será 
constituindo a relação no âmbito interno familiar, decorrente do 
respeito recíproco e dos deveres de cooperação entre os mem-
bros que compõe a família. A segunda dimensão encontra-se 
nas relações do grupo familiar com os demais membros da so-
ciedade e com o meio ambiente em que vivem, pois [...] todos 
os integrantes da célula familiar contribuem para o processo de 
cada um, incentivados pela sociedade e isonomia, favorecendo 
o crescimento coletivo, num clima de respeito mútuo e afeto 
constante (ROSA, 2018, p.64)

Desse modo, quanto ao princípio da convivência familiar, enten-
de-se que este busca estabelecer que a criança e ao adolescente têm 
o dever de serem mantidos em sua família natural, e havendo assim 
a impossibilidade dos cuidados específicos e de esgotadas todos os 
meios de garantir este direito, deverá ser posta em uma família substi-
tuta por meio da adoção, tutela ou guarda familiar.

De acordo com o art. 19 do ECRIAD, “a convivência familiar e 
comunitária é um direito reservado a toda criança e adolescente de ser 
criado e educado no seio de sua família original, e excepcionalmente 
se necessário, em família substituta” (BRASIL, 1990).  Em situações de 
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risco, a criança, diante da convivência familiar que lhe causa sofrimen-
to e menosprezo, caberá uma orientação por parte de profissionais 
como assistente social e psicólogo, bem como o conselho tutelar.

O Conselho Tutelar não tem a função de retirar a criança do âmbito 
familiar, prerrogativa esta do Poder Judiciário, mas de fiscalizar se seus 
direitos fundamentais não estão sendo violados (CUSTÓDIO, 2009, p. 
52). É importante observar a convivência familiar é uma das bases funda-
mentais para o desenvolvimento da criança e do adolescente, visto como 
uma necessidade frente ao crescimento e o bem-estar desses indivíduos, 
correlacionando-os a necessidade do afeto nas relações familiares. 

Nesse sentindo, “quando a família não puder por seus próprios 
meios concretizar tais direitos, deve recorrer ao poder público, sendo 
dever deste disponibilizar todos recursos necessários para garantir a 
convivência digna de crianças e adolescentes junto à suas famílias” 
(PAGANINI, 2011, s.p.). Ao que pondera, deve-se garantir um ambiente 
de compreensão, afetivo e prazeroso em prol do desenvolvimento da 
criança e do adolescente, e quando não houver meios de garantir o 
pleno crescimento desses indivíduos, caberá a família recorrer ao Es-
tado, exigindo direitos à vida digna, assistencialista e protetiva.

Art. 3º A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da pro-
teção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 
(BRASIL, 1990).

Esgotadas todas as alternativas de manter a convivência familiar, 
a criança deverá ser retirada de casa, a fim de evitar a sua revitimização 
frente aos pais, e a colocação da criança ou do adolescente em institui-
ções deve ser a última alternativa, pois o ideal é o fortalecimento da famí-
lia e a sua convivência, e assim manter a criança dentro do seio familiar.
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Em contrapartida, Adeilson Oliveira (2015) afirma que o filho 
tem direito a convivência com seus pais, mesmo que divorciados. A 
guarda, serve-se para garantir o direito das crianças. O princípio da 
convivência familiar está atrelado a inúmeras situações, como o mo-
mento de separação dos cônjuges, possibilitando que o pai que não 
detém da guarda, terá o direito de conviver com o filho, garantindo 
sua participação no seu crescimento.

O direito a ter uma família é um dos direitos fundamentais de 
toda pessoa, especialmente àquelas em pleno desenvolvimen-
to, pois a família é tida como o núcleo básico de criação e manu-
tenção de laços afetivos. Tal direito não significa apenas o sim-
ples fato de nascer e viver em uma família, mas vai além disso 
expressando o direito a ter vínculos através dos quais a criança 
se introduz em uma cultura e em uma sociedade, tornando-se, 
de fato e de direito, cidadão (FACHINETTO, 2011, p.04).

