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1 INTRODUÇÃO

Este estudo trata do tema Controle de Natalidade, e como ele impacta diretamente na

sociedade. Para tal são apresentadas como alternativa proposições de políticas públicas de

incentivo para que a população possa se desenvolver individualmente, com cursos

profissionalizantes voltados a áreas tecnológicas, além de informação nas escolas sobre

gestações despreparadas, a implementação em maior escala de procedimentos contraceptivos

para homens e mulheres nos hospitais do SUS. No decorrer dos escritos, serão desmembrados

os objetivos e temas, a fim de entender qual é a situação que busca se analisar e

principalmente os cenários projetados por especialistas.

Trata-se da estimativa de que, segundo o IBGE em 2019, famílias de baixa renda

tendem a ter menos acesso a informações, e por isso seguem liderando as quantidades de

nascimentos, representando ser mais de 60% as famílias compostas por 3 ou mais filhos.

Ainda segundo o índice, a população periférica é a mais vulnerável a esta situação.

Também, é de suma importância analisar como é realizado o controle de Natalidade

através das políticas públicas da Administração Pública Federal. Políticas implementadas

através do SUS, ao longo dos últimos 30 anos, com o intuito de evitar não somente doenças

sexualmente transmissíveis, mas também a gravidez indesejada e não planejada. Também,

nos últimos 30 anos, segundo o portal do Ministério da Saúde, de 2020, o SUS manteve

esforços para a instrução de médicos capacitados psicologicamente a instruir homens e

mulheres com explicações e conteúdos direcionados à prevenção de gestações. Isso ocorreu,

pela preocupação da Administração Pública em aumentar despreparada mente o volume

populacional.

O Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, passa por um momento em que mesmo

diminuta a natalidade em relação há décadas passadas, ainda sim é um crescimento

despreparado, visto que não há planejamento e nem aporte do governo para manusear

adequadamente a saúde e a dignidade desses nascimentos. Assim como as migrações para o

território gaúcho, que também reivindica espaço, temos a questão das crianças abandonadas,

dos desempregados, e demais em suma mão de obra mal aproveitada, presente e futuramente.

Ao mesmo tempo que o ramo agrícola se vê decrescendo em questão de mão de obra, como

abordado por WESZ, 2006. Tentará entender a relação entre um tema e outro, para chegar a

uma consideração e a políticas públicas que possam resolver este impasse, de lacuna de
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nascimentos, e futura mão de obra, com o aproveitamento, capacitação e oportunidades para

pessoas desassistidas agora.

Quanto à introdução do controle de natalidade no Brasil já disposta em lei, podemos

encontrar a Lei n.° 9.029/95 que evidencia:

“Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias:
I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro
procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez;
II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem;
a) indução ou instigamento à esterilização genética;
b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de
serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de
instituições públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Pena: detenção de um a dois anos e multa.”

1.1 TEMA

Durante os anos 1960, onde, segundo o comparativo do IBGE (2010), a média de

natalidade no Brasil era de 6 filhos por mulher, os governos demonstraram pouca

preocupação com este assunto. O governo de Juscelino Kubistchek, seguindo a linha dos

anteriores, de acordo com a análise de 2010 da PUC Rio, manteve as prioridades de governos

passados, e focou na industrialização do país, e investimentos nos setores de desenvolvimento

econômico, não estabelecendo políticas a curto, médio ou longo prazo para o setor social,

especificamente. Foi a partir do surto da Aids, em 1981, no governo de João Figueiredo, que

os ministérios, através de suas secretarias de saúde, começaram a se preocupar mais

intensamente com o setor social na parte da saúde, percebendo que o surto da aids, ainda de

acordo com Maria Regina Brito (1994), não era apenas uma questão de saúde, mas de

planejamento também, como explicitado pela BVSalud (1994).

A cidade de Porto Alegre, não diferente de outras capitais, possui disparidades sociais

que influenciam diretamente na questão da natalidade, assim como na formação das famílias,

tanto centrais como periféricas. Se tratando de uma cidade metropolitana, apresenta um

cenário de formação populacional diferente das cidades do interior, e isso garante que hajam

disparidades mais severas.

A partir disso, deslancharam políticas públicas do tipo, distribuição de preservativos

em postos de saúde, posteriormente a aplicação dos testes rápidos, propagandas em rádio,
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televisão, implementação dessa educação em disciplinas escolares, e também o desmanche do

tabu referente ao assunto. Para preservar a saúde das pessoas, e também conter o avanço da

natalidade, que por volta dos anos 1980, além de perigosa (por conta das epidemias sexuais),

era marcada por miséria e falta de condições, devido às constantes mudanças monetárias,

como relatado por matérias da época, como por exemplo do jornal O Globo.

Ainda segundo Maria Regina Brito (1994), Porto Alegre e o Rio Grande do Sul foram

um dos locais que mais tiveram um bom desempenho nessa atuação. Os governos gaúchos

seguiram aqueles anos de instabilidades na saúde e epidemias.com uma política preocupada

com uma possível frente e destaque nacional na resolução do problema.

O tema do trabalho também busca entender como as demais composições populares,

como imigração e situação de rua, podem ser revertidas em algo benéfico no futuro, como

mão de obra, para suprir as lacunas deixadas pela decrescente natalidade.

Diante disso, a proposta visa realizar uma análise sobre a importância das políticas

públicas do Governo Federal para intervir nos cuidados e controles referentes à taxa de

nascimento e controle populacional do país, a curto, médio e longo prazo. Segundo dados

apresentados na formulação do problema, retirado dos artigos devidamente referenciados e

também dos principais índices de pesquisa brasileiros, os recursos naturais do Brasil, apesar

de abundantes, não são bem explorados nem preservados para que seja pontual dizer que há

gerações garantidas saudavelmente, e isso foi constatado no fórum mundial da água,

realizado em Brasília/DF (2018).

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA

O governo e a sociedade começaram a observar como estava ocorrendo a distribuição

de pessoas no território, e seu desenfreado crescimento, a partir da década de 1980, por conta

do êxodo rural, considerando a Revista Nacional de História. As pessoas migraram em massa

para as cidades, e estas, estavam despreparadas para abranger tantas pessoas. Com isso,

aumentou as desigualdades, a violência e a desorganização urbana. Conforme o IBGE (1980),

nesta década, a taxa de natalidade era de 4 filhos por mulher. Diferentemente do outro

cenário, estes já nasciam em condições ruins dentro das cidades, fomentando mais uma vez, a

desigualdade e todos os problemas que provém dela. Nesse período, havia despreocupação
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com a qualidade de vida, pois assuntos de sustentabilidade eram pouco debatidos, e até

mesmo desconhecidos.

Esses fatos, se aliam com a preocupação referente a escassez de recursos naturais no

mundo futuro, como água, qualidade de oxigênio, e uma agricultura cada vez menos

confiável, segundo Teixeira (2005). Percebe-se a necessidade da presença cada vez mais

constante em levantamentos acadêmicos e sociais referente a métodos e ferramentas de se

conter a expansão demográfica no planeta. A fim de assegurar que o máximo de pessoas

tenham acesso à qualidade de vida, e principalmente, aos direitos fundamentais de terceira

geração, garantidos constitucionalmente, sem interferências negativas e privações, como já

percebe-se ocorrendo, segundo Alier, 1997.

Segundo os dados mais recentes do IBGE, tabulados em 2019, e atualizados em

2020, cerca de 2.812.030 pessoas nasceram no território brasileiro. Esse número, contrasta

com a informação posterior, coletada 1 ano antes, pelo IBGE, 2018, 12,5% da população

brasileira de 0 a 14 anos vivem na extrema pobreza, e 43,4% na pobreza. Isso resume 5,2

milhões de crianças vivendo em condições sub humanas.

A busca é por entender, o porquê das políticas públicas sobre a saúde e reprodução,

que começaram a ser implementadas em 1980 pelos governos, ainda não foram

completamente atualizadas, como apontado por Alves (2006), isto é, nos dias atuais,

mantém-se os mesmos métodos de campanha de quarenta anos atrás, como a distribuição de

preservativos, o pouco auxílio para famílias atenderem suas crianças, o mesmo tabu sobre o

assunto, a falta parcial de conhecimento sobre perspectivas de recursos naturais e

econômicos, o desamparo a jovens pobres, a falta de estímulo a técnica profissionalizante,

entre outras, segundo o Educa Mais Brasil (2019).

Como será apresentado no trabalho, temos hoje indicadores de muita imigração para o

Brasil, e socialmente vemos estes estrangeiros nas ruas, sem oportunidades e com burocracias

para acessar a registros e demais direitos e deveres de cidadãos. Este é um dos motivos pelo

que o trabalho se concebe. Para que possamos entender como podemos aproveitar da melhor

maneira possível todo este capital humano que está desaproveitado, para suprir eventuais

faltas futuras pela decrescente natalidade, pegando o âmbito do Rio Grande do Sul.

Temos no âmbito jurídico, a lei n.³ 9.263 de 12 de Janeiro de 1996, que estabelece

entre seus muitos artigos, a importância da participação do Estado através de suas instituições

no planejamento familiar, e as condições para casos voluntários de esterilização. É através
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desta lei, que os médicos e instituições da saúde ficam limitados a protocolos, assim como

também ficam incumbidos de orientações e conscientização sobre o preparo e conhecimento

sobre a reprodução humana e aumento da prole. Conforme Costa, na obra Planejamento

Familiar no Brasil, de 2009, esta lei não possui eficácia prática, uma vez que as mulheres

ainda não possuem autonomia sobre suas escolhas sobre a esterilização, e nem o Estado

possui suficiência para atender a planos e formular campanhas eficientes de acompanhamento

às pessoas. Segundo ela, quem tende a sofrer mais, são as pessoas de baixa renda, que

possuem dificuldade de acesso e esclarecimento a informações falsas, parcela esta que integra

a maioria do país, ainda conforme seu estudo.

