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Apresentação

É com muita alegria que apresentamos a nona 
edição da revista Questões de Saúde Reprodutiva, 
versão brasileira do periódico britânico Reproduc-
tive Health Matters (RHM). Nosso tema é Desenvol-
vimento Sustentável, População e Meio Ambiente 
e os artigos aqui apresentados foram extraídos da 
edição da RHM nº 43, vol. 22, de maio de 2014. 
Como de praxe, abrimos essa edição com um texto 
da editora britânica, que em 2014 ainda era Mar-
ge Berer. Seu texto intitula-se A agenda do desen-
volvimento sustentável e as necessidades não aten-
didas de saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos 
e introduz os temas aqui tratados. A revista traz 14 
artigos, metade deles voltados para as complexas 
interconexões entre população e os direitos sexu-
ais e reprodutivos na agenda do desenvolvimento 
pós-2015. Além disso, trazemos dois artigos volta-
dos para a incorporação da perspectiva dos atores 
sociais em programas e políticas públicas e uma 
seção final que trata dos temas do aborto e do HIV. 

Um dos maiores desafios da atualidade é aten-
der às necessidades das gerações atuais e futuras de 
uma população mundial cada vez maior sem que 
se produzam impactos catastróficos sobre o meio 
ambiente. No artigo As conexões inseparáveis entre 
desenvolvimento sustentável, demografia e saúde re-
produtiva e suas implicações para as políticas públi-
cas, Michael Hermann aponta que a superação des-
se desafio depende de mudanças em três áreas de 
políticas públicas: crescimento econômico inclu-
sivo, crescimento econômico verde e políticas de 
população. Ele ressalta que as mudanças demográ-
ficas resultam do processo acumulado de escolhas 
e oportunidades individuais e a melhor maneira 
de lidar com essas mudanças é por meio de polí-
ticas públicas que aperfeiçoem esse processo, com 
foco na garantia de acesso irrestrito e universal à 
informação e a serviços de saúde sexual e repro-
dutiva, empoderando as mulheres para participar 
plenamente da vida social, econômica e política e 
investindo na educação das gerações mais jovens. 
O artigo reafirma a importância do Programa de 
Ação da Conferência Internacional sobre Popula-
ção e Desenvolvimento (CIPD) para a formulação 
da agenda de desenvolvimento pós-2015.

Sundari Ravindran apresenta uma vigorosa 
análise do contexto internacional no artigo Pobre-
za, segurança alimentar e acesso universal a ser-
viços de saúde sexual e reprodutiva: um chamado 
para a articulação entre movimentos contra a glo-
balização neoliberal. Para ela, não só ainda esta-
mos longe de alcançar os objetivos da ICPD e dos 
ODMs, como parece que nos perdemos no meio 
do caminho. A pobreza e a ausência de segurança 
alimentar colocam obstáculos importantes para o 
acesso universal a serviços de saúde, incluindo a 
saúde sexual e reprodutiva. Nesse processo, a in-
fluência mais traiçoeira é a globalização neolibe-
ral. O artigo explora os efeitos das políticas econô-
micas neoliberais na saúde, nos sistemas de saúde 
e na universalização do acesso a serviços e suas 
implicações para a saúde sexual e reprodutiva. 

No artigo Uma abordagem tripartite para o ati-
vismo em defesa de financiamento nacional susten-
tável para o desenvolvimento, Karen Hoehn relem-
bra que os compromissos financeiros estipulados 
na ICPD para o planejamento familiar e a saúde re-
produtiva ainda estão longe de serem alcançados. 
O artigo apresenta os desafios do monitoramento 
do financiamento dos países em desenvolvimento, 
sumariza as iniciativas atuais de fortalecimento da 
sociedade civil organizada e traz uma revisão das 
abordagens teóricas sobre avaliação do ativismo. A 
partir daí, propõe uma abordagem tripartite que 
harmonize as propostas do ativismo internacional 
e nacionais para ampliar o fluxo do financiamen-
to, baseada na responsabilidade local, em progra-
mas juridicamente vinculantes e no fortalecimen-
to de valores e normas pró-saúde. 

