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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o intuito de demonstrar como o planejamento familiar, que é um ato 

livre dos cônjuges ou conviventes que desejam formar uma família, pode influenciar 

significativamente para que a paternidade seja exercida de forma responsável, levando em 

conta a necessidade do preparo emocional e econômico, tendo a finalidade de assegurar à 

prole o direito de estar em um ambiente no qual possam usufruir do afeto, meios materiais e 

intelectuais para que tenham um desenvolvimento completo, garantindo-lhes sua dignidade 

humana, visto que a família, conforme prevê Constituição Federal, no artigo 226, é declarada 

como base de toda sociedade. 

 

Palavras-chave: Afeto. Desenvolvimento. Família.  

 

 

THE IMPORTANCE OF FAMILY PLANNING AS A WAY OF GUARANTEEING 

THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON AND THE EXERCISE OF 

RESPONSIBLE FATHERHOOD 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to demonstrate how the family planning, which is  a free act of the 

spouses or cohabitants who wish to form a family, might influence significantly so that 

parenting is exercised responsibly, taking  account the need of the emotional and economic 

preparation, in order to ensure that the offspring the right of being in an environment that they 

can enjoy  affection, material and intellectual means to have a complete developing, 

guaranteeing them their human dignity, since the family, according to the Federal 

Constitution, article 226, it’s declared as the base of every society.  

 

Keywords: Affection. Development. Family. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A família, trata-se de uma realidade sociológica que ao longo da história recebeu 

diferentes conceitos. Conforme os pensamentos vinham sendo transformados, o conceito 

familiar caminhava para a evolução de acordo com as necessidades que foram existindo na 

sociedade. 

Não importando como a família venha a ser constituída, é imprescindível que haja um 

devido planejamento para a sua organização, em razão de que é de dentro do núcleo familiar 

que os cidadãos têm os primeiros acessos a seus direitos essenciais, pois constitui obrigação 

dos genitores e responsáveis pela prole, assegurar a existência com dignidade, reprimindo 

quaisquer formas de negligências. 

No entanto, aliado com a função dos genitores e responsáveis familiares, também cabe 

ao Estado satisfazer suas obrigações, no que tange ao fornecimento de meios e métodos que 

auxiliem as famílias a exercerem o planejamento familiar de forma adequada, sem que haja 

uma interferência direta na liberdade familiar, posto a existência de vedação em lei para tal 

forma de atuação. 

Tanto a relevância da questão sobre a preparação familiar, foram instituídas previsões 

legais na Constituição Federal, no Código Civil e ainda resultou o advento da Lei n° 

9.263/1996 que trata especificamente sobre essa temática.  

O ente público deve ser encarregado da promoção de políticas públicas, medidas 

assistenciais e fornecimento de meios que auxiliem tanto para a realização da concepção 

como para a contracepção, impedindo a procriação de forma irresponsável e atendendo as 

necessidades de cada grupo de indivíduos. 

Ademais, havendo um planejamento adequado vinculando-se com a paternidade 

responsável, consequentemente será tangível impedir as más implicações causadas pela 

procriação sem consciência e a ignorância causada pela ausência de informações a respeito de 

métodos preventivos de fecundidade, que vem afetar tanto a vida dos genitores como da 

futura prole. 

Por conseguinte, o objetivo desta pesquisa foi de realizar uma análise mais acurada, se 

pautando pela Lei do Planejamento Familiar 9.263/96, a Constituição Federal, o Código Civil 

o Estatuto da Criança e do adolescente, e ainda o que prevê a doutrina e os artigos científicos 

sobre o tema, no que diz respeito à imprescindibilidade do planejamento familiar, como forma 

do exercício da paternidade responsável, e para que diante disso, todos os componentes do 

núcleo familiar possam desfrutar de uma existência nos parâmetros da dignidade humana, 
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principalmente em respeito à prole, por tratarem-se de seres em desenvolvimento físico e 

psicológico ressaltando a necessidade do incremento de políticas públicas efetivas para esse 

fim. 

 

 

2 O CONCEITO DE FAMÍLIA E O EMBASAMENTO NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

A ideia de família sofre transformações, em decorrência do desenvolvimento 

intelectual, econômico e social de cada período. Na atualidade, o que se entende por família 

pode ser muito além da união entre homem e mulher pelos laços do matrimônio e a posterior 

constituição de sua prole. O que se vê no presente, é a ampliação da proteção estatal às novas 

formas de família, assegurando seu reconhecimento. 