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA

Este estudo visa buscar se existe, e quais métodos como contracepção e tipos de

políticas governamentais que se importem com o tema de natalidade, pegando o parâmetro do

estado do Rio Grande do Sul, assim como propor a solução para possíveis lacunas

decorrentes desse controle. Sugerir ações aplicáveis na cidade e também no âmbito nacional.

Buscar-se-á parâmetros e exemplos nacionais, para que o introduzido no trabalho, seja

adaptado e correlacionado com a realidade gaúcha e brasileira, considerando as

possibilidades, instrumentos, meios culturais, sociais e jurídicos, e também levando em conta

as limitações tecnológicas inseridas no atual cenário. Busca-se entender como o controle de

natalidade pode ser útil aos interesses do Estado, de acordo com seus eventuais cenários e

necessidades.

O tema em torno do controle de natalidade, abrange uma série de aspectos e

influências externas, tais como fatores internacionais, que se utilizados como sugestão no

contexto brasileiro devem ser devidamente dosados ao serem estudados em nossa realidade

gaúcha e brasileira, sob a luz da constituição.

1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Respaldando-se no IBGE, (1960), a taxa de natalidade era de 6 filhos por mulher.

Esse número, em 20 anos, diminuiu para 4, segundo dados do IBGE (1980), em virtude das

condições industriais a que o Brasil estava se submetendo, uma vez que, as pessoas passaram
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a trabalhar e ter suas vidas mudadas diretamente pela modernização, de acordo com a

interpretação da História Nacional (2005). Consequentemente, a taxa de natalidade diminuiu,

provando que, quando as pessoas possuem boas condições de estudo e trabalho, repensam e

planejam com responsabilidade, como explicitado por Alves (2006) a questão da reprodução.

Em 1980, o IBGE (1980) registrou que o índice de natalidade era de 4 filhos por

mulher, o que viria a diminuir na análise dos próximos 20 anos, considerando que as

epidemias e sérias crises financeiras da década, afetaram também diretamente as pessoas, e as

fizeram de maneira geral, repensar a reprodução. As políticas voltadas a estes cuidados,

começaram em meados desta década, com a conscientização e olhar dos gestores e da

sociedade, para outras visões, além da geração de bebês, de acordo com Alves (2006).

Já em 2000, marcaram-se 2 filhos por mulher. Esse número, garante a justificativa de

que, condições de modernização industrial e tecnológica, permite às pessoas um amparo e

esclarecimento sobre seu planejamento familiar. Esses cenários todos, acontecem em

períodos de grande desorganização institucional, e urbana. É necessário o controle da

natalidade, que ainda baixa, reflete em altos números, apresentados logo em seguida. Não

somente conter os nascimentos, é controlá-los, para que nenhuma parte geográfica do Brasil,

em nenhuma atividade seja comprometida pela escassez de mão de obra e pessoas, como nas

zonas rurais, ou pela aglomeração de pessoas, como é a preocupação dos grandes centros,

como colocado por Carvalho (2004).

A pesquisa rotacionar-se-á no fato de que, é visível a insuficiência e incapacidade do

Estado Brasileiro assegurar garantias básicas de sobrevivência em meio social para todos os

residentes no território. Garantias estas, como renda, segurança, cultura, alimentação e

principalmente água potável, denotado amplamente por Reymão, 2009. Segundo a base de

dados atualizada do Banco Mundial, em 2018, registrou-se a marca de 1,73 nascimentos por

mulher no Brasil. Isso significa 2,8 milhões de nascimentos registrados em cartório no ano de

2018. A Unicef, no mesmo ano, apontou para mais de 70 mil crianças em estado de rua e

miséria extrema no Brasil. Esse dado, aliado ao da expectativa de vida, de 75 anos, também

de acordo com a mesma fonte, é notório que a qualidade de vida e acesso aos recursos e

serviços, tendem a restringir-se aos que têm mais condições políticas e financeiras, conforme

Brandão (2006). Com esse problema cada vez mais agravado e crescente, necessita-se de

medidas que possam inibir o maior crescimento numerário de pessoas em solo brasileiro com

11



urgência, dados os intervalos burocráticos e ressalvas culturais a que as medidas estarão

sujeitas.

Temos também, a questão das imigrações, que se, no século passado eram em sua

maioria as europeias, e de certa forma, da África, hoje tendem a ser de países orientais e até

mesmo de latinos, como o Haiti e Venezuela. Esses volumes que se acrescentam ao território

brasileiro, sem planejamento, deixam uma onda de incertezas, tanto para os moradores, como

para os estrangeiros, que ficam muitas vezes sem rumos pelas ruas. Essa situação de

acentuada desigualdade, pode ser contornada e utilizada a favor dos interesses do país para

um bom crescimento e benefícios para eles também.

Um válido argumento sobre o tema, pode ser deduzido a partir de um levantamento

mais preciso, do PNAD, pelo IBGE, de 2015, em que 84,72% da população habitava a zona

urbana do país, enquanto que 15,28% viviam na zona rural. Essa diferença, deve ser avaliada

pela Administração Federal, para conscientizar sobre a discrepância entre as realidades, e

sobre a importância da presença das pessoas no cenário agrário. A crescente natalidade,

aliada ao êxodo rural de pessoas que buscam oportunidades metropolitanas, minimiza o setor

campestre e isso é extremamente prejudicial a longo prazo, se não forem tomadas medidas.

Outro argumento importante para ser considerado neste estudo, é o que foi levantado

no 8° Fórum Mundial da Água, realizado em março de 2018 em Brasília. O relatório emitido

pela ONU, posterior a reunião, salienta que há a estimativa de que até 2050, 50% da

população não tenha acesso a água potável. Isso em números, se resumiria em 5 bilhões de

pessoas. Comparando com o dado já apresentado aqui no projeto, da projeção populacional

do IBGE para até 2060, encontramos que, no ano de referência do 8° Fórum da Água, 2050,

teremos uma ligeira maior parcela da população de 50 anos. Isso significa que teremos

muitos adultos, principalmente idosos, que poderão estar nos 50% da privação da água.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a necessidade de manutenção de políticas públicas voltadas ao controle de

natalidade e manejo social no Rio Grande do Sul.
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1.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

▪ Contextualizar bibliograficamente o controle de natalidade no Rio Grande do

Sul;

▪ Analisar a necessidade de políticas públicas para o controle e manejo social;

▪ Constatar quais os meios para se obter o Remanejo Social;

▪ Verificar como as políticas públicas podem ser utilizadas como meios de

controle de natalidade.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

É importante esclarecer o que de fato se estuda no assunto sobre a natalidade, e quais

foram as bases teóricas que formam opiniões sobre o assunto. Entender a necessidade do

controle de natalidade para compreender a dimensão e os problemas passados, presentes e

futuros. Diversos autores redigiram obras com diferentes linhas de pensamento e estudo

utilizando as mais variadas teorias, porém todas as obras selecionadas para o embasamento

deste escrito, possuem afinidade e vínculo com o tema trabalhado.

2.1 NATALIDADE NA HISTÓRIA

Saindo do ponto de vista de que as pessoas deveriam se policiar no aspecto

reprodutivo para minimizar ou inibir a pobreza e desigualdades no futuro, como confirmou

Thomas Malthus (1766-1834), manifestaram-se outros pesquisadores que redigiram assuntos

e obras sobre a temática. Foram pioneiros no assunto cientistas e estudiosos como Marie-Jean

Nicholas Caritat, Marquês de Condorcet (1743-1794), William Godwin (1756-1836) e Adam

Smith (1723-1790), os quais em síntese, já tinham relatado suas perspectivas quanto às

consequências que um crescimento além do considerado da população poderiam acarretar

(GALVÊAS, 1996).

O princípio de discussões objetivamente sobre o tema “controle de natalidade”,

começou em 1798, quando Thomas Malthus ao redigir sua obra Ensaio sobre o Princípio da

População, defendeu sobre os resultados do desordenado crescimento populacional, como

escassez de recursos naturais, desequilíbrio financeiro e muitas desigualdades sociais

(BHERING, 2014).

Segundo Carvalho (2004), desenhando o crescimento populacional e a estrutura

demográfica do Brasil. Salientou que é importante para entender os períodos e políticas que

foram chaves para o redesenho do território em determinados anos. Ele é um bom ponto de

partida para entender como consequências catastróficas chegam em determinadas partes que

não se planejam adequadamente.

Ainda segundo Carvalho (2004), o autor desenha a estabilização de faixa etária e de

contingente populacional entre os anos 1940 e 1991. Ele conclui que o aumento da natalidade

no Brasil, se deu principalmente pelas condições que foram espalhando-se rapidamente para
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o território, diminuindo a taxa de mortalidade. Isso inclui condições de saneamento básico,

geração de empregos pela industrialização no período, os avanços e conhecimentos da

medicina.

Conforme Pimentel (2000), nos anos 30 e 40 traça qual foi a presença do Estado

antigamente na assistência, no amparo através de políticas públicas e qual foi a verdadeira

preocupação desta para com a natalidade e as crianças da época. É nítido o contraste com os

tempos atuais, uma vez que antigamente quase não existia assistência e nem visibilidade às

mulheres. Centros especializados na saúde feminina, políticas e campanhas de prevenção à

gestação, a saúde sexual, toda tecnologia e conhecimento sobre o corpo, remédios e métodos

contraceptivos e também o acesso à informação para planejamento pessoal e familiar.

Um importante estudo sobre a intersecção de 1975 a 1994 realizado por Bhering

(2014), retratou a situação da assistência da Mulher e da Criança perante os índices de

natalidade no Brasil. Ficou evidenciado que foi um problema novo para o governo, que ainda

sob limitações jurídicas e políticas, enfrentou os desafios de uma era com tecnologia escassa

no país, poucos profissionais e mão de obra qualificada, assim como entendimento e estudos

internacionais de experimentos para contribuir com a ajuda necessária às mulheres. A pouca

assistência e apetrechos que chegavam para disseminar um controle de natalidade, era

destinado em geral a mulheres de cidades grandes, isolando as de zona rural e não

contornando o problema do alto índice de nascimentos no período, como constatado pelo

próprio IBGE (2000) e afirmado na obra.