Desenvolvimento sustentável, população e a saú-
de e os direitos sexuais e reprodutivos: construindo 
uma agenda comum é o artigo de Karen Newman, 
Sarah Fisher, Susannah Mayhew e Judith Stephen-
son, no qual é reforçada a necessidade de articu-
lação política entre diferentes campos ativistas. 
Aqui, trata-se de produzir conexões entre a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos, a demografia e 
o meio ambiente de modo a influenciar o modelo 
internacional de desenvolvimento pós-2015. Uma 
maneira de criar essas conexões é demonstrando 
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a relevância da saúde e dos sexuais e reprodutivos 
para essas questões e tratando as dinâmicas po-
pulacionais como um tema de direitos humanos, 
afastando-se, assim, das abordagens coercitivas de 
muitos dos programas de planejamento familiar 
adotados nas últimas décadas. 

No artigo Saúde e direitos sexuais e reprodutivos 
na construção da agenda pós-2105: perspectivas 
das agências multilaterais em 2013, Brolan e Hill 
tratam da localização estratégica da saúde e dos 
direitos sexuais e reprodutivos na agenda pós-
2015, a partir de uma pesquisa qualitativa com 
59 integrantes de agências de cooperação inter-
nacional. Todos tem consciência das deficiências 
do processo dos ODMs e dos seus impactos nega-
tivos sobre o ativismo no processo do pós-2015, 
dificultando a incorporação dos direitos sexuais e 
reprodutivos no documento final pós-2015. Nes-
se contexto adverso, a resiliência é um elemento 
essencial para o enfrentamento adequado dos 
problemas, questão tratada por Roger-Mark de 
Souza no artigo Resiliência, desenvolvimento inte-
grado e planejamento familiar: construindo solu-
ções de longo prazo. O autor apresenta algumas 
abordagens que demonstram como o planeja-
mento familiar pode contribuir para a resiliência 
ao ser integrado a programas de desenvolvimen-
to e meio ambiente. 

Anne Hendrixson desafia as compreensões bi-
nárias sobre o crescimento da população jovem 
nos países do Sul, usualmente pensado como um 
bônus ou uma bomba demográfica e desconsi-
derando as necessidades e potencialidades da 
juventude na definição das políticas de voltadas 
para a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos. 
No artigo Além do bônus ou bomba: protegendo a 
saúde sexual e reprodutiva de jovens, ela chama a 
atenção para a necessidade de incorporação nesse 
processo das diferentes perspectivas da juventude 
sobre sua própria realidade. Na mesma direção de 
ampliação da escuta das vozes das comunidades, 
Kimberly J Whipkey, Laura East e Patricia S Coffey 
relatam o processo de realização de um festival 
internacional de filmes como meio de debate e 
disseminação do uso do preservativo feminino no 
artigo “A camisinha feminina é _____”: levando 
as vozes locais para a gestão por meio de um con-
curso de filmes. O festival disponibiliza os filmes 
por meio da página www.femalecondomfilm.org, 
usando o youtube como plataforma de exibição.