Convém destacar, ainda, que o direito à convivência familiar e 
comunitária, além de ser assegurado constitucionalmente, é disposto 
no Estatuto da Criança e do Adolescente como um direito fundamen-
tal que envolve muito mais do que viver em uma família (MACHADO, 
2012). Assim, compreende-se que este direito está atrelado ao desen-
volvimento e ao bem-estar das crianças e adolescentes em seu cresci-
mento, garantindo assim maior zelo e atenção, respaldado no amor e 
no afeto, promovendo, assim, a proteção e assistência de forma digna.

Ademais, em relação ao princípio da função social da família, está 
vinculada à função socializadora, visto que a família é a base da socie-
dade, além de ser o primeiro espaço onde a criança aprende a ser um 
membro da sociedade, a qual é regida por normas de convivência.

É a primeira instância de formação e conformação do indivíduo 
nas relações interpessoais e em coletividade. As relações fami-
liares passaram a ser funcionalizadas em razão da dignidade 
de cada integrante. A efetividade das normas constitucionais 
implica a defesa dos organismos sociais e familiares, não mais 
dizendo respeito a seu aspecto patrimonial e privado, mas cum-
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prindo uma função para, além disso, ecoando na esfera social 
(SOBRAL, 2017, s.p.).

Desse modo, o princípio da função social da família, tem como 
finalidade garantir a funcionalidade dos direitos e deveres da família, 
de forma que assegure o bem-estar de todos os integrantes, da preser-
vação das relações afetivas familiares, de modo que proporcione e al-
cance a dignidade da pessoa humana como essência da vida familiar. 
E, desse modo, as relações familiares devem ser analisadas dentro do 
contexto social e diante das diferenças regionais de cada localidade, 
e a socialidade deve ser aplicada aos institutos do Direito de Família, 
assim como é aplicada no Direito Civil (SILVA, 2006). Assim sendo, é 
o conjunto do respeito, amor, afetividade, solidariedade constituindo 
uma ajuda mútua diante dos membros familiares e seus lares.

Posto isto, observa-se que a família é vista como um espaço de 
cuidado, onde os vínculos se baseiam no afeto e prevenção mútua, 
e assim este princípio está intimamente conectado aos contextos so-
ciais, das diferenças regionais bem como econômicas de cada família 
e o seu crescimento sadio e digno na sociedade. 

ABANDONO AFETIVO E A FRUSTRAÇÃO 
DA FUNÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA  
COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL 
DA SOCIEDADE DIANTE DOS REFLEXOS 
DA (NÃO) CONVIVÊNCIA FAMILIAR

A convivência com o filho é um fator essencial para a criação da 
criança em desenvolvimento, garantindo o mínimo existencial e assim 
buscando evitar que desencadeie o abandono afetivo do filho. O direito 
do filho vai além do seu reconhecimento como tal, abrangendo direito 
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à dignidade humana, à convivência familiar e ao afeto, destaca-se que 
não há como obrigar a convivência afetiva, uma vez que depende da 
vontade das partes envolvida (RENON, 2009, p.14).

Respaldado em lei, é direito fundamental da criança e do ado-
lescente a convivência familiar e um dever dos pais de resguardarem 
tal direito, devendo este ser criado no seio familiar com os devidos 
cuidados. Uma causa comum para o distanciamento de crianças e 
adolescentes do genitor é a separação dos pais, principalmente nessa 
sociedade líquida, na qual os laços afetivos estão cada vez mais frá-
geis (SANTOS, 2016). Conviver com o filho é um fator essencial para 
a criação da criança, garantindo, por via de consequência, o mínimo 
existencial e, assim, a busca evitar a abandono afetivo do filho.

O convívio familiar passa a ser descrito não apenas pela coabita-
ção, mas pela determinação de práticas afetivas, não se restringindo à 
satisfação das necessidades dos filhos, mas, sustentada pelas relações 
cotidianas suficientemente adequadas do ponto de vista psíquico (MO-
REIRA, TONELI, 2015). O direito de convivência está atrelado ao contato 
do genitor com o filho, baseado na afetividade e na promoção do amor 
do pai com o filho e da sua necessidade da presença de ambos os pais. 