Segundo Barreto (2020), desenha traços sobre a resistência e condição feminina

dentro de uma ideologia histórica marcada pelo patriarcado. A autora demonstra um desenho

de como durante muitos anos, os homens mantiveram a reprodução de famílias grandes,

numa resistência decrescente ao longo dos anos do sexo feminino.

Em virtude destes pontos, muitos índices entre os anos 50 e 60 foram considerados o

ponto mais alto da expansão demográfica. Neste círculo, evidencia-se uma grande presença

da teoria de Malthus, porque, os defensores do controle de natalidade utilizaram-se deste

ocorrido para reafirmar a precisão de políticas públicas com o objetivo de minimizar os

nascimentos, incluindo hipóteses mais rigorosas, como utilização de coerções (CORRÊA;

ALVES; JANNUZZI, 2006).

Dentro da história do Brasil, percebe-se os indícios das políticas de controle da

natalidade entre a época colonial da república, contudo, as políticas a favor da natalidade,
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surgiram destacadamente com a adoção dos salários-família e auxílios voltados a estes

aspectos. (COSTA et al., 2013).. Ainda de acordo com ele, as ações e conferências sobre o

assunto começaram voluptuosamente após a Segunda Guerra Mundial, com a ONU

propagando muitas delas.

Lucci, et al (2005), relembra como nasceu a teoria malthusiana, derivada do próprio

malthusianismo, e suas principais diferenças. É perceptível que o neomalthusianismo entra

em cena num período da história extremamente conturbado, e justifica o certo radicalismo

que ele prega, uma vez que, seus difusores se prendem em métodos e até normas mais

rigorosas que a primeira teoria.

Ao contrário de Malthus, os neomalthusianos eram favoráveis ao uso de métodos
anticoncepcionais e propunham a sua difusão em massa nos países
subdesenvolvidos. Argumentam que os países que mantêm elevadas taxas de
crescimento veem-se obrigados a investir boa parte de seus recursos em educação e
saúde, devido à grande porcentagem de jovens que abrigam, e julgavam que essas
somas elevadas poderiam ser aplicadas em atividades produtivas, ligadas à
agricultura, à indústria, aos transportes etc., que dinamizaram a economia do país.
(LUCCI et. al., 2005, p. 320).

Ainda por volta dos anos 29, o economista e sociólogo Warren Thompson apresentou

o que seria o primeiro conceito referente a teoria dele: Transição Demográfica. Para

Thompson, há de se existir um elogiável equilíbrio entre o fator crescimento e aqueles que

são os meios fundamentais da vida (como recursos naturais), invocando duas novas situações

com relação à proposição de Malthus: a ordenação e classificação de uma população em

distintos estados e o uso da mortalidade e a natalidade para distinguir os mesmos estados

(BANDEIRA, 1996).

2.2 O ALCANCE DO TEMA NATALIDADE

Conforme Rocha (1992) manifestou seu interesse pelos debates no parlamento

referente ao controle de natalidade. Tamanha importância do assunto, chama a atenção para

um aspecto mais burocrático e teórico. Ela traz como seriam os tratamentos jurídicos quanto

a isso. Não se trata de qualquer procedimento fácil, porém com uma vontade real por parte

dos governantes e da gestão, podem ser criados sistemas que facilitarão o debate e a aplicação

prática. Ela traça essas necessidades fazendo importantes destaques e determinações do
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território demográfico brasileiro.

De acordo com Aguinaga (1996), até meados dos anos 80, o Brasil havia progredido

pouco na aplicação de esterilizações cirúrgicas no modo voluntário, ou ECV. Neste período,

praticamente a totalidade dessas esterilizações acontecia no ciclo grávido-puerperal, ou seja,

imediatamente após partos cesarianos. O CPAIMC teria sido pioneiro em modificar esta

situação, com os treinamentos e utilizações em maior quantidade das ferramentas de

laparoscopia ou minilaparoscopia, estes que, mais adiante, foram de forma igual praticados

por outras instituições nacionais. Esse fato, para o autor, cedeu maior segurança em

procedimentos de ECV, concluindo que era um meio eficiente.

Com a preocupação do crescimento desproporcional em países pobres, no Brasil em

1975, foi constituído em cartório, o CPAIMC (Centro de Pesquisas e Atenção Integrada à

Mulher e à Criança), considerada uma sociedade sem fins lucrativos, com a finalidade

específica de caráter filantrópico (Aguinaga, 1996). A ideia original dessa fusão, era colocar

na prática uma nova maneira de prestar serviços de saúde na área ligada a mulher e a criança,

principalmente para as de classes menos abastadas, sem condições financeiras.

Nacionalmente, as gestões de Geisel, entre 1974 e 1979, e a de Figueiredo de 1979 a

1985 são lembradas por posicionamentos que deixam exponencialmente a perspectiva

natalista e adquirem perspectivas controlistas. Nos anos 1960, as administrações militares

pressionaram que o Brasil, por seu tamanho territorial, ainda necessitava de auxílios para

povoamento, e por conta disso não havia necessidade de controle de natalidade. A visão

começa a se alterar a partir dos anos 1970. Essa alteração começa com o princípio da

discussão internacional sobre o assunto, segundo Alves (2006).

Sobre o controle da fecundação como preocupação do Estado, adquiriu-se caráter

global a seguir da Conferência de População e Desenvolvimento de Bucareste em 1974. O

tema que dividia opiniões no quesito internacional, estava ligado ao papel de tópicos

territoriais sobre o desenvolvimento dos países, justo num momento onde a própria produção

industrial mudava seu formato. Essas diferenças só seriam superadas em 1994, na

Conferência do Cairo.

“A maior vitória da CIPD do Cairo foi tirar o problema populacional da perspectiva

econômica e ideológica, para colocar as questões relativas à reprodução como fazendo parte

da pauta mais ampla dos direitos humanos.” (ALVES, 2006, 34).

A CPAIMC, que foi fundada com o aspecto principal de, não só esterilizar mulheres
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sem condições, mas oferecer apoio e suporte para planejamentos da saúde, e da família,

acabou sem recursos internacionais e com a imagem extremamente desgastada, vítima de

uma série de ataques desinformados. Com a cessação dos recursos e o declínio de suas

instalações, a CPAIMC fechou as portas em meados de 1992. Numa análise de Lia e Amélia

Kaufman, o desfecho do CPAIMC ocorreu fundamentalmente pela dificuldade de conseguir

recursos dentro do próprio Brasil, perante as influências internacionais de que os negócios

locais sobre planejamento familiar e também de contracepção, precisavam obter autonomia

econômica.

“As investigações da CPMI de 1993 não constataram a existência de políticas oficiais
voltadas ao controle da natalidade da população negra no país. Todavia, ela
representou um passo importante na afirmação da identidade das ativistas negras na
medida em que abriu espaço na esfera parlamentar e governamental para averiguação
das denúncias suscitadas pelas militantes, gerando maior visibilidade do feminismo
negro.” (Damasco, Maio & Monteiro, 147,2012).

Em 2015, a Associação Nacional de História demonstrou novamente o interesse pelo

assunto, publicando a pesquisa intitulada “População, o problema de nosso tempo”: controle

de Natalidade, Cultura Política e Relações de Gênero, (ESTADOS UNIDOS/BRASIL,

1960-1970). Este trabalho, redigido por Anelise Araújo, ainda que siga uma linha paralela e

em certo ponto, se distancie desse projeto, traz pontos importantes a serem garimpados. Um

deles, é a influência dos Estados Unidos e Ocidente como um todo na política e preocupação

com a Natalidade.

2.3 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO ASSUNTO

Através de Karl Marx, a teoria sobre o estudo demográfico é conhecida pelo título de

reformista, ou até mesmo marxista, e possuem uma ideia contrária daquelas defendidas por

Malthus e pelos seguidores dele. Entendida pelo Karl Marx, sua base é que a expansão da

população não faz paralelo com nenhum aspecto sobre geografia, isto é, as pessoas não estão

ligadas em uma intimidade social histórica reprodutiva, mas com certeza por submissões

entre as diferentes classes (VIANA, 2006).

Diniz (2006) faz um retorno pela história para traçar uma perspectiva na prática do

que acontece com o assunto natalidade quando se envolve o teor capitalista.

“Todavia, muitos países do Terceiro Mundo, apoiados pelos países socialistas,
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passaram a denunciar a política de controle da natalidade como uma medida
imperialista que visava ao controle das populações pobres do mundo. Em plena
Guerra Fria, o Terceiro Mundo passou a defender a necessidade de políticas
desenvolvimentistas ao invés de políticas populacionais controlistas.” (DINIZ
ALVES, 2006, p. 24).

Menandro (2018) ressalva do entendimento e esclarecimento do sistema, na vida

cotidiana de uma sociedade com relação a sua vida de curto, médio e longo prazo.