Assim como nas edições anteriores, dedicamos 

espaço ao Brasil e à América Latina e aos temas 
do aborto e do HIV. Três artigos tratam do aborto. 
No primeiro, Objeção de consciência e obstáculos 
ao aborto em caso de estupro: um estudo sobre mé-
dicos no Brasil, Debora Diniz, Alberto Madeiro e 
Cristião Rosas analisam as opiniões e práticas de 
ginecologistas-obstetras sobre o aborto em caso 
de estupro. No Brasil, a declaração da vítima é 
suficiente para que ela tenha acesso a um aborto 
nos serviços públicos de saúde. Mas 81,6% dos en-
trevistados exigem Boletim de Ocorrência ou au-
torização judicial para realizar o procedimento ou 
testam a veracidade do relato das mulheres fazen-
do-as repetir sua história para vários profissionais. 
Além disso, 43,5% alegam objeção de consciência 
quando acham que a mulher não está dizendo a 
verdade. Assim, o ambiente moral da ilegalidade 
do aborto desvia a ação profissional da oferta de 
cuidado para o julgamento da conduta da mu-
lher, constituindo-se em um obstáculo ao aborto 
legal. No segundo artigo, Movimento e contramo-
vimento: a trajetória da reforma da lei do aborto  
e da reação conservadora na Colômbia 2006-2014, 
Alba Ruibal analisa o processo de implementação 
e a reação conservadora à legislação liberalizante, 
com ênfase nas estratégias feministas de judiciali-
zação, que consolidou a jurisprudência no campo 
do direito ao aborto. Fechamos essa seção com a 
Declaração da Campanha Internacional pelos Direi-
tos das Mulheres ao Aborto. A Campanha é uma co-
alizão de redes e organizações que apoiam o direi-
to das mulheres ao aborto seguro em 108 países, 
com o objetivo de promover o acesso ao aborto 
legal e seguro como questão de direitos humanos. 
A declaração reconhece os avanços das decisões 
das resoluções da 47ª Comissão sobre Popula-
ção e Desenvolvimento, mas aponta seus limites 
e os caminhos para avançar no acesso ao aborto  
legal e seguro. 

Finalmente, trazemos dois artigos sobre o tema 
do HIV. No primeiro, Declaração da Campanha 
Internacional pelo Direito das Mulheres ao Aborto 
Seguro? Sofia Gruskin analisa a literatura sobre HIV 
e violência para avaliar se os diferentes grupos po-
pulacionais afetados pelo HIV estão representados 
e como as dinâmicas de gênero associadas à vio-
lência são tratadas em cada um deles. Suas con-
clusões não são animadoras. De modo geral, essas 
associações são negligenciadas pelos pesquisado-
res. A Declaração de consenso da comunidade sobre 
o uso da terapia antirretroviral para a prevenção da 
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transmissão do HIV levanta a importante questão 
do uso da terapia antirretroviral como forma de 
reduzir o riso de adquirir o HIV, garantindo o direi-
to de decisão das pessoas soropositivas.

A partir desta edição, você poderá acessar a re-
vista Questões de Saúde Reprodutiva diretamente 
da página da Reproductive Health Matters (http://
www.rhmjournal.org.uk/), onde você também 
tem acesso livre a todos os artigos da edição bri-
tânica. Além disso, seguimos na página do Grupo 
Curumim Gestação e Parto (http://www.grupocu-

rumim.org.br/site/revista.php), organização femi-
nista que edita a revista no Brasil. 

Para ler a revista e acompanhar notícias e de-
bates sobre direitos reprodutivos e sexuais, femi-
nismo e questões de gênero curta nossa fanpage 
no Facebook (https://www.facebook.com/questo-
esaudereprodutiva/) e siga-nos no Twitter (@Bra-
silQSR).

Boa leitura!
Ana Paula Portella e Simone Diniz
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Durante* a preparação da agenda de desenvolvi-
mento pós-2015, milhares de pessoas viajaram de-
zenas de milhares de quilômetros, dando a volta ao 
mundo diversas vezes, contribuindo para a mudan-
ça climática, para participar de consultorias, reuni-
ões e sessões oficiais, virando noites em negociações 
sobre o conteúdo e a linguagem dos documentos 
e debatendo - às vezes com sucesso e entusiasmo 
e outras vezes com irritação e amargura - sobre o 
conteúdo da nova agenda de desenvolvimento. 

Até um certo nível, esse processo pode ser des-
crito como uma overdose de inclusão e, por isso, 
merece elogios se comparado ao processo de to-
mada de decisões em torno dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio. Mas também falhou 
em diversos pontos: 
•	 Pela incapacidade em nivelar as discrepâncias 

de poder entre os participantes,

•	 Pela necessidade de lutar com unhas e dentes 
para que assuntos considerados cruciais recebes-
sem a devida atenção, e 

•	 Porque algumas vezes o poder e o controle fo-
ram usurpados por membros ausentes (na mesa) 
no momento dos acordos ou pertencentes a 
minorias que possuem autoridade para sabotar 
acordos no último minuto ou em outras sessões. 