Ademais, Renata Nunes (2014), aborda que a guarda unilateral 
também dá o direito ao genitor não guardião, de fiscalizar a manuten-
ção da guarda e a educação que está sendo dada ao filho. A convivên-
cia habitualmente é estabelecida nos finais de semana, no entanto não 
é uma regra, podendo estabelecer o que for mais viável em primeiro 
lugar para a criança e sua rotina. Clarindo afirma que:

A convivência familiar é direito da criança e do adolescente que 
merece ser respeitado, sobretudo, diante da dissolução do ca-
samento ou da união estável de seus genitores. Para tanto, o 
ordenamento jurídico disciplina como serão exercidas a guarda 
e a visitação, ressalvando que a interrupção do convívio familiar, 
mesmo após o divórcio do casal ou o fim da união estável, é 
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medida de exceção. Somente cabível, como anteriormente vis-
to, nos casos expressamente previstos em lei para proteger a 
integridade físico-psíquica do menor (CLARINDO, 2013, p.03).

Cabe destacar acerca do princípio do melhor interesse da crian-
ça, ao qual está ligado ao direito de convivência, garantindo que a 
prole possa conviver com ambos os pais de forma digna. Assim, a 
convivência é um direito do genitor que não detém da guarda e um 
dever do guardião da não privação da liberdade da visita a prole. Para 
Sales (2013, p.01), “os pais devem cuidar de seus filhos menores dan-
do-lhes sustento material e espiritual, para que possam se desenvolver 
de uma maneira sadia, e promover-lhes a educação e preparando-os 
para a vida, para que sejam adultos corretos e úteis à sociedade”. Des-
sa forma, o direito de convivência garante o exercício pleno dos direitos 
fundamentais da criança e do adolescente, garantindo que o genitor 
possa fiscalizar independente de ter a guarda do filho. 

Nesse entendimento, compreende-se que é dever do Estado, 
da sociedade e da família a proteção máxima das crianças e dos ado-
lescentes, visto estes como sujeitos em pleno desenvolvimento e vul-
neráveis perante o meio social, devendo assim, garantir a promoção 
de assistência familiar, resguardando a afetividade e o amor diante do 
seio familiar sobre o menor. É notório que, em se tratando de crianças 
e adolescentes, é atribuído primeiro à família, depois à sociedade e 
finalmente ao Estado o dever de garantir, com absoluta prioridade os 
direitos inerentes aos cidadãos em formação. Pois, aos pais (família) 
é que compete em primeiro lugar a proteção (AGUIAR, 2016). Dessa 
forma, a convivência com o filho é um fator essencial para a criação 
do indivíduo em desenvolvimento, garantindo o mínimo existencial e 
assim buscando evitar que desencadeie o abandono afetivo do filho.

Para Nunes (2014, s.p.), “a afetividade é compreendida como 
o mandamento axiológico fundado no sentimento protetor da ternu-
ra, da dedicação tutorial e das paixões naturais, não possui previsão 
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legal específica na legislação pátria”. Assim, garantindo a busca pela 
afetividade de ambos os pais, sendo um direito basilar do filho, na sua 
fase de desenvolvimento, na sua saúde física e mental e da afetividade, 
como forma de proteção da prole e do amor existencial. 

Ao que se destaca, a convivência familiar é um direito reconhe-
cido constitucionalmente, bem como infraconstitucionalmente pelo 
ECRIAD, no que aduz:

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação 
dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos 
iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado 
e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de 
transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os 
direitos da criança estabelecidos nesta Lei (BRASIL, 1990).

No que tange a respeito do abandono afetivo, compreende-se que 
este instituto decorre em diversos âmbitos familiares, sendo a principal ví-
tima afetada e prejudicada a criança e ao adolescente. Para Verzemiassi 
(2021), “o abandono afetivo acontece quando pais negligenciam a rela-
ção com seus filhos, faltando com o afeto e com os deveres garantidos 
pelo artigo 227 da Constituição Federal às crianças e adolescentes”.