O renomado Portal Regional da BVS, referência em informações sobre saúde,

publicou em 2007, a obra sobre Controle de Natalidade em Mulheres Cardiopatas. Essa obra

serve de embasamento para entendermos que, resolver o controle de natalidade no Brasil é a

chave para diversos outros problemas e ramificações. É nessa pesquisa, que afirma-se que o

Estado não é completamente capaz de suprir as necessidades de saúde de mulheres com

problemas cardíacos por falta de adequação, muitas vezes assistência, planejamento familiar

e até mesmo suporte para tratamento. Por isso, é defendido que o controle de natalidade pode

ser uma opção para manter a opção das mulheres nessa condição, de seguirem uma gestação,

mesmo usando stent ou marca-passo. Ainda que a resposta seja sim, cabe ao Estado garantir

no âmbito da saúde, de preferência da fase pré-gestacional, ferramentas e instrumentos para

se ter a criança de maneira segura, o que atualmente, pela alta demanda e má gestão

administrativa, não é possível ser garantido nem imediatamente, nem com eficácia. O artigo

de Champi em conjunto com Andrade e Elmec (2007), traz tamanha importância e

responsabilidade por parte do estado em zelar pela saúde de mulheres em condições de saúde

delicadas (como a cardiopatia), e acha nas políticas de prevenção e controle de natalidade,

possibilidades para se estancar a quantidade, de pessoas necessitadas de tratamento no futuro,

mas também a quantia de mulheres com problemas acarretados por gestações.
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2.4 NATALIDADE E PRESENÇA IMIGRATÓRIA NO RIO GRANDE DO SUL

O assunto Controle de Natalidade no Rio Grande do Sul foi pouco explorado ao longo

das pesquisas acadêmicas. Não há materiais específicos sobre, e portanto o embasamento se

dá pelo bordado de informações e dados relevantes para o tema. Um destes, foi encontrado no

artigo de Chaves, 1997, onde ela faz um desenho do comportamento da natalidade na região

metropolitana de Porto Alegre, através do uso do Banco de Dados do Estado do Rio Grande

do Sul. Como foi um estudo realizado pelo departamento de Geociência, buscava mapear o

crescimento dos nascimentos, tais como aspectos de renda e também grau de urbanização das

pessoas em Porto Alegre e no interior, entre o ano 1980 e 1991. O artigo, talvez por sua

antiguidade, não está incluído em sua completude nos arquivos do Google Schoolar nem na

revista eletrônica, sendo inviável a leitura de seus resultados, contendo apenas a introdução.

Houve contato via e-mail com as secretarias de saúde e de assistência social do

município e do Estado, em busca de parâmetros para a formalização dos dados e dissertação,

entretanto, fomos surpreendidos com a omissão por parte dos responsáveis. Foi realizado

contato telefônico com os mesmos departamentos, inclusive o da saúde da mulher da

secretaria de saúde do estado, e do município de Porto Alegre, mas este sem retorno também.

As perguntas eram sobre a existência de políticas de natalidade no município, ou a

preocupação para com elas. Como não obtivemos retorno, foram reencaminhados os

questionamentos de forma pacífica, alegando que tratava-se de uma pesquisa acadêmica,

porém novamente sem retorno.

Jardim, 2002, em seu estudo Evolução da População no Rio Grande do Sul, relata

como crescente a busca do estado pela migração interna e imigração. Os motivos, segundo

ela, são de aspiração econômica, cultural e condições sociais. Também são apresentados

dados como o volume populacional que se instalava naquele momento. É comum analisar que

o Rio Grande do Sul sempre seguiu os índices de natalidade de nível nacional. Isso acontece,

porque o estado sempre foi bem tido como um lugar de procura para instauração de famílias e

negócios, tanto pela cultura, como pela riqueza de solo, de clima.
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Tabela 1 - Posição populacional Rio Grande do Sul  / Brasil no ano 2000

Fonte: IBGE (2000).

Bastos, 2006, realizou sua pesquisa com base no tema Crescimento Populacional,

ocupação e desemprego dos jovens no Rio Grande do Sul. O estudo abordou o período de

tempo 1993 e 2004. Ele conclui, que durante muito tempo, o crescimento populacional esteve

aliado a força de trabalho de um país. Ele começa sua obra desmistificando isso, para

concluir que, mesmo com um crescimento populacional positivo, ainda sim o país pode ser

deficitário neste quesito, e que somente o Estado com políticas estratégicas, pode garantir o

otimismo em ambos os cenários. Em Porto Alegre, por exemplo, ele conclui que, o aumento

de jovens na cidade (15,7% em 1993 para 17,5% em 2004), não impediram o acúmulo de

desemprego e pobreza, começando ilustrar que a justificativa de que quanto mais mão de

obra jovem melhor, não possui garantias, sustentação e pode ser uma armadilha.

Segundo a estimativa do IBGE para 2021, somente a cidade de Porto Alegre no Rio

Grande do Sul detém 1.492.530 habitantes, sendo a cidade mais populosa do estado do Rio

Grande do Sul. Destes, 785.806 pessoas possuem ocupação remunerada, como consta no

mesmo relatório, representando apenas 53% da capital gaúcha. Esta foi uma estimativa do

IBGE, que teve suas pesquisas concretas adiadas pela pandemia. Também buscamos por
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entender a realidade econômica das crianças da capital e do estado, e para complementar isso,

contrastamos com dados minerados em 2009 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

–IPEA.

No mesmo ano de 2009, o Sistema de Indicadores Sociais, do IBGE, apontou que no

Rio Grande do Sul, para cada 1 mil habitantes, nasciam 11,6 crianças, abaixo de uma média

nacional de 15,7. Esse número de 11,6 crianças pode parecer baixo, entretanto, se

compararmos com os registros da realidade infantil naquele período, torna-se questionável o

destino e as condições destas crianças. Segundo o censo da época, o Rio Grande do Sul

contava com 10.693.929 habitantes. Isso significa que, ocorreram aproximadamente 124.049

novos nascimentos naquela intersecção de tempo.

Gráfico 1 - Perfil da Pobreza Extrema de Crianças no Rio Grande do Sul em 2009

Fonte: Ipea (2009).
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Gráfico 2 - Perfil Pobreza Extrema Grupos Etários do Rio Grande do Sul em 2009

Fonte: Ipea (2009).

Os gráficos apresentam a relação entre crianças e demais faixas etárias e seus

respectivos percentuais de pobreza no Rio Grande do Sul em 2009. Não foram encontrados

dados tão específicos quanto esta natureza somente no município de Porto Alegre. Podemos

analisar que, as crianças em 2009, figuravam a maior parcela entre os extremamente pobres e

pobres, enquanto os adultos prevalecem nos índices de menor hipossuficiência. Podemos

entender deste gráfico, que no estado do Rio Grande do Sul, havia um grave cenário a ser

resolvido no âmbito infantil. Os dados para o ano de 2021 não foram estimados, pois

dependem da mineração do IBGE.

Segundo o portal do governo do Rio Grande do Sul, foram 130,7 mil nascimentos

registrados no Estado apenas em 2019, considerando um posterior ano de pandemia e crise

sanitária internacional. É um número relativamente alto considerando as condições de saúde e

econômicas conhecidas no ano para o estado, que foram oferecidas para estes recém nascidos

em um ano após seu nascimento.

Ainda de acordo com o governo do estado, podemos analisar o seguinte gráfico:
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Imigrantes registrados no Sismigra (2018-20), na Relação Anual de Informações

Sociais (RAIS) (2019), e no Cadastro Único (2021) por país de procedência

Fonte:  Cadastro Único (2021) (BRASIL, 2021a) – RAIS (2019) (BRASIL, 2021b) –

SISMIGRA (2020) (BRASIL (2021c).

Podemos inferir, que os países latinos são atualmente os que mais imigram para o

Brasil, e para o Rio Grande do Sul. É comum que o governo, sem uma estratégia e

planejamento para recebê-los, não tenha atuação pertinente para designá-los suficientemente

para empregos e demais atividades econômicas que proporcionem desenvolvimento para o

estado e para eles.

Com observação ao gráfico a seguir, podemos inferir que existiu um boom no

crescimento da imigração no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2017. Em 2019,

podemos ver o maior número de imigrantes no estado, o que podemos somar com os

nascimentos apresentados anteriormente sobre os nascimentos naquele ano.
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Número de imigrantes na Relação Anual de Informações Sociais, para o Rio Grande do Sul

— 2010-19

Fonte: RAIS (2019) (BRASIL, 2021,b).

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

O instrumento será montado a partir de um estudo bibliográfico e com pesquisas em

artigos e posterior entrevista com uma profissional jurídica que é referência no assunto, a fim

de solidificar o entendimento sobre o controle de natalidade no Brasil, sua história e

importância para o futuro.

Devido a pandemia e as restrições por ela impostas, o IBGE e outros institutos de

pesquisa tiveram suas pesquisas nacionais suspensas, o que adiou os tradicionais

levantamentos censitários decenais. Contudo, os principais centros de pesquisa trabalharam

em cima de levantamentos anteriores para elaborar estimativas e fornecer parâmetros para as

pesquisas neste período.

3.1 QUANTO AOS OBJETIVOS
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O foco principal desse tratamento de dados, é integrá-los de maneira objetiva ao

projeto, pois a intenção principal é ser sucinto, embasado e prático nas ideias.

Ser uma pesquisa descritiva e explicativa, de caráter predominantemente qualitativo.

A pesquisa tem por caráter, a qualificação dos dados para exposição dos motivos, e a

qualificação dos mesmos para a argumentação. Tem aspectos comparativos, para contrastar

dados e possui informações de cunho descritivo.

“A análise de dados configura-se numa fase importante no empreendimento de

investigações nas Ciências Sociais Aplicadas, sobretudo no campo dos estudos em

Desenvolvimento, Gestão e Organizações.” (TEIXEIRA, 2003, p. 1).

Buscaremos com o trabalho, levantar as políticas públicas que podem ser elaboradas

para o desenvolvimento saudável de uma economia sem grandes crescimentos populacionais,

com aproveitamento de mão de obra já disponível nos dias atuais, e preservando a saúde de

todos futuramente.

Com o intuito de adquirir conhecimento sobre o assunto e em quais momentos foi

realizado pesquisas bibliográficas acerca do tema, e enfim, favorecer o trabalho com as

citações, ideais e teorias.

3.2 QUANTOS AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

A pesquisa possuirá o embasamento em artigos e periódicos, e também com a

entrevista da Promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Dra. Cinara

Vianna Dutra Braga. A escolha da promotora gaúcha, se deu pelo gatilho de uma publicação

com o tema do projeto no portal de notícias GZH, em 19/01/2018, com o título: Controle da

natalidade não é opção, mas necessidade. A linha de pesquisa será expositiva com aspectos

descritivos.