A governança global ainda é muito frágil, tem 
poucos anos de existência no quadro histórico 
mundial. O livro Governing the World: The History 
of an Idea2 (Governando o Mundo: a História de 
uma Ideia, ainda sem edição em português), dei-
xa claro que aqueles que estão no poder veem o 
palco internacional como um meio de expandir 
e manter seu controle, mas também como uma 
fonte de irritação que constantemente reivindica 
o seu envolvimento em questões que preferem ig-
norar. Eles até podem participar para não serem 

1 Nota da Editora Brasileira: Marge Berer foi editora da RHM até 
2015. Hoje a RHM é editada por Shirin Heidari.

2 London: Penguin Books, 2012. http://www.penguin.co.uk/nf/
Book/BookDisplay/0,,9780713996838,00.html 

deixados de fora, mas não estão dispostos a abrir 
mão de seu controle e autonomia. Este livro des-
creve as frustrações e contradições daqueles que 
trabalham em instituições globais, muitos dos 
quais por razões idealistas, e nos ajuda a entender 
como as questões que eles enfrentam diariamen-
te muitas vezes os fazem voltar pra casa um tan-
to desesperados. Assim como no plano nacional, 
internacionalmente o “mundo que queremos” é 
muito diferente do mundo que temos. 

No caso dos Objetivos de Desenvolvimento, é o 
futuro do planeta que está em jogo. No século 21, 
a comunidade global é confrontada com a escolha 
entre permitir que uma grande parcela dos seres 
vivos que habitam a terra morra ou alcançar um 
acordo internacional além-fronteiras para fazer 
o que for necessário para assegurar a saúde e a 
vida do planeta para as futuras gerações. Esse é o 
cerne do debate pós-2015 e é imperativo que seja 
enfrentado no nível nacional e no nível mundial. 

Os artigos desta edição
Pelo menos a metade dos artigos desta edição 
aborda as questões de desenvolvimento, focan-
do na sua relação com as necessidades de saúde 
e direitos sexuais e reprodutivos, abrangendo os 
seguintes temas:
•	 O papel da pobreza, da segurança alimentar e da 

globalização neoliberal em como obstáculos ao 
acesso universal à assistência à saúde;

•	 Abordagens para garantir investimentos nacio-
nais contínuos ao desenvolvimento;

•	 Conexão entre Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, demografia, saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos (SDSR) e  suas implicações políticas; 

•	 O desdobramento da agenda pós-2015 do ponto 
de vista das organizações multilaterais e outros 
órgãos;

•	 População, SDSR e desenvolvimento sustentável;

•	 Uma análise do boom da população jovem no 

A agenda de desenvolvimento sustentável e as necessidades não 
satisfeitas de saúde e direitos sexuais e reprodutivos

Marge Berer
Editora1, Reproductive Health Matters, Londres, UK. Correspondência: mberer@rhmjournal.org.uk

© 2014 Reproductive Health Matters Doi: (do artigo original) 10.1016/S0968-8080(14)43775-3
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hemisfério sul como catalisador para a mudança 
social e não apenas como bônus demográfico;

•	 Um estudo etnográfico sobre a queda da taxa de 
fecundidade e a opinião das mulheres sobre o 
uso de contraceptivos na Etiópia;

•	 A política do filho único, o uso de contraceptivos 
e os fatores determinantes dos índices de aborto 
na China;

•	 A política do filho único, a perda do filho único 
e as consequências para a assistência a idosos na 
China;

•	 O papel da resiliência contra choques e estresses 
ambientais e o papel dos programas integrados 
na promoção da adaptabilidade;

•	 Um modelo de programa integrado de popula-
ção, saúde e meio ambiente na região costeira 
de Madagascar;

•	 O planejamento da expansão do programa de 
proteção ambiental no Quênia e Uganda;

•	 A publicação do Programa de Desenvolvimento 
das Nações Unidas em relação à equidade de gê-
nero, desenvolvimento econômico e sustentabi-
lidade ambiental;

•	 Um livro multiautoral sobre reprodução, globali-
zação e Estado; e

•	 Uma sessão dedicada a um apanhado da litera-
tura disponível com foco nas questões citadas 
acima, reforçando o conteúdo abordado nos 
artigos. 