Desse modo, é imperioso destacar que o abandono afetivo é 
visto como um tema delicado, ao qual está atrelado aos efeitos emo-
cionais e psicológicos desses indivíduos, de forma negativa, ocasio-
nando um conflito entre os relacionamentos entre pais e filhos e a in-
terferência em sua formação. 

O abandono afetivo é visto como uma conduta que tem como 
pressuposto prejudicar o vínculo da criança e do adolescente com o 
genitor, e assim, ferindo os inúmeros direitos fundamentais da criança, 
bem como a convivência familiar de forma saudável e afetuosa.  Reis 
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e Pinto (2012, p.19), afirmam que “a partir do princípio da dignidade 
da pessoa humana, o legislador pátrio inseriu no texto  Constitucio-
nal  uma  das  regras  mais  importantes  de  tutela  da  pessoa,  em 
suas diversas dimensões que compõem os direitos da personalidade”. 
Ademais, com o abandono afetivo ocasiona violações aos direitos de 
personalidade, visto que se observa o descumprimento dos direitos 
constitucionais e fundamentais das crianças e dos adolescentes, da 
guarda familiar, dos aspectos materiais e afetivos.  

É imperioso observar ainda, que este problema advém, inúme-
ras vezes, de um divórcio conturbado, e a dificuldade da separação 
da conjugalidade com a parentalidade, relação entre pais e filhos.  O 
menor merece um lar e uma família estruturada para a formação de 
sua personalidade, estando os pais sempre presentes, mesmo que 
entre si estejam separados, pensando sempre no melhor interesse e 
desenvolvimento da criança (PEDROSO, 2014). O abandono afetivo 
fere inúmeros direitos fundamentais da criança, bem como  a convivên-
cia familiar de forma saudável e afetuosa, ao fato que esse atinge di-
retamente o ato de cuidar, educar, assistenciar, assistir e amar a prole. 

O abandono afetivo causa clara violação aos direitos da perso-
nalidade dos filhos que dependem não só do aspecto material, 
mas, principalmente, do aspecto afetivo em relação aos pais. 
É um grande equívoco considerar que pai e mãe são aqueles 
que unicamente dão aos seus filhos amparo material, ser pai 
e mãe vai além do patrimônio, um filho necessita de amparo 
emocional, de carinho, de afeto, para que possa se desenvolver 
de forma sadia, com um psicológico sadio (LIKES, 2017, s.p.).

Ao que se pese, compreende-se a necessidade do cumpri-
mento do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 
ao qual está conectado ao direito de convívio familiar, assim, pro-
porcionando a ambos os pais, o convívio humano e afetivo com sua 
prole. Nesse sentido, Angeluci (2020, p.12), “para alcançar o pleno 
desenvolvimento, que tem início na infância, esta fase da vida deve 
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ser protegida e amparada, em especial pelos agentes do direito, para 
se permitir o avanço de etapas e a conquista da pessoa como fim em 
si mesma e como ser independente”. 

Destaca-se que, o abandono afetivo é visto como um instituto 
decorrente dentro de diversos seios familiares, tendo como a prin-
cipal vítima afetada e prejudicada o filho - a criança ou adolescente 
-. É imperioso observar que esse assunto é extremamente impor-
tante a ser debatido frente os cuidados e a proteção digna desses 
indivíduos, está atrelado aos efeitos emocionais e psicológicos  que 
impactam de forma negativa do seu dia a dia, e inúmeras das vezes 
decorrentes de conflitos entre os relacionamentos entre os pais, in-
terferindo na vida e formação dos próprios filhos. 