O intuito da entrevista com a Promotora de Justiça gaúcha que atua praticamente com

a realidade de nascimentos hoje, é trazer um parâmetro para reforçar a base da ideia principal

do projeto. Aliado ao conhecimento prático que dar-se-á através das obras bibliográficas,

complementaremos com o entendimento real de alguém na atividade.

Os conteúdos que embasam a proposta do projeto, são relacionados a natalidade

brasileira, e sua importância para o futuro. É necessário pensar que, para isso, é preciso expor

dados e informações, a fim de solucionar um conhecimento, e esclarecer o papel da
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Administração Pública para gerir seus recursos e populações.

É para isso, constatado através de artigos científicos encontrados em periódicos,

dados dos principais portais de dados e estatísticas, como IBGE e instituições que têm acesso

a indicadores recebidos de autarquias, agências reguladoras e empresas públicas, e os

disponibilizam de forma tabulada, ordenadamente por universidades ou revistas eletrônicas

de conceito.

3.3 QUANTO A COLETA DOS DADOS

A coleta de dados acontecerá a partir de acesso a periódicos publicados sobre o

assunto. A busca por informações em periódicos de dados, como fontes do Banco Mundial e

IBGE, serão realizadas paralelamente, para conferir e assegurar a continuidade e

contextualização dos dados.

Será priorizado a busca por material de autorias acadêmicas, a fim de contribuir com

o entendimento de professores e alunos, valorizando suas obras, citando-os e contribuindo

para a riqueza e desenvolvimento de todos.

Essa fase é marcada pela riqueza das formas e espécies as quais serão conquistadas as

provas, como documentos diretos e indiretos.

3.4 QUANTO A ANÁLISE DOS DADOS

A inserção dos dados no trabalho, e informações coletadas de artigos, serão

contextualizadas com o conteúdo que está sendo dito, e de forma coerente aplicada ao

entendimento do leitor. Será buscado precisamente quando, quais foram as aplicações do

controle de natalidade e a necessidade de instalá-los, assim como.

Será desenvolvido um texto argumentativo a partir das respostas da entrevista, e o

mesmo confrontado com demais dados, sempre mantendo o padrão de visão e foco nacional.
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO

4.1 CONTEXTUALIZAR BIBLIOGRAFICAMENTE O CONTROLE DE

NATALIDADE NO RIO GRANDE DO SUL

Iniciando-se a análise dos resultados das pesquisas e do material levantado, partimos

da observação do que a legislação propõe acerca do controle de natalidade em Porto Alegre.

Segundo a lei n° 9.029 de 13 de Abril de 1995, é ato discriminatório que empregadores

promovam o controle de natalidade entre as mulheres, assim como outras exigências que se

refiram ao evento da gravidez ou interferências na vida pessoal da mulher. A citação da

promoção do controle de natalidade neste inciso, é de forma subsidiária a outras disposições,

concluindo-se que não há uma norma ou orientação voltada especificamente sobre o tema.

Ainda que subsídio em um conjunto maior, o próprio parágrafo faz ressalvas. Em “promoção

do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de serviços e de

aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de instituições públicas ou

privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde (SUS)” o legislador foi

cirúrgico ao especificar que outras maneiras de atuação indireta do Estado para o controle de

natalidade não estão proibidas. Do respectivo trecho de uma lei maior, percebe-se que de fato,

a atuação direta na vida biológica de qualquer pessoa, principalmente as mulheres, por parte

de qualquer pessoa jurídica, física, ou até mesmo do Estado, é inconstitucional. Portanto, não

considera-se atuação direta o incentivo a políticas públicas e demais oferecimentos de

serviços de planejamento e acompanhamento por instituições públicas.

Por outro ângulo, conforme Costa, em 2009, a lei n° 12.963 de 1996 não possui plena

eficácia, uma vez que, mesmo o Estado estabelecendo autonomia para as pessoas e

praticamente mínima intervenção do governo na decisão de reproduzir, ainda sim o Estado

não consegue arcar com sua mínima parcela, que seria atuar na conscientização e

acompanhamento para um planejamento familiar saudável. É a insuficiência do Estado na sua

mínima parcela de responsabilidade, que torna a lei extremamente branda para a autonomia e

intocabilidade do assunto reprodução. O resultado deste impasse e a demora para a

regulamentação do tema, impacta diretamente nosso futuro. Abramovay, em 2010,

compactou a omissão do Estado em regular o assunto sobre fertilidade e natalidade, a teoria

malthusiana, já ante citada neste trabalho. A conclusão que o pesquisador publicou, foi que,

quanto mais tempo perde-se para projetar um crescimento populacional saudável, maior será
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a catástrofe da escassez de recursos naturais e materiais, provocando cada vez mais severa

violência social, política e principalmente acirrando a concorrência pela busca da

sobrevivência entre nações.

Temos, segundo o IBGE 2020, uma expectativa de vida de 72,44 anos para homens, e

79,90 para mulheres, o que permite afirmar que a população está cada vez durando mais,

significando também gastos previdenciários e necessitando de mais aportes por parte de uma

juventude que vem diminuindo gradativamente, pela atuação da Administração Pública.

Um crescimento populacional saudável, segundo a assistência social ouvida, é dando

suporte e amparo de qualidade às crianças de hoje, para que tornem-se adultos conscientes no

futuro, quebrando o laço de temporalidade onde os erros por falta de informação se repetem

de geração em geração, entre mulheres, e entre homens.

4.2 ANALISAR A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O

CONTROLE E MANEJO SOCIAL

Patarra, em 2011, publicou sua obra com base nas questões da imigração no Brasil,

destacando que o Brasil é e tende a ser no futuro o principal país destino de imigrantes dos

países em crise por todo o mundo. Ele argumenta que isso se deve, não só ao aspecto social,

miscigenado, que possui grande diversificação e aceitação, mas também pela diversidade

climática, extensão territorial e legislação protetiva e acolhedora, que visa sempre o melhor

do povo. Dada essa conclusão, ele indica que até 2050, tende-se a receber um volume até 3

vezes maior do que a população atual, de aproximadamente 212 milhões segundo o IBGE,

em 2020. A imigração, segundo ele, surgirá de países árabes, em constantes guerras, de

países pobres, para fugir da miséria e de países orientais, para fugir da superpopulação e

escassez de recursos. Há que se falar, que com o aumento exponencial de pessoas na zona

urbana das cidades, sem regulamentação para a natalidade, há de haver muitos nascimentos,

acarretando a desproporção dos problemas.

Esse estudo de Patarra, vai de encontro com Wesz, que em 2006, apresentou em seu

trabalho a futura escassez da mão de obra agrícola no Brasil, para um futuro de até 2050. Isso

ocorre, porque não se está tendo a natalidade necessária na zona rural, para que possa se

manter ativa a mão de obra constante no plantio e cultivo agrário. Para isso, será necessário

um êxodo urbano, onde jovens possam buscar refúgio e oportunidades atuando nas lavouras.
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Isso evidencia que há espaço para imigrantes, e que haverá uma grande lacuna na mão de

obra necessária. Uma conclusão plausível, seria fomentar essa volumosa imigração, a

distribuir-se em regiões agrícolas, mantendo equilibrada a produção para a subsistência de

todos, e não sobrecarregando as cidades com problemas de falta de moradia, desemprego,

violência, pobreza e falta de alimentos por uma agricultura enfraquecida.

Outro problema que ilustra a necessidade de regulamentar os nascimentos, foi

ilustrado por Angelo em 2000, sobre o colapso da falta de água potável em estimativas para

2025. Na época, ele esboçou parâmetros de quantidade de pessoas para usufruir a água, e as

estipulações de volume de água disponível para atender a tanto. Ele concluiu, que em meados

de 2025, poderá não haver recursos hídricos suficientes para atender a população já existente.

Essa possibilidade de informação foi reiterada pelo Fórum Mundial da Água, realizado em

Brasília, DF em 2018. Conclui-se disso, que não havendo garantia de suprimentos hídricos

para a população já existente, é fundamental que sejam estabelecidos regramentos e

acompanhamentos para os nascimentos no país.

4.3 CONSTATAR OS MEIOS PARA SE OBTER O MANEJO SOCIAL

Assim como CPAIMC, já citada anteriormente, foi constituída com o objetivo de

ajudar as mulheres mais pobres no controle de nascimentos, e segundo Aguinaga, 1996,

também obteve um importante papel na atuação durante a epidemia do HIV, onde buscavam

prevenir e evitar gravidezes, para que os bebês não fossem atacados pelo vírus, é fundamental

que novas instituições venham a ser construídas para que mulheres tenham a oportunidade de

tratar-se e ter a possibilidade (sob uma jurisdição que deverá ser legislada) de evitar que

novas crianças surjam em um futuro cada vez mais suscetível a epidemias, de acordo com

Britto, 1994.

A questão previdenciária também pode ser objeto de discussão neste contexto, uma

vez que, o Estado atuando ativamente para controlar os nascimentos, em um cenário futuro

haverá uma menor parcela contribuinte para arcar com um volume maior de aposentadorias.

Isso demonstra que o controle de natalidade vai além de um ou dois assuntos, e sim, engloba

vários, que devem ser estudados sistematicamente. Para solucionar o problema, retornamos

ao ponto em que, diminuindo as natalidades atualmente, teremos recursos e tempo para

preparar e remanejar os indivíduos já existentes (crianças abandonadas, adolescentes em
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situação de rua, jovens em presídios, mulheres e pessoas em condições de miséria,

imigrantes, etc.) para as áreas trabalhistas, evitando o déficit futuro, e podendo assim, de

maneira equilibrada com presente e futuro, manter superavitários ambos os interesses.