Além dos artigos citados acima, a revista traz arti-
gos que englobam questões relacionadas às políti-
cas e programas de contracepção e aborto: 
•	 A declaração da Campanha Internacional pelo 

Direito das Mulheres ao Aborto Seguro e a agen-
da pós-2015;

•	 O papel dos objetores de consciência no debate 
sobre o direito de abortar legalmente em casos 
de estupro em um contexto moral de ilegalidade 
do aborto no Brasil;

•	 A opinião das mulheres sobre o aborto inseguro 
em uma região do Quênia;

•	 O mais novo programa nacional de planejamen-
to reprodutivo e contracepção e as diretrizes de 
assistência ao parto como modelo de programa 
integrado e baseado em direitos; e 

•	 Um concurso de vídeos para difundir camisinhas 
femininas que disseminou mundialmente os 
links dos curtas-metragens vencedores.

Por último, mas não menos importante, apresen-
tamos os artigos que não estão vinculados aos te-
mas citados e abordam outras questões ligadas à 
saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos:
•	 A declaração do Gabinete do Vice-Chanceler e 

Reitor da Universidade de Witwatersrand, África 
do Sul, sobre a legislação contra homossexuais 
na África;

•	 A declaração conjunta do Grupo NAM Europeu 
para o Tratamento da AIDS, apresentando evi-
dências da efetividade da prevenção do HIV 
como linha de tratamento;

•	 O uso de métodos menos severos de mutilação 
genital como substitutos para os métodos mais 
graves em uma região da Somália; e 

•	 O uso de mídias sociais entre adolescentes em 
duas cidades da Tanzânia e formas de acesso a 
informações sobre saúde sexual e reprodutiva.

Objetivos de desenvolvimento na perspectiva 
da SDSR
Espero que esta edição sirva como um indicador 
dos avanços alcançados em todo o mundo em re-
lação ao desenvolvimento sustentável, incluindo 
a perspectiva da saúde e dos direitos sexuais e re-
produtivos. De nossa parte, a Reproductive Health 
Matters tem uma longa trajetória de divulgação 
de conteúdos sobre esse tema. 

Pra mim, foi revigorante reler a primeira edição 
da RHM 1 (1), de maio de 1993, antes da formata-
ção desta nova edição. “Nada mudou” foi o que me 
veio à mente mas, na verdade, tudo mudou desde 
1993. Conscientização sobre a profundidade e am-
plitude das dinâmicas populacionais e das ques-
tões de sustentabilidade, a crescente ameaça ao 
planeta e seus recursos representada pelas políticas 
e práticas destrutivas e a disponibilidade de dados 
e evidências para orientar medidas e programas 
conservacionistas cresceu de maneira exponencial. 

Em lugar de perseguir apenas metas mensurá-
veis, deveríamos buscar resultados voltados para 
todas as questões abordadas nesta edição e esses, 
por sua vez, deveriam ser inseridos no contexto 
mais amplo do direito à saúde e à justiça social 
e ao fim da pobreza e violência, que eram os ele-
mentos-chave dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio. 
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Os artigos desta edição apresentam uma abor-
dagem progressista para essas questões e o modo 
como devem ser encaradas no futuro. Alguns po-
dem tirar as pessoas de sua zona de conforto ou, 
assim esperamos, podem oferecer uma oportuni-
dade de se pensar sobre caminhos alternativos. 
É possível que publiquemos mais artigos sobre 
esses temas e eu espero que isso aconteça. Po-
demos, por exemplo, abordar de maneira mais 
profunda o papel da hegemonia global e das po-
líticas econômicas nacionais na SDSR; podemos 
analisar as crises no campo da saúde, na pesquisa 
e nos sistemas de saúde causadas pela ação das 
grande corporações, sejam elas empresas farma-
cêuticas ou planos de saúde e empresas voltadas 
para o lucro. Mais importante, podemos fazer a 
crítica das tentativas das corporações globais para 
controlar a saúde global e a agenda de desenvol-
vimento, sem prestar contas a ninguém por suas 
políticas e ações3.