Por fim, é extremamente importante tratar dos direitos e garantias 
fundamentais das crianças e dos adolescentes, reconhecendo-os como 
indivíduos em desenvolvimento e vulneráveis perante a sociedade, pro-
porcionando com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária respal-
dado no princípio da dignidade da pessoa humana.  Ainda que a falta 
de afetividade não seja indenizável, o reconhecimento da existência do 
dano psicológico deve servir, no mínimo, para gerar o comprometimento 
do pai com o pleno e sadio desenvolvimento do filho (SERGIO, 2019).

Deve-se efetivar um olhar humanizado diante das garantias fun-
damentais das crianças e adolescentes e o seu direito a convivência 
familiar, como foco os valores intrínsecos para a proteção digna des-
ses indivíduos, para que não configure o abandono afetivo e o desvir-
tuamento da célula-familiar como elemento fundamental da sociedade, 
ao fato que não se importa um valor ao dano afetivo, mas sim ressig-
nificar o afeto, a qual é o fator mais importante das relações familiares. 
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INOBSERVÂNCIA DO DEVER 
DE CUIDADO DOS GENITORES E O (DES)
CABIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA  
EM SITUAÇÕES DE ABANDONO AFETIVO 

No que tange acerca do abandono afetivo, este é visto como 
um termo delicado no direito de família, e assim, considera-se os 
efeitos psicológicos e emocionais negativos provocados pelos pais 
a sua prole. Para Garrot e Keitel (2015, s.p.), “o abandono não é 
aquele exclusivamente material, mas qualquer forma que demonstre 
que a criança está desamparada, pois, não receber afeto incide em 
abandono, uma vez que podemos considerar que o afeto é gênero 
enquanto o amor é espécie”. É imperioso observar que o abandono 
afetivo desencadeia um prejuízo fortemente negativo no crescimento, 
desenvolvimento e discernimento da criança.

Assim, o abandono afetivo tem como objetivo prejudicar o víncu-
lo existente da criança com o genitor, provocando uma desestabilidade 
emocional no filho. A família deve ser vista como o ponto central da 
essência do ser humano, razão pela qual o abandono afetivo gera a 
necessidade de reparação (GARROT, KEITEL, 2015). Ao que se des-
taca, o abandono afetivo e a inobservância do dever de cuidado dos 
genitores ferem inúmeros direitos fundamentais da criança, bem como 
a convivência familiar, de forma saudável e afetuosa.

É imperioso destacar que, a família, é compreendida como o 
alicerce da sociedade, ao fato que tem respaldo protetivo frente às 
leis constitucionais e infraconstitucionais em relação à proteção e os 
deveres do cuidado dos filhos. Fica nítida a importância que o afeto e o 
cuidado assumiram dentro do contexto familiar, sendo bastante notada 
pela doutrina a presença do direito do filho em prol da proteção espe-
cial, ao fato que os mesmos se encontram em pleno desenvolvimento 
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(PESTANA, 2013, p.14). Assim, os direitos das crianças frente ao cui-
dado dos genitores são pautados na dignidade da pessoa humana, 
como fator basilar para a garantia do mínimo existencial, do crescimen-
to e do bem-estar dos filhos e da família.

Nesse entendimento, o afeto é destacado como a sustentação 
dos laços familiares, com respaldo no amor e sentimentos, com finalida-
de de perseverar o desenvolvimento digno. O afeto é direito e elemento 
basilar da convivência familiar, amparando a prole moralmente e mate-
rialmente, entretanto, a falta deste enseja danos aos filhos, uma vez que 
nutrem a expectativa de serem criados e assistidos por seus pais de for-
ma cuidadosa e afetuosa (GARROT, KEITEL, 2015). Resta observar que, 
o afeto é visto como um dever moral, respaldado da legalidade, ao fato 
que sua ausência configura ato ilícito, ocasionando o fator indenizatório.

Os pais que abandonam os filhos devem ser condenados a pa-
gar indenização por danos morais, a fim de compensar o dano 
(função reparadora) e serem punidos pelo ato danoso e ilícito 
praticado (função punitiva). Isso porque os genitores têm o de-
ver de criar e educar os filhos, além de tê-los em sua guarda, 
independentemente do sustento material, em respeito, inclusi-
ve, ao Princípio da Solidariedade, marca indelével das relações 
familiares, e ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (BE-
ZERRA JÚNIOR, 2011, p.09).