Atualmente no Brasil, existe um grande volume de futura mão de obra não

aproveitada. São grupos como os citados acima, de homens, mulheres, jovens, adolescentes,

órfãos, imigrantes que vivem no Brasil, porém por condições externas e falta de incentivos

não possuem oportunidade de atuar e contribuir efetivamente para o desenvolvimento

econômico do país. As crianças dos grandes centros que hoje desfrutam da invisibilidade e

marginalidade, devem ser encaminhadas para famílias com condições financeiras e

emocionais de desenvolvê-las para serem seres ativos e úteis para o futuro. É nesse contexto,

que novos nascimentos não planejados e sem bases, tornam-se inviáveis para os interesses do

Estado.

É possível entender, que como um ciclo, os seres que nascem em famílias

estruturadas, desenvolvem-se com todo o apoio financeiro e psicológico. Estas famílias, no

Brasil de hoje, não são a maioria. Portanto, conclui-se que estes seres, no futuro estarão

preparados para atuar e cooperar com a mão de obra exigida. Em contrapartida, têm as

crianças que nascem e vêem seus direitos básicos (garantidos pela Constituição) violados

desde muito cedo, tais como direito à escola de qualidade, a lazer, cultura, a proteção

familiar, e não encontram no Estado, recursos suficientes para os desenvolver. Esta segunda

proposição retrata grande parte das crianças e adolescentes do Brasil, segundo o IBGE em

2018. O mesmo relatório do IBGE, ressalta que em 2018, havia no Brasil cerca de 35,5

milhões de crianças (pessoas de até 12 anos de idade), sendo o equivalente a 17,5% da

população Brasileira. Destes, aproximadamente 5 milhões vivem em pobreza extrema, sendo

que outra parcela de 4,7 milhões não possui pleno acesso aos direitos citados anteriormente.

Trata-se de um importante número, que se bem aproveitado, assistido e investido agora, no

futuro será de grande valia.

Retomando um ponto descrito no referencial teórico, sobre o levantamento do IBGE

em 2021, da cidade de Porto Alegre, é possível analisar que vivem ali em torno de 1.492.530

habitantes, sendo que apenas a parcela de 53% de pessoas tem atividades remuneradas. Este

dado nos mostra que Porto Alegre e o estado ainda tem muito a desenvolver economicamente

sua população, pois esse desamparo de quase metade da população, nos traz o retorno de que,

não há condições nem do Estado, ter tempo e recursos para amparar as crianças e programar
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um bom desenvolvimento infantil, e nem das pessoas numa análise geral, de se aterem aos

cuidados de novas crianças.

Caso os órgãos e secretarias voltadas à saúde da mulher e da assistência social se

preocupassem com a qualidade de vida futura, o foco do trabalho seria em resolver de

maneira eficiente os problemas e lacunas atuais, como a pobreza menstrual, a fome infantil, a

miséria e a violência. É necessário instituir uma legislação para que estes órgãos competentes

possam agir com eficácia para inibir novos nascimentos, uma vez que, é insuficiente a

capacidade do Estado de arcar com todos agora e depois.

4.4 VERIFICAR COMO AS POLÍTICAS PÚBLICAS PODEM SER UTILIZADAS

COMO MEIOS DE CONTROLE DE NATALIDADE

A entrevista da assistente social, que trabalha na prática com problemas e

atendimentos a famílias, crianças e adolescentes, relata que a presença de diversas políticas

públicas juntas e contínuas, principalmente as educacionais, tem o condão de transformar a

sociedade, assim como inibir problemas futuros. Entretanto, ela também relata que não existe

isso no Estado, e que isso se soma aos casos individuais. Analisemos o trecho:

“Em resposta a primeira questão, importante destacar que crianças e adolescentes são
vítimas de vários tipos de violências, sendo elas: físicas, que incluem negligência,
abandono, violência física ( algumas podem levar à morte como presenciamos em
vários casos de grande repercussão no Brasil e no mundo), dentre outras; violência
psicológica ( intimidação, alienação parental,bullying, ameaça, dentre outros);
violência sexual ( abuso, estupro, exploração, diria que está é a pior) e por fim, a
violência institucional ( que podem ocorrer nas instituições que acolhem as vítimas ,
desde delegacias, hospitais, abrigos, fazendo com que a vítima seja exposta a relatar
muitas e muitas vezes a violência ocorrida).”

Aqui se reforça a opinião apresentada no presente trabalho de que as famílias

precisam de acompanhamento governamental para constatarem condições financeiras,

emocionais e sociais de, não só conceber, mas também manterem uma criança. Para evitar-se

essas questões, é fundamental a aprovação e a constatação de responsabilidade, afirmada por

alguém com prática e responsabilidade pública, pois, garantindo que famílias responsáveis e

cuidadosas manterão crianças e adolescentes, é possível evitar gastos futuros com combate a

violência e remediando o estrago realizado na vida deste indivíduo (como drogas, desvios

psíquicos, entre outros).
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Outro trecho da mesma resposta, ela afirma:

“Sabemos que as famílias não conversam sobre sexualidade com os
filhos, seja por motivos religiosos, tabus pessoais e/ou questões de
desinformação mesmo. Também nos vemos diante de um Governo
Conservador que “entende” que falar sobre sexualidade é incitar ao
sexo, quando na verdade é de fundamental importância levar as
crianças e adolescentes entenderem que falar sobre o tema pode ser
descoberto uma situação de abuso e violência sexual, as quais segundo
dados, na maioria das vezes ocorre de forma intra-familiar”

Confirmamos daqui, que as famílias não são e nem estão preparadas para a concepção

e preparo dos filhos, seja pelos mais diversos motivos que ela citou, e que o Governo, é

insuficiente ao lidar com isso, pois como se percebe, ela relata que o Estado atual entende

algo negativo ensinar sobre sexualidade nas escolas, que mais adiante ela afirmará ser o lugar

onde as crianças e adolescentes passam mais tempo durante sua vida. Ao somar o despreparo

das famílias para alicerçar o preparo de crianças e adolescentes, junto a insuficiência do

governo em garantir a informação e o conhecimento necessário, temos o resultado

extremamente negativo de que, situações de abusos ocorrem dentro do próprio âmbito

familiar. Por essa soma de dois fatores, e pelo resultado extremamente negativo,

consideramos que, enquanto perdurar e o Estado não atuar ativamente no combate e

prevenção destas situações, é extremamente inviável o governo não se preocupar em inibir

novos nascimentos, pois é preciso garantir qualidade e proteção aos seres já existentes, ao

invés de no futuro, ter um volume maior destas mesmas situações.

A profissional esboça como é lidado com o assunto hoje:

“Primeiramente a Assistência Social, assim como a Saúde trabalha
com o termo “Planejamento Familiar”. O controle da natalidade se dá
por orientação, não tem como obrigar uma pessoa adulta (acima de 18
anos), a não engravidar, mesmo que as condições financeiras não são
suficientes.”

Devido ao fato de não existir legislações incisivas sobre o assunto, os órgãos

competentes trabalham de maneira superficial, com base em orientações, mesmo percebendo

casos em que não se há mínimas condições de criação de um ser humano. Isso ilustra que o

trabalho da saúde e da assistência social, é extremamente limitado a resolver os problemas de

33



agora, e não prevenir os problemas futuros, pois não conseguem atuar numa efetiva

prevenção, por falta de amparo jurídico, legislação e recursos.

Um ponto importante a ser referenciado da entrevistada, é quando ela ressalta:

“Primeiramente, a restrição de nascimentos não vai diminuir as
desigualdades sociais, pois estas perpassam a questão do “ controle da
natalidade”.

Desta citação, concluímos que apenas a restrição de nascimentos não irá resolver o

problema da desigualdade social, pois como ela mesmo afirma, essas questões “perpassam a

questão do controle de natalidade”. Dito isso, podemos claramente entender que tão somente

a prevenção e restrição de novos nascimentos não resolvem o problema, sendo necessário

outras políticas atuantes para que em conjunto, possa se auferir os resultados planejados.

São propostas neste trabalho, medidas que em conjunto a restrição de nascimentos, podem ser

de grande valia para o objetivo de diminuir as desigualdades e os problemas que dela provém,

assim como garantir um futuro digno para todos já existentes.

É fundamental entender que qualquer medida ou ferramenta que comece a vigorar no

presente, vai resolver os problemas aqui citados, no presente, como um circuito simples de

resolução, onde se resolve o problema, e não a causa do problema. Por mais que as crianças

de hoje recebam o devido tratamento governamental e no futuro compunham uma parcela

digna da população, em nada garante que os novos nascimentos terão o mesmo caminho, e se

garantisse, ainda temos o problema da escassez e cenário futuro, que como relatado também

neste trabalho, é uma sombra da pirâmide de Malthus, onde em algum ponto, todos, tendo

condições ou não, serão afetados pela não garantia de recursos.

É preciso pensar e agir racionalmente sobre a balança e o equilíbrio da interferência

estatal no planejamento familiar de cada um, considerando aspectos sólidos do futuro, já

perceptíveis no presente. São públicos e notórios os aspectos futuros que se consideram aqui,

que são possivelmente analisados em reportagens, artigos e matérias diárias na mídia e

academicamente, que compõem um extenso repertório de pistas concretas sobre aquecimento

global, diminuição de chuvas, aumento dos lixos nos mares, extinção da fauna, devastação

das florestas, aumento significativo das temperaturas, apagões por insuficiência elétrica,

estiagens, clima desregrado, epidemias cada vez mais suscetíveis, novas doenças, falta de

investimentos em tecnologia e consequentemente falta de insumos e alternativas. Dentre
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muitos outros fatores que concretizam que o cenário futuro é extremamente devastador para a

raça humana, e que devem ser providenciados controles para que novos seres humanos não

presencie uma situação instável e negativa para todos nós. Estes fatores todos estão

impregnados no nosso cotidiano, mas ainda assim referenciamos neste trabalho com a

opinião de Barros, 2015 que retrata todos estes infortúnios com justificativas científicas na

obra Água: escassez, crises e perspectivas para 2050. Barros destaca que todos estes

problemas estão interligados e o impacto de um, implica no outro. Infortúnios e previsões

estas, que, em teoria, busca-se remediar e controlar, mas que na prática, com burocracias e

pouco interesse e investimento, tornam-se cada dia mais afirmativos.