Em uma realidade não tão distante da qual vivencia-se hoje, somente era considerada 

família legítima, aquela constituída dentro do matrimônio, entre seres de sexos opostos. No 

entanto, se de alguma forma a mesma se constituía dentro outro contexto, como por exemplo, 

através do concubinato, e a união estável, ou seja, uma relação entre homem e mulher sem 

estar dentro do matrimônio, à mesma seria considerada ilegítima, e ainda, os filhos que 

viessem eventualmente a surgir destas relações, também seriam considerados ilegítimos ou 

legitimáveis, não tendo sua filiação assegurada pela lei. 

Contudo, a Constituição de 1988 veio amparar e dedicar atenção aos novos modelos 

familiares, no que diz respeito ao reconhecimento dessas novas formas de família, e 

consequentemente, assegurando a sua proteção. A entidade familiar protegida pelo Estado é a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, podendo originar do 

casamento civil, da união estável e da monoparentalidade (MADALENO, 2008, p. 5). 

No entanto, o rol trazido pela Carta Federal, pode ser considerado exemplificativo, 

tendo em vista que são admitidos modelos familiares que não se encontram previstos 

expressamente em lei. Os novos institutos muito se divergem do modelo tradicional de família 

nuclear e patriarcal, e vem valorizar da mesma forma da família tradicional, que é a 

comunidade formada por homem, mulher e seus descendentes, originada do casamento civil, 

aquelas entidades constituídas a partir da união estável, monoparentalidade, das relações 

socioafetivas, abrangendo também, famílias anaparentais, homoafetivas e pluriparentais. 
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Neste contexto, nota-se que a família vem adotando novos conceitos e se 

modernizando ao longo do tempo, em decorrência da evolução das ideias, convicções e 

valores dos indivíduos. Acolhe a Constituição Federal a família biparental do casamento e da 

união estável e a família monoparental formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 

havendo a ampliação da proteção estatal de outras formas existentes de família, que teriam 

sido negligenciadas pelo legislador, como relações monoparentais surgidas da coabitação de 

madrasta e enteado, das relações familiares entre irmãos, entre primos, entre tio e sobrinho, e 

os relacionamentos homoafetivos (MADALENO, 2008, p.2). 

Além disso, deve se levar em conta a grande valorização da afetividade nas relações 

familiares, visto que hoje, o aspecto afetivo se tornou tão importante quanto os laços 

sanguíneos.  

Diante desta perspectiva, a família passou a ser aquela que prioriza a pessoa humana, 

seu bem-estar e o pleno desenvolvimento das capacidades e virtudes de cada um de seus 

componentes (MADALENO, 2008, p. 14). 

No entanto, ainda há um conceito que abrange todas as modalidades familiares, este é 

aquele que define a família como, uma realidade sociológica e constitui a base do Estado, o 

núcleo fundamental em que repousa toda a organização social. É uma instituição ampla e 

sagrada, que vai merecer a mais ampla proteção do Estado (GONÇALVES, 2018, p. 17). 

Assim, é imprescindível ter a compreensão que extraímos da família determinados 

padrões, convicções, crenças e valores que implicam na construção do caráter dos seres 

humanos e com base nestes aspectos há direita e relevante influência no modo como os 

indivíduos irão portar-se perante a sociedade, contribuindo para a organização e evolução 

social. 

Além disso, o vocábulo família abrange todas as pessoas ligadas por um vínculo de 

sangue que procedem, portanto, de um tronco ancestral comum, bem como as unidades pela 

afinidade e pela adoção. Compreende os cônjuges e companheiros, os parentes e os afins 

(GONÇALVES, 2018, p. 17). 

Ainda, a Carta Federal, também traz como definição de família, sendo ela a base sobre 

a qual a sociedade é formada e estabelecida, conforme preceitua o seu artigo 226. 

Desta forma, diante da evolução humana, visto as constantes mudanças no que tange 

ao conceito familiar, havendo o reconhecimento de entidades familiares diversificadas, as 

mesmas serão asseguradas pela proteção proveniente do ente Estatal, visto que esta, segundo 

o que preceitua a Constituição Federal de 1988, é a base que sustenta toda a estabilidade 

social, e ainda, é a partir dela que se tem a estruturação e a formação das características, da 
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personalidade, dos valores, da ética e da moral dos indivíduos, e também dela, que depende o 

futuro da sociedade. 

Afinal, como a família tem especial proteção pelo Estado, resta aos cidadãos, da 

mesma forma como lhes é assegurado seus direitos, também tem o dever de exercer suas 

obrigações no tocante a família, da maneira mais apropriada possível, como forma de 

preservar ao núcleo familiar, um ambiente pelo qual possam desfrutar de seus direitos 

individuais, garantindo-lhes o mínimo de dignidade que é necessário para a sobrevivência 

humana. 