As fotografias da destruição sofrida pela cidade 
de Homs, na Síria, revelaram uma forma comple-
tamente diferente de destruição ambiental prati-
cada pelo homem, que afeta não apenas a vida 
das pessoas, como também a infraestrutura, os 
recursos e a própria subsistência. A máquina mili-
tar suga recursos e dinheiro público em qualquer 
lugar, produzindo armas de destruição, instigando 
a violência em homens jovens que, por sua vez, 
usam essa violência uns contra os outros e contra 
mulheres e crianças, destruindo grandes e peque-
nas cidades aonde quer que ataquem. Eu fiquei 
emocionada ao descobrir que o Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos julgou a Turquia culpada 
pela ocupação ilegal de uma parte do Chipre e 
condenou o país a pagar 90 milhões de euros pe-
los danos causados4. Será que isso significa que as 
gerações futuras viverão em um mundo em que 
atos de guerra serão considerados ilegais e os pa-
íses poderão ser responsabilizados pelos danos e 
mortes que causam?

3 Caso entre em vigor, o Acordo de Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento (conhecido como TTIP) atualmente “em 
negociação”, vinculará os governos às corporações, forçando a 
concorrência pública para todos os serviços - tal como assistência 
à saúde -, permitindo até que corporações processem judicialmente 
os governos por quedas nas taxas de lucro resultantes de políticas 
protetivas de saúde pública. Mais em: http://mondediplo.
com/2013/12/02tafta, 2 de Dezembro de 2013. p. 1

4 European court orders Turkey to pay damages for Cyprus 
invasion. The Guardian. 14 May 2014. http://www.the guardian.
com/law/2014/may/12/european-court-human-rights-turkey-
compensation-cyprus-invasion

Mas eu também tenho momentos de deses-
pero. Como podemos sonhar com a viabilidade 
do desenvolvimento sustentável quando o estu-
do da Oxfam para o Fórum Econômico Mundial 
de Davos, publicado de janeiro de 2014, mostra 
que a fortuna de 85 pessoas equivale à renda de 
3,5 bilhões das pessoas mais pobres do planeta? 
E que as empresas e os indivíduos mais ricos do 
mundo escondem aproximadamente 18,5 trilhões 
de dólares em paraísos fiscais espalhados pelo 
mundo?4. Como vencer a pobreza mundial dian-
te de tanta ganância e acumulação? Esse cenário 
não é bonito. A dimensão da riqueza mundial e as 
barreiras para redistribui-la de uma maneira so-
cialmente justa ou equilibrada é de tirar o fôlego. 

Os setores manufatureiros, industriais e agricul-
tores das grandes corporações são a maior fonte de 
mudanças climáticas, desflorestamento, poluição 
do ar, água e solo, degradação ambiental, deslo-

4 http://www.independent.co.uk/news/world/politics/oxfam-  
warns-davos-of-pernicious-impact-of-the-widening-wealth-
gap-9070714.html

Crianças carregando comida em Gao, Mali, 2007
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camento forçada de pessoas, desemprego massivo 
de jovens, desigualdade brutal de renda, pobreza 
e saúde precária. Muitas corporações fazem tudo 
que está ao seu alcance para ignorar ou criar bar-
reiras ao desenvolvimento sustentável, pois isso 
ameaça o lucro e o controle que exercem sobre os 
recursos escassos e em extinção do planeta Terra. 
Trata-se de um verdadeiro exemplo da combina-
ção entre ganância e lucro a curto prazo. Aqueles 
que fazem esforços para implementar o conserva-
cionismo e medidas ecológicas são frequentemen-
te bloqueados e perdem seus subsídios. 