A entrevista com a promotora de justiça, refletiu já no primeiro questionamento o fato

de que, o Estado possui muita dificuldade em responder efetivamente seu compromisso para

com as crianças e adolescentes.

“O Estado, apenas, não consegue cumprir esta determinação constitucional, em

especial atualmente, pós-pandemia, quando o número de crianças nas sinaleiras

aumentou drasticamente”

E essa situação tende a piorar gradativamente no mundo pós-pandêmico que estamos

começando a enfrentar no final de 2021. Conforme o ponto de vista dela, instituições de

poder como a Igreja Católica já estão cientes e percebendo esta situação, flexibilizando seu

discurso e incentivando cada vez menos a reprodução das famílias. Entretanto, no Brasil,

ainda existe uma parte ideológica e política que insiste em ignorar a situação atual.

A entrevistada ainda afirma, que a jurisdição brasileira não pode impetrar um controle

de natalidade através do aborto, por exemplo, pelo direito a vida ser garantido em cláusula

pétrea, num direito de primeira geração da nossa Constituição Federal de 1988. Portanto,

cabe ao Estado atuar ativamente nas políticas de incentivo, que como ela mesmo explicou,

cabe à população mais numerosa e vulnerável do Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente instrumento de pesquisa, ficou evidenciado que há pouca

preocupação das autoridades, órgãos de saúde e até mesmo do Estado para o assunto, e que as

políticas existentes ainda são rasas. Um exemplo disso, foi o comentado pela promotora na

entrevista, onde ela diz que há distribuição gratuita de preservativos masculinos e

anticoncepcionais femininos, mas ainda sim, é rasa porque não garante que o fornecimento,

realmente chegue aos destinatários, pois muitas mulheres ainda sofrem de pobreza de

conhecimento sobre os métodos, e os homens ainda têm muita vergonha de retirar os

preservativos nos pontos de distribuição (geralmente nas recepções de postos de saúde). Nem

mesmo a presença do debate entre a população. Quando tentou-se instituir um centro para

acompanhamento, aconselhamento e oferta de qualidade de vida para as mulheres, assim

como informação e ajuda, como a CPAIMC, o Estado e a igreja foram arduamente contra

alegando que não era direito promover o amplo discurso de contracepção.

No Rio Grande do Sul, o estado estudado para a amostra, ainda tem muito a se

melhorar em questão de saúde e informação, a exemplo de que, nem a pesquisa foi

respondida pelos departamentos competentes. Órgãos de saúde, assistência social e da

mulher, que claramente obstruem a pesquisa acadêmica e se omitem a relevância de novas

políticas, por óbvio é consequência, não estão preocupados com o futuro saudável da

população, apenas em continuar remediando de maneira insuficiente os problemas existentes.

Arrolou-se através de artigos de respeitados autores, que os recursos financeiros,

naturais e sociais são insuficientes a longo prazo, e necessitam de um antecedente de

planejamento para o uso deles. Um bom planejamento, seria reutilizar o capital humano já

presente no território brasileiro, que está mal aproveitado, e amparar mais de perto e com

mais responsabilidades a quantidade de nascimentos, garantindo que apenas quem possui

condições financeiras e emocionais de desenvolver uma criança para o mundo, possa

conceber com responsabilidade e tranquilidade um indivíduo.

Entende-se por capital humano mal aproveitado: a quantidade de crianças em situação

de miséria com suas famílias, que devem adentrar em boas creches e escolas que

desenvolvam seu senso crítico e pensamento político, assim como forneçam materiais,

alimentos e recursos para os manter na instituição. Os jovens em extrema pobreza, que

deveriam estar em boas escolas técnicas, de turno integral e com alimentação de qualidade,
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para aperfeiçoá-las ao mercado de trabalho operacional, tecnológico, industrial e

agropecuário, pois são setores que demandam mão de obra qualificada num futuro muito

próximo. Os adolescentes, que devem ser amparados sobre educação sexual, entre outras,

devem ser colocados no mercado de trabalho com remuneração justa e suficiente para seu

sustento, manutenção e formação. As mulheres, que na maioria das vezes, negras e de baixa

renda atravessam por gravidezes indesejadas por falta de acesso a contraceptivos e

informações sobre sua saúde, assim como por falta de condições financeiras não têm acesso

aos mesmos (absorventes, pílulas, DIU, entre outros). Os órfãos, que lutam por abrigo,

crescem a base de doações, não encontram adotantes e se desenvolvem com lacunas

emocionais, financeiras e psíquicas, que o atrapalham na sua vida profissional e pessoal. Para

estes, falta uma política de incentivo legislativa instigando famílias a os conhecerem e

adotarem, seja com incentivo financeiro, para o manter, com benefícios a família adotante, ou

qualquer outra maneira que seja atrativa para uma família recorrer a adoção. Aos homens,

principalmente em situação de rua, reclusão e reabilitação, que buscam oportunidades e ficam

à mercê dos grandes centros. Para este último grupo, servem políticas públicas que os

incentivem a migrar para a zona rural, que como comprovado também através de autores no

trabalho, haverá uma exigência de mão de obra no futuro. Aos imigrantes, que fogem de suas

pátrias para encontrar no Brasil oportunidades de exercerem cidadania, também podem ser

instigados a buscar chances no interior, nas zonas rurais, através da agricultura familiar, onde

possam ser instaurados programas de benefícios e prêmios para as comunidades que venham

a se formar fomentando o agronegócio saudável no país.

Desmistifica-se assim, que o controle de natalidade proporciona falta de mão de obra

a longo prazo, e traz consequente redução da população, uma vez que, já existe um volume

muito grande de pessoas disponíveis para otimizar a economia e sociedade do Brasil, e que o

controle de natalidade, apenas moderar novos nascimentos para que possa se equilibrar as

diferenças encontradas na sociedade atual, garantindo uma sociedade justa e igualitária no

futuro.

A distribuição de renda deve ser um fator decisivo para a instauração deste método,

uma vez que, famílias com baixa renda, terão a oportunidade de guiar com dignidade as

crianças já existentes, tirando-as da rota da pobreza e violência. Famílias planejadas

financeiramente e estruturadas, devem também passar por constatações e avaliações do
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Governo, garantindo que as mesmas possuem de fato condições e responsabilidade para

prover e orientar um indivíduo.

As famílias que não possuem condições de conceber e manter uma criança, e o

governo deve agir com eficiência para prover o que lhes falta, como trabalho, moradia, saúde,

e depois avaliá-las a fim de dar o melhor planejamento para a reprodução segura e com

responsabilidade. Contudo, através da entrevista com a assistente social, concluiu-se que é

verídico o fato de grande parte das famílias não possuírem condições de desenvolverem seres

humanos, assim como o governo também não possui condições de prover o que lhes falta,

assim como o básico, que seriam políticas públicas educacionais.

Assim, os métodos contraceptivos devem ser amplamente liberados e barateados, para

que o máximo possível de pessoas tenham acesso, como preservativos, o DIU, pílulas,

vasectomia e inclusive, abrandar as normas sobre a laqueadura, que hoje existem critérios

para a mulher realizar, contudo, é do interesse do Estado que as mulheres a executem de

maneira voluntária.

Para que possa agir com objetividade, é necessário legislar sobre. A partir do

momento em que houver a cobrança da sociedade, e a conscientização dos políticos sobre o

tema, é possível criar decretos e leis que inibam indiretamente e a curto prazo a reprodução.

Sanções devem ser aplicadas para garantir o cumprimento das normas, observando que

mesmo com direitos e deveres individuais, a Administração Pública tem a prerrogativa de

manter os interesses coletivos sempre em primeiro lugar, e o controle de natalidade deve ser

de interesse coletivo, pois estamos falando de disponibilidade e distribuição de recursos em

um futuro cada vez mais próximo. Não há de se dizer que as sanções irão punir, mas deixar

de gratificar, uma vez que, o Estado pode instituir benefícios e gratificações para quem seguir

as orientações de planejamento familiar, enquanto que, os indivíduos que desrespeitarem,

podem tê-los cancelados. Outras medidas que venham a remediar nascimentos não

preparados, pode ser a disponibilidade para a adoção, onde famílias integram-se e ajudam

umas às outras.

A Embrapa, juntamente com demais autarquias e fundações públicas, juntamente com

as Ematers, ICMBIO, Ibama, podem firmar consórcios para sugerir estudos técnicos, e

fornecer capacitação para os adultos estrangeiros, oferecendo oportunidade para trabalharem

no setor agrícola, cada vez mais tecnológico e otimizado. Assim como podem oferecer
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capacitação técnica para jovens e adolescentes, iniciando-os ao entendimento didático do

trabalho na recampenização.

Após regulamentada a matéria, contaremos com a atuação do governo de perto na

orientação das pessoas e das famílias, abre-se também um leque muito grande para a geração

de empregos e estudo, uma vez que, será necessário instituir secretarias, órgãos, empresas

subsidiárias, centros e demais entidades (com ou sem personalidade jurídica), abrindo

concursos públicos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico brasileiro. São

necessárias políticas mais firmes e objetivas como conscientização e educação sexual voltada

aos homens na mesma proporção que são dadas orientações as mulheres, assim como o

fornecimento de maneira mais positiva de preservativos (visto que em unidades de saúde

torna-se muitas vezes constrangedor as pessoas buscarem), o barateio de métodos

anticonceptivos de mulheres e homens, assim como o respeito a esterilização voluntária,

ainda sendo preciso regulamentação.