 

 

3 PLANEJAMENTO FAMILIAR COMO FORMA DE GARANTIA DA DIGNIDADE 

HUMANA 

 

Para garantir o bem estar e o equilíbrio no seio familiar, é imprescindível que haja um 

planejamento para que a mesma seja constituída. O ato da preparação para a formação 

familiar deve realizar-se, no intuito de garantir a todos aqueles que compõem a família, filhos, 

pais, e demais parentes, que sejam respeitados e que sua dignidade seja assegurada.  

Conforme ilustra Lisboa (2013, p. 40): 

 

O Planejamento familiar é o direito que os representantes da entidade familiar (os 

cônjuges ou, na união estável, os conviventes) têm livremente de deliberar acerca do 

planejamento da família, em especial sobre a constituição, limitação e aumento da 

prole e adoção dos meios lícitos necessários para o desenvolvimento físico, psíquico 

e intelectual dos integrantes de sua família. 

 

Ainda, de acordo com o que elucida Serejo (2004, p. 68), a respeito do planejamento 

familiar: 

 

Não se deve reduzir esse debate, que é muito amplo, apenas à política de controle 

demográfico. O tema envolve acurada análise relacionada com a saúde e a educação 

da população, com maiores esclarecimentos e exigindo-se respeito para com seus 

protagonistas. 

 

Para que o planejamento possa realizar-se de forma efetiva é necessário inicialmente 

que os indivíduos possam buscar métodos que visam impedir o advento da gravidez em um 

momento inoportuno, onde não se achem preparados para o exercício dos papéis parentais, 

visto que a chegada de um filho traz grandes responsabilidades a seus genitores, que terão o 
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dever de assegurar que a criação e o desenvolvimento da prole sejam exercidos 

apropriadamente. 

Neste sentido é imprescindível que haja, para todos os cidadãos o acesso a métodos de 

contracepção, proliferação de informações relativas à educação sexual e políticas públicas no 

intuito de impedir a procriação em um momento impróprio, visto que a ausência do 

planejamento pode vir a implicar graves consequências que certamente repercutirão sobre a 

dignidade desse novo indivíduo e do seio familiar como um todo. 

Outrossim, é de suma importância que na ocasião em que os cônjuges ou conviventes 

optarem pelo aumento da família, é crucial que levem em conta suas condições materiais e 

psíquicas para a criação de sua prole, visto que esse novo indivíduo necessitará de cuidados 

imprescindíveis para a manutenção de sua vida.  

Por isso é importante que os genitores possam estar estabelecidos na esfera 

patrimonial e psicológica, impedindo o comprometimento da boa convivência familiar e a 

negligência em relação aos direitos essenciais de sobrevivência. 

A dignidade da pessoa humana trata-se de um princípio constitucional previsto no art. 

1°, III, da CF, e um direito assegurado a todos os indivíduos, em virtude de tratar-se de uma 

característica típica da própria condição de ser humano. Deste modo, se somos seres 

humanos, temos a garantia, em todas as esferas do direito, que a nossa dignidade seja 

respeitada, sendo assegurado um mínimo existencial. 

Segundo Sarlet (2001, p. 69):  

 

A dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 

e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos. 

 

Assim sendo, os indivíduos, ao realizarem o devido planejamento familiar, 

assegurando à possibilidade de existência de afeto, meios materiais e intelectuais, 

impedimento de violências físicas e morais, dentro do núcleo familiar, garantem que seus 

membros possam desfrutar de uma vida digna e equilibrada, que repercutirá perante todo o 

contexto social, visto que quando uma pessoa é respeitada no que tange a seus direitos 

individuais, principalmente na esfera familiar, esta irá transmitir esse respeito à dignidade dos 

demais cidadãos existentes ao seu entorno, materializando-se gradualmente na sociedade.  
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Conforme afirma TARTUCE (2016, p. 7) “A dignidade humana é algo que se vê nos 

olhos da pessoa, na sua fala, na sua atuação social, no modo como ela interage. Em suma 

concretiza-se socialmente, pelo contato da pessoa com a sua comunidade”. 

Além disso, a Constituição Federal em seu art. 226 declara que a família constitui a 

base de toda a sociedade, em uma mesma linha de raciocínio, é possível considerar que o 

respeito à dignidade humana pode ser visto como o sustentáculo da família. O princípio do 

respeito à dignidade da pessoa humana constitui, assim, base da comunidade familiar, 

garantindo o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente 

da criança e do adolescente (GONÇALVES, 2018, p. 23). 