Desse modo, cabe analisar a respeito do descabimento da ver-
ba indenizatória em situações de abandono afetivo, visto que, longe de 
pacificar o tema, persevera entendimentos favoráveis e desfavoráveis 
acerca do não cabimento da indenização pelo abandono afetivo. A 
corrente contrária entende que as indenizações por abandono afeti-
vo dos pais não podem ser mensuradas, eis que a negligência deles 
não compensa monetariamente posto as sequelas em seus filhos não 
serão suficientes e eficazes para ressarcir os danos provocados afe-
tivamente (FERNANDES, 2019, p.70).  Assim, está corrente corrobora 
com a ideia de que para configurar o abandono afetivo como dever 
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de indenizar, é fundamental que haja os elementos da composição da 
responsabilidade: dano causado, ilicitude e nexo causal.

Nessa perspectiva, Silva (2018) concretiza seu entendimen-
to acerca do descabimento de verba indenizatória em situações de 
abandono afetivo, no que aduz “o afeto pela prole é um dever moral 
despido de obrigatoriedade legal, nesse sentido, sua ausência não 
pode ser considerada como ato ilícito capaz de gerar o dever de inde-
nizar” (SILVA, 2018, p.64). Dessa forma, entende-se que para efetivar 
o abandono como causa de indenização, o afeto propriamente dito, 
deve compor um conjunto de requisitos para compor a responsabiliza-
ção, para que assim possa efetivar o dano sofrido. 

A função satisfativa da indenização se percebe quando se volta 
a atenção para a vítima. Visa a sanção civil dar alguma satisfa-
ção à vítima pelo dano a si causado, proporcionando o ganho 
de um bem em troca de outro, que foi lesado pelo agente cau-
sador da lesão. Quando acontece um dano moral, entretanto, a 
questão não é tão fácil, pois os bens morais da vítima não são 
mensuráveis. De fato, a dor é inestimável e incomensurável em 
dinheiro, além de ser impossível ser avaliada por outra pessoa 
que não o lesado. Este problema, todavia, não pode servir de 
desculpa para o não arbitramento de indenizações, tampouco 
para o excessivo montante dado (ALVARENGA, 2012, p.240). 

Entende-se que para que haja o dever de indenizar, deve preva-
lecer os requisitos da responsabilidade civil, ao fato que a não existên-
cia de tais requisitos, não configuraria em um dano injusto ou ato ilícito. 
Nesse mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), 
em especial o relator Maurício Pórfiro Rosa, corrobora com o mesmo 
entendimento, ao qual estabelece o não provimento à ação de danos 
morais decorrentes do abandono afetivo, pautado na justificativa da 
necessidade de configurar ato ilícito. Desse modo, o julgado da apela-
ção (CPC): 0348512-91.2015.8.09.0032, aduz que:

Apelação Cível. Ação de danos morais  decorrentes de abando-
no afetivo. I - Abandono afetivo. Não comprovação do ato ilícito. 
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Inexistência do dever de reparar o dano moral. A demanda gira 
em torno do pedido de indenização por dano moral decorrente 
de abandono afetivo. Para que reste configurada a responsa-
bilidade civil, nesse caso, deve ficar devidamente comprovada 
a conduta omissiva ou comissiva do pai em relação ao dever 
jurídico de convivência com o filho (ato ilícito), o trauma psico-
lógico sofrido (dano a personalidade) e também o nexo causal 
existente entre o ato ilícito e o dano, devendo todos os elemen-
tos estarem claro e conectados. II- Ônus da prova. In casu, não 
cumpriu a requerente/apelante a determinação do art. 373, I, 
do CPC, demonstrando o fato constitutivo de seu direito, posto 
não ter acostado aos autos prova suficiente para comprovação 
da conduta ilícita praticada pelo requerido/apelado, geradora 
dos alegados danos morais suportados pela autora/apelante, 
consubstanciado no abandono afetivo. Ressalte-se que o ato 
ilícito configurador da responsabilidade de reparar dano moral 
advindo do abandono afetivo deve ser caracterizado por efetivo 
excesso na relação familiar, revelando humilhação, rejeição e 
desprezo para com descendente. Apelação Cível conhecida e 
desprovida (TJ-GO, APELAÇÃO: 0348512-91.2015.8.09.0032). 