A abertura do debate e das discussões sobre o momento atual e futuro, deve ser

amplamente divulgado nas escolas, na mídia e na sociedade em geral, para que novas

soluções e aportes possam ser sugeridos.
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6. APÊNDICES

6.1 APÊNDICE A - ENTREVISTAS

Entrevista com a Promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre

Dra.ª Cinara

APÊNDICE A - ENTREVISTAS

Método: E-mail

Realizada em 24/10/2021

Identificação: C.V.D.B

Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre/RS

A.: Drª. Cinara, o artigo analisado, expõe seu posicionamento de maneira muito

objetiva e clara sobre a ineficácia do Estado em prover, agora e no futuro, condições

para crianças e adolescentes. Você mantém essa opinião analisando os dias atuais? Há

causas pontuais para a defesa deste ponto de vista?

C.: Segundo a Constituição Federal, artigo 227, a obrigação de zelar pela efetivação dos

direitos fundamentais das crianças e dos adolescente, com absoluta prioridade, é de todos,

Estado, Família e Sociedade, protegendo-os de forma de violência, opressão, discriminação,

crueldade, exploração e negligência. O Estado, apenas, não consegue cumprir esta

determinação constitucional, em especial atualmente, pós-pandemia, quando o número de

crianças nas sinaleiras aumentou drasticamente, como se vê diuturnamente, mostrando o

crescimento da exploração do trabalho infantil, por exemplo. Fatores como o desemprego,

falta de serviços de assistência social e de educação funcionando integralmente e

presencialmente são determinantes no desamparo das famílias vulneráveis.

A.: Você apresenta uma discordância sobre as perspectivas da Igreja Católica e do

discurso religioso, que defendem o crescimento populacional. Analisando o cenário

econômico, político e cultural, o Estado possui força para ir contra a Igreja Católica e a

bancada evangélica, na defesa do controle de natalidade?

C.: O controle da natalidade deve ser feito pela educação, ele deve ser cultural, adequando-se

ao momento histórico, populacional e financeiro da sociedade. A Igreja Católica e a

Protestante modernizaram seu discurso, aceitando o uso de contraceptivos, por exemplo.
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Atualmente, na Europa, pela importante queda da natalidade, a fala do Papa Francisco é

estimulando-a. A bancada evangélica no Congresso brasileiro é muito forte, então o

entendimento legal acerca do tema deve manter-se.

A.: Você afirma que, no Brasil, não se vislumbra no futuro, uma realidade de assistência

e suporte para a população, como em países desenvolvidos. É possível tecer que um dia,

haverá a preocupação institucional com a questão da natalidade?

C.: Esta preocupação já existe. A distribuição gratuita de preservativos masculinos e de

anticoncepcionais femininos são exemplos da política de controle da natalidade, buscando um

crescimento sustentável da população brasileira.

A.: Um ponto importante do artigo, é quando você cita o fato de que, caso diminuíssem

drasticamente hoje os nascimentos, no futuro seria mais fácil garantir uma vida

qualificada para todos os cidadãos, uma vez que minimizam os problemas com o

desamparo. Em sua experiência, o que mais falta por parte do Estado, para as pessoas

se conscientizarem desse futuro preocupante?

C.: A educação e a ampliação dos atendimentos de saúde mental são fundamentais para a

conscientização das populações vulneráveis sobre o controle da natalidade. A maioria das

famílias extremamente vulneráveis e numerosas são ignorantes e com dificuldades

cognitivas.

A.: Dentro do aspecto jurídico, até onde pode-se impetrar o controle de natalidade no

Brasil? É constitucional que o Estado interfira com sanção ou qualquer outra

prerrogativa, na vida dos indivíduos, no que tange nascimentos?

C.: O direito à vida é cláusula pétrea constitucional. Desta forma, não há como se falar em

controle da natalidade por meio de aborto, no entanto políticas de incentivo ao planejamento

familiar encontram respaldo jurídico e devem ser disseminadas em comunidades vulneráveis,

contrariamente ao movimento mundial pós-covid, que está incentivando a natalidade.

A.: Políticas da Administração Pública, instigando a adoção de crianças no Brasil, por

exemplo, é capaz de sanar parcialmente a quantidade de nascimentos a curto, médio e

longo prazo?

C.: A população que precisa de planejamento familiar é a vulnerável, desinformada. As

classes média e alta, com acesso à educação, já têm, em média, no máximo, dois filhos. A

adoção, em tese, certamente contribuiria para a queda da natalidade, mas, na prática, os
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habilitados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) são aqueles que não

conseguem conceber biologicamente .
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Método: E-mail

Realizada em 13/10/2021

Identificação: D.C.

Assistente Social no município de Porto Alegre/RS

A.: Como está o cenário, a demanda e os números de crianças em perigo, abandono,

hipossuficiência, precariedade de escolas, marginalização, entre outros...?

D.: Em resposta a primeira questão, importante destacar que crianças e adolescentes são

vítimas de vários tipos de violências, sendo elas: físicas, que incluem negligência, abandono,

violência física ( algumas podem levar à morte como presenciamos em vários casos de

grande repercussão no Brasil e no mundo), dentre outras; violência psicológica ( intimidação,

alienação parental,bullying, ameaça, dentre outros); violência sexual ( abuso, estupro,

exploração, diria que está é a pior) e por fim, a violência institucional ( que podem ocorrer

nas instituições que acolhem as vítimas , desde delegacias, hospitais, abrigos, fazendo com

que a vítima seja exposta a relatar muitas e muitas vezes a violência ocorrida). No que tange a

hipossuficiência citada na questão, é importante destacar que crianças que estão expostas a

situações de violência, não necessariamente são pessoas carentes. A desigualdade social é

histórica, contudo, recentemente ela vem crescendo levando as famílias de baixa renda a uma

situação de extrema pobreza, as quais passaram a buscar o poder público para atender suas

demandas, as quais não são supridas na sua totalidade, uma vez que os auxílios são

esporádicos e não atendem todas as necessidades apresentadas por aquele núcleo familiar.

Referente as Escolas, podemos dizer que a Educação deixou de ser prioridade em muitos

Governos, as escolas municipais até receberam reformas, ampliação de estrutura, contudo a

Rede Estadual sofre com a falta de investimento, obrigando com que as organizações (

Conselho Escolar, CPM, comunidade) busquem alternativas para buscar os recursos

necessários para atender as demandas estruturais. Lembrando que quanto maior o município,

maior a demanda e mais difícil estas organizações se manterem (esta é uma visão minha, uma

vez que participei do CPM de uma Escola Pública e acompanhei este processo). A

marginalização é uma conseqüência de toda uma estrutura social existente, um Estado que

não apresenta políticas suficientes para atender a demanda, uma família vitima deste

contexto, reproduzindo histórias e ciclos de violência e negligência.
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A.: A Assistência Social, julga que seria necessário um controle de natalidade para frear

estes problemas?

D.: Primeiramente a Assistência Social, assim como a Saúde trabalha com o termo

“Planejamento Familiar”. O controle da natalidade se dá por orientação, não tem como

obrigar uma pessoa adulta (acima de 18 anos), a não engravidar, mesmo que as condições

financeiras não são suficientes. Atualmente existem varias formas de contraceptivos

fornecidos gratuitamente pelas Unidades Básicas de Saúde. Necessitamos falar sobre

sexualidade nas escolas, principalmente porque além da gravidez existem doenças

sexualmente transmissíveis. Sabemos que as famílias não conversam sobre sexualidade com

os filhos, seja por motivos religiosos, tabus pessoais e/ou questões de desinformação mesmo.

Também nos vemos diante de um Governo Conservador que “entende” que falar sobre

sexualidade é incitar ao sexo, quando na verdade é de fundamental importância levar as

crianças e adolescentes entenderem que falar sobre o tema pode ser descoberto uma situação

de abuso e violência sexual, as quais segundo dados, na maioria das vezes ocorre de forma

intra-familiar.

A.: Hoje em 2021, quais ainda são as principais causas para mulheres terem gravidezes

indesejadas?

D.: Diria que a principal causa é falta de informação, acesso à saúde. É preciso,

urgentemente, falar sobre gravidez, sobre sexualidade nas escolas. Planejamento Familiar é

entender quando um filho pode ser concebido e, que a vida sexual pode ocorrer de forma

segura e saudável. Temos situações mais delicadas que envolvem questões culturais, que

perpassam as orientações, quando as mulheres desejam uma gravidez, mesmo sem um

planejamento e uma estrutura para ampará-la.

A.: Com políticas públicas para restringir gradativamente nascimentos, e ao mesmo

tempo assegurar investimentos para a assistência social, este departamento julga

possível equalizar as desigualdades e proporcionar a todos um futuro melhor?

D.: Primeiramente, a restrição de nascimentos não vai diminuir as desigualdades sociais, pois

estas perpassam a questão do “ controle da natalidade”. Como profissional, podemos observar

que o número de filhos vem diminuindo entre famílias vulneráveis economicamente. As

políticas públicas na área de Assistência Social retrocederam consideravelmente nos últimos

três anos. Equalizar um sistema que existe desde sempre é quase impossível, quando nos

vemos diante de um governo extremamente conservador que praticamente colocou no lixo
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todos os conceitos construídos de equidade, igualdade e liberdade. Temos muito que lutar,

diariamente, para poder sonhar com um futuro melhor, infelizmente.

A.: Que tipo de políticas públicas melhor se aplicariam para que a longo prazo, as

crianças de hoje tivessem uma condição de vida melhor, e para que os futuros não

passem por todos estes problemas?

D.: Políticas publicas educacionais, é na escola que a criança passa boa parte de sua vida,

uma educação não só voltada para as áreas básicas, mas humanas são primordiais. O trabalho

em Rede, inserir a comunidade neste meio escolar, para que a comunicação seja a mesma.

Precisamos entender que o conhecimento chega de todas as formas por meio das redes

sociais, as referências devem falar sobre a evolução desta tecnologia, incluí-la no contexto do

debate, quebrar tabus sobre o que se pode ou não falar. A escola é o espaço de expressão se a

criança não usufruir para tal, se a família não proporcionar este meio também, é nas redes

sociais, nos espaços comunitários “ilícitos” que o farão e, ai perderemos o controle entre o

bem e o mau.
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