Contudo, é inegável o entendimento de que é dentro do ambiente familiar que se inicia 

o respeito á dignidade do outro, e a partir de um planejamento adequado juntamente com a 

atuação do Estado, será possível que os indivíduos possam estar devidamente assistidos e 

assegurados de seus direitos individuais, preservando o mínimo existencial decorrente da 

dignidade humana. 

Conforme elucida (DIAS, 2008, p. 58), a dignidade da pessoa humana encontra na 

família o solo apropriado para florescer. A ordem constitucional dá-lhe especial proteção 

independentemente de sua origem. 

Ter a consciência da necessidade do planejamento familiar, tanto por parte da família 

em si, como pelo Estado, com o fornecimento de recursos educacionais e científicos para esse 

fim, impede que haja a ausência do fornecimento de meios materiais, psíquicos e intelectuais 

para a criação da prole, evitando que sejam negligenciados no tocante ao seu desenvolvimento 

pessoal, e ainda, garantindo que a convivência familiar possa seguir-se de forma estável, de 

maneira em que os indivíduos possam preservar o respeito e a liberdade dos conviventes, pois 

tais aspectos constituem o alicerce da dignidade da pessoa humana. 

 

 

4 RESPONSABILIDADE PATERNAL E A VINCULAÇÃO COM O 

PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

Responsabilidade é para o direito a consequência que advém de uma obrigação, 

conforme prevê o art. 4º a Lei 9.263/1996 “O planejamento familiar orienta-se por ações 

preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e 

técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade”. (BRASIL, 1996). 
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O planejamento familiar está intimamente ligado à paternidade responsável, visto que 

é necessário que no momento pelo qual os indivíduos decidam constituir uma família, deve-se 

avaliar a melhor forma de realizar tal feito, razão pela qual ao decidir a respeito da quantidade 

da prole, é imprescindível que se leve em conta todas as formas de propiciar os meios 

essenciais para que os filhos possam se desenvolver de maneira adequada.  

É de suma importância que o casal ou os indivíduos saibam ponderar sobre o momento 

certo para a filiação, considerando sua situação emocional, visto que ao criar uma criança, 

esta terá a necessidade de receber afeto e ainda, que haja um planejamento econômico, pois 

esse novo indivíduo terá a necessidade de receber cuidados, devendo ser assegurados meios 

materiais para a sua existência, como o fornecimento de alimentação, vestuário, educação, 

saúde e afins.  

As obrigações em relação à prole são legitimadas levando em conta o Princípio do 

maior interesse da criança e do adolescente, que é previsto na Constituição Federal: 

 

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 liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (BRASIL, 1988) 

  

Ademais, o ECA, afirma que:  

 

Art. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-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 dignidade. (BRASIL, 1990) 

 

Deste modo, é de grande importância que haja uma prévia preparação do casal, 

companheiros, ou mesmo do individuo por si só, para o momento da decisão de iniciar uma 

família, conciliando suas possibilidades da melhor forma, visto que chegando à este estágio, 

as pessoas possam estar preparadas emocionalmente e economicamente, para que sejam 

capazes de oferecer à seus filhos, não importando como serão constituídos, um ambiente 

familiar estruturado,  que lhes proporcionem um desenvolvimento completo, visto que a 

paternidade responsável pressupõe a obrigação que os pais tem de prover a assistência moral, 

afetiva, intelectual e material aos filhos (CARDIN, 2009, p. 6). 

 A partir disso, é possível concluir que a paternidade responsável, refere-se á um 

conjunto de obrigações que os pais se submetem no intuito de assegurar os direitos de sua 

prole, garantindo-lhes a dignidade.  



11 

 

Ainda, o planejamento familiar é estritamente ligado a esta responsabilidade, visto que 

o ato da preparação consciente, garante à estabilidade emocional e financeira do núcleo 

familiar, resultando em uma convivência prazerosa entre os familiares, garantindo que os 

deveres parentais sejam supridos de forma adequada, com o intento do desenvolvimento 

completo e apropriados da prole. 

A influência dos pais na formação do filho é primordial para seu desenvolvimento 

psicossocial, inclusive com consequências no próprio conceito de cidadania, que começa a se 

desenvolver dentro do lar, com as noções preliminares de direitos e obrigações (SEREJO, 

2004, p.70). 

Por fim, resta evidente que a realização do planejamento familiar, com a decisão dos 

conviventes a respeito da constituição, delimitação da prole, e o momento oportuno para a 

formação familiar incidem diretamente no exercício responsável dos papéis parentais, visando 

a fruição plena da prole de seus direitos fundamentais. 