Quando as mudanças climáticas e  outras me-
didas sustentáveis entram em debate, a economia 
mundial é frequentemente caracterizada como 
uma força imutável. Mas esses problemas perma-
necerão graves se governantes e empresários in-
sistirem em ignorar a realidade das mudanças cli-
máticas e da emissão de carbono e da necessidade 
de conservação dos recursos naturais e da busca 
de alternativas para a produção infinita de lixo e 
resíduo, priorizando medidas com baixo impacto 
ambiental e alto valor ecológico.

O artigo sobre o desenvolvimento sustentável e 
questões de população recomenda coalizões mais 
amplas e projetos inovadores, como, por exemplo, 
entre agentes e prestadores de serviço de SDSR e 
pessoas que trabalham com economia ecológica, 
proteção ambiental, segurança alimentar e água 
potável etc. Os autores defendem que os “moci-
nhos” devem compreender melhor as bandeiras 
uns dos outros para que possamos trabalhar jun-
tos de maneira mais efetiva e frequente. Espero 
que esta edição contribua para uma maior com-
preensão do problema e para que isso aconteça. 

Aqueles que entre nós carregaram a vida in-
teira apenas a bandeira da saúde e dos direitos 
sexuais e reprodutivos, especialmente de ques-
tões-chaves como direitos sexuais e aborto, consi-
deram-na suficientemente desafiante em si mes-
ma. A declaração do Gabinete do Vice-Chanceler  
e Reitor da Universidade de Witwatersrand sobre 
a legislação contra homossexuais na África serve 
para nos lembrar que o ódio, não importa a quem 
seja erroneamente direcionado, pode nos cegar 
para a humanidade que existe em todos nós. Em 
relação ao aborto, lutamos contra os extremistas 
anti-aborto e as medidas coercitivas de controle 
populacional que deram impulso à Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento 
(CIPD) em 1994 e, por um breve período, chega-
mos a acreditar que havíamos vencido a batalha 
para assegurar que as mulheres tivessem contro-

le e autonomia sobre sua reprodução. Até hoje, 
porém, somos assombradas pelos ajustes precipi-
tados sobre o aborto que foram feitos na decla-
ração, com a nossa aceitação, e na retomada das 
lutas nacionais após o Cairo rapidamente nos de-
mos conta da magnitude do desafio que teríamos 
pela frente. Muitas de nós deram pouca atenção 
à Eco-92 no Rio. Na época, em comparação com 
o contexto atual, poucas pessoas perceberam a 
extensão das ameaças ao meio ambiente. Outras 
empenharam-se bastante durante a Rio+20, em 
2012, mas se depararam com questões muito mais 
complexas do que o esperado. 

Atualmente, a realidade nos obriga a considerar 
que os efeitos das mudanças climáticas e os conse-
quentes desastres e caos ambiental podem impedir 
o crescimento populacional durante este século e 
resultar em declínio populacional decorrente da 
perda significativa de vidas nesses desastres5. Dessa 
maneira, é possível que, no século 21, sejamos obri-
gadas a pensar sobre “população” de forma muito 
diferente do que fizemos até então, preparando 
nossos países para lidar com desastres e, simulta-
neamente, administrando a crescente população 
atual de sete bilhões de pessoas. Grande parte das 
grandes cidades e centros econômicos mundiais se 
encontra em regiões litorâneas. O que aconteceria 
se o nível dos oceanos, cuja temperatura está mais 
elevada a cada ano, subisse a ponto de inundar to-
das essas cidades? O parágrafo de abertura de um 
relatório do DID (Departamento Internacional de 
Desenvolvimento) sobre resiliência em situações de 
desastre é um bom exemplo desse contexto: 

“Em 2010, os desastres naturais afetaram mais de 
200 milhões de pessoas, matando cerca de 270.000 
e causando danos avaliados em 110 bilhões de dó-
lares. Em 2011, enfrentamos a primeira epidemia 
de fome do século 21 em regiões do Corno da África, 
além de diversos terremotos, tsunamis e outros de-
sastres naturais em todo o mundo. O Banco Mun-
dial prevê um aumento na frequência e intensidade 
dos desastres nas próximas décadas.”6  
É nesse cenário que convido você a ler esta edição 
da revista.