Em contrapartida, há entendimentos jurisprudenciais ao qual 
corroboram com a indenização referente ao abandono afetivo, visto a 
inobservância do dever jurídico de cuidado dos pais, frente ao desen-
volvimento pleno das crianças e a promoção do mínimo existencial, 
respaldado na dignidade humana dos indivíduos vulneráveis.

APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO AFETIVO. DEVER DE SUS-
TENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA 
DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato ilícito a ser apurado refere-
-se à configuração ou não do abandono afetivo que, segundo 
a atual jurisprudência do STJ, se dá nas hipóteses em que há 
violação do dever de sustento, guarda e educação dos filhos, 
independente de afetuosidade 2. O período a se verificar o 
possível abandono afetivo diz respeito somente àquele após o 
reconhecimento da paternidade, especialmente porque o STJ 
já proclamou que antes do reconhecimento da paternidade, 
não há se falar em responsabilidade por abandono afetivo. 3. A 
configuração do alegado abandono afetivo deve ser examinada 
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após a apelada ter completado 15 anos de idade, em 2011, mo-
mento em que de modo incontroverso houve o reconhecimento 
da respectiva paternidade. 4. Não se viu configurado ato ilícito 
a ensejar o alegado abandono afetivo, haja vista a ausência de 
violação relevante dos deveres de sustento, guarda e educação 
do apelante em relação à filha, ora apelada. 5. Não obstante 
a insofismável ausência ou fragilidade de vínculo afetivo entre 
as partes, pai e filha, tal situação, por si só, não é capaz de 
configurar ato ilícito. 6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, 
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembarga-
dores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribu-
nal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade 
com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à 
unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, 
nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 25 de setembro de 
2018. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão Jul-
gador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0030514-
81.2012.8.08.0012. (ESPÍRITO SANTO, 2018)

De fato, a indenização em situações de abandono afetivo busca 
reparar uma lesão gerada por um ato ilícito gerado a uma criança, bem 
como a irresponsabilidade dos pais frente ao cuidado como genitores. 
O Direito deve acompanhar passo a passo as mudanças sociais, per-
cebendo que as formas originais de danos ao patrimônio e à persona-
lidade exigem critérios próprios de aplicação dos princípios e normas 
da responsabilidade civil (NADER, 2010, p.04). Vale compreender que 
o abandono afetivo está atrelado as questões subjetivas e intrínsecas 
a um indivíduo vulnerável e em pleno desenvolvimento.  Entende-se 
que o desamparo pelos pais e a dor sofrida pelo filho em relação ao 
abandono afetivo, é irreversível, visto que o indivíduo carregará a dor 
pelo desamparo e a negação como prole pelo resto da vida.

É necessário que seja substituída pelo vocábulo “omissão de 
cuidado”, uma vez que o dever de cuidado é imposto juridicamente 
aos pais, incluindo deveres de educação, criação e guarda em rela-
ção aos filhos menores (SILVA, 2018, p.90). Assim, entende-se que 
no abandono afetivo, o amor dos pais, sempre será inerte quanto aos 
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filhos, de forma assistencial, e jamais preencherá lacunas afetivas, no 
entanto, através da indenização ao fato ocorrido, busca-se impor a 
responsabilidade dos genitores, ao qual decorre da paternidade e da 
obrigação com sua prole, perseverando assim a necessidade do cui-
dado, acarretando a necessidade de reparação às injustiças sofridas 
e os reflexos negativos ocasionados ao filho vulnerável. 