 

 

5 PLANEJAMENTO FAMILIAR E A NÃO INTERVENÇÃO ESTATAL 

 

Ao planejar de que forma a família será instituída, como já destacado, os indivíduos 

devem levar em conta suas possibilidades econômicas e emocionais, no entanto, além disso, 

também é de livre interesse dos pais decidirem a forma pela qual se dará a constituição dos 

filhos, e ainda a regulação da fecundidade, decidindo sobre o número de sua prole e a forma 

de sua criação dentro dos limites da dignidade humana. 

Diante disso, podem optar pelos meios naturais de concepção ou então, recorrer a 

outras possibilidades, como por exemplo, o reconhecimento de filiação socioafetiva, adoção, 

ou a métodos de reprodução humana assistida. 

No entanto, como já mencionado, tais escolhas devem ser exercidas de forma livre por 

aqueles que desejam a formação do núcleo familiar, sendo vedadas quaisquer formas de 

imposição ao casal de como devem realizar esse planejamento. De acordo com o que 

preceitua (TARTUCE, 2018), o fundamento constitucional da autonomia privada é a 

liberdade, um dos principais atributos do ser humano (art. 1°, III, da CF/1988), e completa 

afirmando que a autonomia não existe apenas em sede contratual, mas também na ótica 

familiar. 
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A atuação do Estado se limita no sentindo de proporcionar aos indivíduos meios, 

informações e políticas públicas para o livre exercício do planejamento familiar, a Lei 

9.263/1996 expressa que: 

 

Art. 5. É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no 

que couber, às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições 

e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre 

exercício do planejamento familiar. (BRASIL, 1996) 

 

Desta maneira serão vedadas quaisquer atuações que possam ir além desta proposta, 

visto que trata-se de um direito livre daqueles que queiram estabelecer seus próprios preceitos 

para a formação do seio familiar, no entanto sempre devendo se pautar no respeito aos 

princípios fundamentais da dignidade humana.  

A intervenção do Estado deve apenas e tão somente ter o condão de tutelar a família e 

dar-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação de vontade, e de que seus membros vivam 

em condições propícias à manutenção do núcleo afetivo (PEREIRA, 2004, p. 112). 

A ideia da não intervenção também é estabelecida no artigo 1565 §2° do Código Civil, 

que prevê que, o “planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedando qualquer 

tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas”. (BRASIL, 2002). Outrossim, o 

artigo 1513 do Código Civil, também defende a proposta de vedação à intervenção estatal, 

preceituando que “é defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado, interferir na 

comunhão de vida instituída pela família” .(BRASIL, 2002). 

Ainda, é crucial que se leve em conta que mesmo que o Estado não possa intervir de 

forma direta no tocante a liberdade das famílias, o mesmo tem o dever de proteger e assegurar 

os interesses referentes à criança e ao adolescente, concedendo o devido suporte para a 

criação dos filhos.  

Conforme já exposto, o art. 227 da Carta Federal elenca uma série de direitos relativos 

à criança e ao adolescente. Neste sentido, é de grande relevância que o Estado deva 

juntamente com as famílias, assegurar que a prole esteja desfrutando de todos os seus direitos 

básicos essenciais para a sobrevivência, no intuito de terem livre acesso à educação, saúde, 

lazer, cultura, liberdade, convivência comunitária e afins. 

Dentro desta perspectiva nota-se que mesmo que o Estado seja impedido de realizar 

uma interferência direta no que diz respeito ao planejamento familiar, no que se refere a 
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criação dos filhos, o mesmo estará incumbido, juntamente com a família de garantir o gozo de 

direitos para o normal desenvolvimento da prole. 

Enfim, é inegável a ideia de que não é admissível, de qualquer forma, intervir no livre 

direito dos cidadãos ao planejamento familiar. Contudo, ao poder público, conforme se infere 

do art. 1565 §2° do CC, restaria apenas o dever de garantir aos indivíduos os meios 

necessários pelos quais pudessem utilizar para realizar tal planejamento, como o fornecimento 

de recursos de garantam a concepção ou a contracepção, sem que destes meios pudesse surgir 

algum risco a vida, garantindo desta forma, a livre escolha. Nestes moldes, o Estado deve agir 

no sentido de garantir à seus cidadãos que realizem seus anseios pessoais no tocante a 

formação da instituição familiar e oferecer o que se dispôs para o desenvolvimento da prole. 

 

 

6 DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

As políticas públicas refere-se a ações e projetos governamentais que se destinam a 

todos os cidadãos, independentemente de cor, raça, sexo ou classe social, visando assegurar o 

exercício de direitos de cidadania. Assim, os instrumentos de ação do governo, políticas 

públicas, servem para alcançar melhorias, proporcionar bem-estar e diminuir a desigualdade.  

No que diz respeito à realização de políticas públicas no âmbito do planejamento 

familiar, trata-se de iniciativas criadas por parte do ente público, no sentido de proliferar 

informações e métodos que auxiliem no livre exercício desse direito, dando oportunidade para 

que os cidadãos exerçam da melhor forma seu direito de escolha no tocante a formação da 

família. 

Ao ente estatal, como já mencionado, é vedada a atuação de forma coercitiva e 

intervencionista no que se refere livre direito ao planejamento familiar. Os meios escolhidos 

para a constituição da família, a quantidade da prole, métodos e técnicas utilizadas, é uma 

escolha a ser feita estritamente pelo casal ou indivíduos que tem o intuito da formação do 

núcleo familiar. 

No entanto, é necessário que o ente estatal possa viabilizar à todos os cidadãos, 

informações educacionais necessárias para que o planejamento familiar possa ser exercido de 

forma consciente, visto que não se trata apenas de um controle de natalidade, mas a existência 

de uma família que deverá proporcionar aos indivíduos um desenvolvimento individual 

adequado, além do equilíbrio em suas relações familiares como garantia de sua dignidade 

humana. 
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A realização de políticas públicas tem o condão de assegurar que a formação e 

ampliação das famílias possam ocorrer dentro de um período adequado, onde os indivíduos 

tenham condições propícias de assegurar á prole uma existência digna, impedindo que haja o 

aumento de encargos para o Estado, visto que a procriação desenfreada, pela falta de 

informação e acesso dos indivíduos a meios que venham a impedir a fecundidade, e a 

consequente ausência de planejamento, traz graves consequências ao ente público que terá 

que dispor de mais recursos para a criação de escolas, hospitais, presídios e afins, e também à 

sociedade como um todo, visto que o aumento populacional vertiginoso implica em 

empobrecimento e marginalização, acarretando na ascensão da violência urbana. 

Segundo Cardin (2009, p. 21):  

 

De fato, pobreza e falta de planejamento familiar estão diretamente relacionadas 

com a violência urbana. Nas classes menos favorecidas o acesso e a compreensão do 

planejamento familiar são embrionários e débeis, seja por desconhecimento dos 

métodos contraceptivos, seja por falta de politicas públicas do Estado. 

 

Neste sentindo, é imprescindível que o Estado atue com o fim de uma maior 

distribuição de meios venham impedir a gravidez indesejada. É necessário que haja o aumento 

da distribuição de camisinha, pílulas do dia seguinte, anticoncepcionais eficazes e ainda, que 

os procedimentos como laqueadura, DIU, vasectomia sejam acessíveis a todos os cidadãos, 

pois atualmente percebe-se que tais métodos são buscados quase que exclusivamente por 

pessoas que tenham maiores recursos financeiros.  

De acordo com o médico Drauzio Varella: 

 

O planejamento familiar no Brasil é inacessível aos que mais necessitam dele. Os 

casais de classe média e os mais ricos, que podem criar os filhos por conta própria, 

tem acesso garantido a preservativos de qualidade, pílulas, injeções e adesivos 

anticoncepcionais, DIU, laqueadura, vasectomia, e em caso de falha, ao 

abortamento. 

 

Orientadas e cientes dos métodos contraceptivos, as pessoas terão como desvincular 

sua sexualidade da reprodução, podendo optar por terem filhos no momento em que 

entenderem mais adequado, sem que isso lhes cause prejuízo ou interrompa sua formação 

(CARDIN, 2009, p. 21). 

Ainda, além da relevância da distribuição de métodos contraceptivos por parte do 

Estado, é necessário que a população seja informada e educada sobre o quão significativo é o 

ato da preparação familiar e da maneira de utilização dos métodos contraceptivos.  
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 O Manual Técnico do Ministério da Saúde, que traz orientações a respeito da 

Assistência em Planejamento Familiar, alude que:  

 

As atividades educativas devem ser desenvolvidas com o objetivo de oferecer os 

conhecimentos necessários para a escolha e a utilização do método anticoncepcional 

mais adequado, assim como propiciar o questionamento e reflexão sobre temas 

relacionados com a prática da anticoncepção, inclusive a sexualidade. (BRASIL, 

2002) 

 

Além disso, é imprescindível haja um maior investimento na educação, pois a 

consciência do bom planejamento familiar vem através de cidadãos que estejam capacitados 

intelectualmente, financeiramente e psicologicamente, e desta forma contribuir para a 

diminuição da evasão escolar; apoio e qualificação de jovens; programas de requalificação e 

recolocação profissional, combate incisivo à criminalidade dentre outros (CARDIN, 2009, p. 

22). 