O ofensor receberá a sanção correspondente consistente na 
repressão social, tantas vezes quantas forem suas ações ilíci-
tas, até conscientizar-se da obrigação em respeitar os direitos 
das pessoas. Os espíritos responsáveis possuem uma absoluta 
consciência do dever social, posto que, somente fazem aos ou-
tros o que querem que seja feito a eles próprios. Estas pessoas 
possuem exata noção de dever social, consistente em uma 
conduta emoldurada na ética e no respeito aos direitos alheios. 
Por seu turno, a repressão contida na norma legal tem como 
pressuposto conduzir as pessoas a uma compreensão dos fun-
damentos que regem o equilíbrio social. Por isso, a lei possui um 
sentido tríplice: reparar, punir e educar (REIS, 2000, p.78-79).

Destaca-se que diversas são as responsabilidades dos pais fren-
te ao cuidado com a sua prole, assim, destaca-se que não há apenas a 
necessidade de suprir as necessidades materiais, mas também as ne-
cessidades subjetivas. Para Silva (2018), a questão do abandono afetivo 
ainda está longe de ter uma solução adequada e definitiva, se é que isto 
é possível, e, enquanto isso, permanece a busca por melhores soluções. 

Nesse ínterim há de destacar que a reparação ao abandono 
afetivo gerado, é insuficiente para preencher o grande problema ge-
rado a criança, visto que não restabelece a dignidade humana da 
criança extraída pelo não amparo dos pais. Dessa forma, o cuidado 
é fundamental, e os pais devem assumir o dever e a responsabilida-
de em relação a sua prole, sendo necessário o dever da assistência, 
cumprimento das necessidades básicas, e afeto humanizado, de 
forma que promova o desenvolvimento e o cumprimento do mínimo 
existencial, ao fato que não evidenciados esses fatores ocasionaria 
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uma indenização à ausência do cumprimento dos deveres aos pais, 
e dos direitos fundamentais, como prole. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A família é a base da sociedade, e está tem por dever compreen-
der as relações de afetividade existentes dentro do seio familiar. Obser-
vou que o conceito de família está intimamente conectado ao amor, a 
afetividade e o desejo de constituir familiar entre os indivíduos, ultrapas-
sando as barreiras impostas sobre as normas legais e constitucionais.  
Com notas finais, destacou-se que no núcleo familiar, os pais têm um 
papel fundamental voltados para a afetividade, a formação, educação 
e os devidos cuidados com sua prole. Nesse contexto, averiguou a 
importância da efetivação do melhor interesse da criança, como sujei-
to vulnerável, desencadeando os possíveis reflexos que impactam a 
(não) convivência familiar, visto como direitos basilares. Assim, busca 
resguardar o melhor para a prole, tendo como foco o pleno desenvolvi-
mento no âmbito familiar e social atreladas as questões socioafetivas.

As reflexões estabelecidas nesse estudo à luz da literatura cor-
roboram com o entendimento acerca do abandono afetivo-familiar. En-
tende-se que este é visto como uma situação delicada dentro do direito 
de família, e assim é visto como uma conduta que tem como pressu-
posto prejudicar o vínculo da criança e do adolescente com o genitor, 
ferindo os inúmeros direitos fundamentais da criança, bem como a 
convivência familiar de forma saudável e afetuosa. Apresentou-se e 
discutiu-se acerca do entendimento existente quanto ao descabimento 
da verba indenizatória em situações de abandono afetivo, ao qual está 
longe de pacificação. E, assim, entendeu a perseverança e a persis-
tência sobre entendimentos favoráveis e desfavoráveis acerca do não 
cabimento da indenização pelo abandono afetivo. 
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Por fim, a questão do abandono afetivo, a inobservância do de-
ver de cuidado dos genitores e o descabimento de verba indenizatória 
estão distantes de uma solução benéfica a prole, sendo essencial a 
promoção de estudos e pesquisas que apresentem justificativas bené-
ficas e respaldos jurídicos concretos como foco a proteção e a melhor 
solução para estes indivíduos vulneráveis.
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