Ademais, para que a ideia do planejamento familiar juntamente com o exercício da 

paternidade responsável venha ser difundida em maior proporção para toda a população, seria 

crucial a realização de iniciativas nos bairros, com o fornecimento de cursos de capacitação, 

com profissionais da área da saúde e da psicologia que auxiliem os cidadãos a realizarem tal 

planejamento e avaliarem o melhor momento de suas vidas, no âmbito econômico e psíquico 

para que venham realizar a ampliação da família, no intuito de que exerçam com 

responsabilidade seus cuidados em relação a prole, sem comprometer o bom convívio do seio 

familiar. 

Por conseguinte, conclui-se que a adoção de políticas públicas para o planejamento 

familiar, é de fato uma forma preventiva auxiliando para que as famílias possam ser 

constituídas de maneira propícia, e consequentemente assegurando o exercício da paternidade 

responsável, para que a prole e os demais que compõe o seio familiar tenham uma vida digna, 

contribuindo assim, de forma eficiente para o desenvolvimento social, evitando que 

consequências mais graves sejam difundidas, como a propagação da violência urbana.  

 

 

7 DAS CONSEQUÊNCIAS ORIUNDAS DA AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

FAMILIAR 
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Tendo destacado o quão relevante é o planejamento familiar, para manutenção do 

equilíbrio da estrutura das famílias e também para o fim de assegurar o bem estar da prole, é 

indispensável que aborde as consequências da falta desse planejamento. 

A falta do ato preparatório pode trazer graves implicações dentro do núcleo familiar, 

que consequentemente poderá repercutir perante a sociedade. 

A gravidez indesejada é uma das consequências da ausência deste planejamento. 

Mulheres acabam engravidando acidentalmente sem mesmo terem o desejo de cuidar de uma 

criança. Em alguns casos a concepção acaba se tornando um fardo a ser carregado pelos pais, 

implicando na falta de afeto no cuidado com os filhos. E esse fato acaba ocorrendo de maneira 

mais acentuada entre a população empobrecida, que não consegue ter acesso a meios eficazes 

que previnam a fecundidade. 

A falta de afeto nas relações familiares, também pode ser considerada uma implicação 

da ausência do planejamento familiar, em virtude de que sem que haja essa estima pelo outro 

ser humano, as relações familiares vão se tornando cada vez mais conturbadas, pois é dentro 

da família onde os filhos deveriam sentir-se cuidados, amados e protegidos, é nela que 

deveriam receber toda a assistência necessária, e havendo a supressão dessa relação profunda 

com os familiares, os indivíduos, poderão vir a desenvolver consideráveis abalos 

psicológicos.  

Segundo MADALENO (2008, p.66) “O afeto é a mola propulsora dos laços familiares 

e das relações interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para o fim e ao cabo dar 

sentido e dignidade à existência humana”. 

 Ainda, o amor é condição para entender o outro e a si, respeitar a dignidade, e 

desenvolver uma personalidade saudável (GROENINGA, 2006, p. 6). 

Outra implicação gerada pela falta do planejamento familiar, é que com o advento de 

reiteradas concepções não planejadas e nem sequer prevenidas, muitas vezes por conta da 

falta de acesso a métodos contraceptivos e educação sexual pertinente, vem acarretar no 

empobrecimento da população, visto que, quanto mais filhos vão sendo gerados, maiores os 

gastos econômicos, em razão da necessidade de prover-lhes o sustento necessário para a 

sobrevivência, e na maioria dos casos onde observa-se as sucessivas concepções, as famílias 

já não apresentam os meios financeiros essenciais para uma vida digna mesmo antes da 

gravidez. 

Muitas famílias acabam não conseguindo recursos suficientes para o sustento de seus 

integrantes, e diante de tal precariedade acabam vivendo situações miseráveis e consequente 

disso, vem a desvanecer toda a dignidade humana. 
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Ainda, o aumento gradativo de concepções cumulada com a ausência planejamento 

familiar, também acaba por trazer algumas consequências para o ente estatal. Com o aumento 

populacional, o Estado terá o encargo de dispor de cada vez mais recursos para atender as 

necessidades das famílias, e visto o maior número de crianças dependentes no cenário social, 

o desenvolvimento socioeconômico pode vir a manter-se engessado. 

Conforme aduz Cardin (2009, p. 21): 

 

Cada gravidez indesejada em quem não tem condições econômicas para sustentar 

adequadamente uma criança onera ainda mais o país, que fica obrigado a investir em 

escolas, postos de saúde, hospitais, alimentação, vacinas, medicamentos, habitação e 

em penitenciárias para os delinquentes. 

 

Ademais, com a falta da preparação para constituição familiar, poderá decorrer o 

aumento da violência urbana e da marginalização, visto que com o maior número de pessoas 

que não apresentam condições dignas de sobrevivências pela falta de recursos financeiros e de 

uma boa base familiar que contribua para o bom desenvolvimento do caráter, muitos 

indivíduos acabam buscando a satisfação de suas necessidades no meio ilícito. 

O empobrecimento, a falta de afeto e a ausência de uma formação educacional apta, 

contribuem diretamente para a migração dos indivíduos para o mundo do crime. 

Essa consequência vem resultar em danos para o núcleo familiar, que agora terá de 

lidar com a delinquência de forma direta, como também vem sobrecarregar o Estado das 

exigências para o emprego de maiores esforços para a repressão da criminalidade, bem como 

o sentimento de insegurança se propagando diante do meio social. 

Posto isto, é de suma importância que haja o planejamento familiar, visando impedir 

que tais consequências sejam geradas, pois as mesmas não implicam somente no sofrimento 

para a família, mas também geram repercussões a toda sociedade, levando em conta que a 

base para a formação do indivíduo e a maneira de como este irá se determinar no corpo social, 

encontra-se embasada na criação que obteve no interior do núcleo familiar. 

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

A conclusão deve ter o texto como fundamento, contendo deduções lógicas e 

correspondentes aos objetivos da pesquisa. Pode, também, ser um resumo da argumentação 

desenvolvida no corpo do trabalho ou uma síntese das conclusões parciais enunciadas. O 
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planejamento familiar é o modo pelo qual as famílias utilizam para que seja determinada a 

limitação da filiação e os meios pelos quais serão utilizados para a realização da fecundidade. 

O intuito do planejamento é aquele pelo qual a paternidade seja exercida de forma 

estritamente responsável com respeito pela dignidade da pessoa humana, conforme alude o 

§7° do art. 226 da Constituição Federal de 1988. 

Tal preparação mostra-se imprescindível no tocante à garantia da paternidade 

responsável, visto que ao ponderar sobre a quantidade de filhos, os indivíduos devem levar 

em conta suas possibilidades para que o essencial para a sobrevivência seja garantido à prole, 

no que diz respeito de meios materiais de sobrevivência com o fornecimento de alimentação, 

vestuário, saúde, e também levando em conta os meios afetivos, visto que tal característica é 

imprescindível para que exista um vínculo consolidado nas relações familiares. 

Dentro do contexto das famílias há uma limitação para a atuação do Estado, vê-se que 

ao mesmo é vedada a interferência nas decisões dos cônjuges ou conviventes em relação ao 

planejamento familiar.  

No entanto, conforme abordado, constitui dever do Estado permitir e propiciar aos 

cidadãos o acesso a métodos de concepção e contracepção para que desfrutem da liberdade de 

decisão da forma como se dará a organização familiar. 

Além disso, é de suma importância que haja a promoção de políticas públicas por 

parte do Estado no intuito de prevenir as consequências resultantes da falta do planejamento, 

como a gravidez indesejada, culminando na não consolidação dos vínculos familiares pela 

ausência do afeto, empobrecimento, marginalização, inchaço populacional gerando oneração 

ao ente público, e o aumento da violência urbana. 

Todas essas consequências poderão ser evitadas se houver uma atuação mais efetiva 

para a distribuição de meios eficazes de contracepção e também o investimento na 

conscientização populacional, desde adolescência, acerca do quão importante é a realização 

do planejamento familiar, que traz benefícios não só a prole, para que venha a ser concebida 

em um momento da vida adequado de seus genitores, onde terão plena capacidade de garantir 

a esses novos indivíduos meios de sobrevivência que garantam a dignidade humana mas 

também que a paternidade seja exercida no período da vida onde os indivíduos possam ter 

atingido o amadurecimento, estabilidade emocional e econômica, para que exerçam seus 

papéis de forma apropriada. 

Por fim, conclui-se que é manifesto a importância que se deve atribuir a família e 

consequentemente ao planejamento familiar, visto que a mesma é entendida como a base da 

sociedade, é o primeiro núcleo de pessoas em que mantemos convivência e  que extraímos 
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valores, ideias, costumes e o nosso modo de viver. É da família que temos nossas primeiras 

percepções de mundo, é das convicções que se têm dentro do núcleo familiar que se constitui 

pilares para o molde do caráter. 

A partir de um planejamento adequado e consciente, é que a organização familiar se 

formará de maneira a garantir e satisfazer os direitos essenciais, refletindo não só no bom 

equilíbrio de convivência familiar, mas sobre toda a sociedade, pois se temos um ambiente 

adequado para crescer e sobreviver, esses bons valores serão refletidos perante os outros 

indivíduos, promovendo a estabilidade social. 
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