5 Presentations by Hania Zlotnik, former Head of the UN 
Population Division, and by others at the Population Foot-prints  
conference, London 2011. http://www.ucl.ac.uk/silva/popfootprints/
publications/popfoot_report

6 Apresentação de Hania Zlotnik, ex-coordenadora da Divisão 
de População da ONU, e de outros integrantes da Conferência 
Population Footprints, Londres, 2011. https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/186874/defining-disaster-resilience-approach-paper.pdf
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Voltando para o ponto de partida da saúde 
reprodutiva: planejamento familiar
Quero regressar ao nosso ponto de partida e fa-
lar sobre “planejamento familiar”, explorando 
algumas perspectivas que vão além daquelas 
abordadas nesta edição. Após a Conferência do 
Cairo, o “planejamento familiar” esteve ausente 
dos meios de comunicação durante muito tempo 
- na verdade, durante uma geração inteira - mas, 
ao contrário do que se pensa, a necessidade das 
pessoas controlarem a sua própria reprodução - e 
seus esforços para exercer esse direito - nunca de-
sapareceram. Mulheres e homens - especialmente 
os jovens, que estão começando a explorar sua 
sexualidade - precisam de contracepção e cami-
sinhas mais do que nunca. Em 2008, entre 700 e 
800 milhões de mulheres e casais (não temos da-
dos exclusivos sobre homens)7 em todo o mun-
do faziam uso de alguma forma de contracepção 

7 Na minha opinião, a prática de coletar dados sobre questões de saúde 
sexual e reprodutiva apenas entre mulheres casadas deve ser banida. 
Além disso, homens também devem ser incluídos nessas pesquisas.

(por que o foco está sempre nas pessoas que não 
usam?) e aproximadamente 43,8 milhões de mu-
lheres abortaram8.

O controle de reprodução tem uma história 
tão longa quanto a própria história, como nos 
mostram as fotos de DIUs (Figura 1). Muito acon-
teceu desde a difusão da ideia do “planejamento 
familiar” como cura para todos os problemas do 
mundo na década de 60. Entretanto, assim como 
naquela época, muitos continuam defendendo o 
controle da fecundidade como a solução para o 
mundo (e para o meio ambiente). Infelizmente, 
isso não era verdade antes e não é verdade agora 
e é preciso recordar esse fato para evitar que os 
mesmos erros e a mesma visão estreita afetem os 
programas e políticas públicas. 

A minha geração de ativistas, pesquisadores, 
gestores e profissionais de saúde, que atuaram 
juntos na CIPD de 1994, conseguiu convencer o 
mundo da relevância dos métodos de controle da 
reprodução como parte de um conjunto muito 
mais amplo e conectado de necessidades relacio-
nadas à reprodução e à sexualidade. Isso inclui:
•	 Ter relações sexuais sem temer consequências 

negativas,

•	 Ter relações sexuais consentidas e com o/a 
parceiro/a de sua escolha,

•	 Engravidar e ter filhos, caso assim deseje,

•	 Realizar um aborto seguro para interromper 
uma gravidez indesejada sem medo ou precon-
ceito,

•	 Proteger-se contra doenças sexualmente trans-
missíveis, e 

•	 Obter tratamento contra todas as causas das do-
enças sexuais e reprodutivas, tanto na puberda-
de quanto (em) na idade avançada.

“Atender necessidades”, como proposto por Sun-
dari Ravindran e US Mishra, refere-se à capacidade 
dos indivíduos realizarem seus desejos sexuais e 
reprodutivos com saúde9. De fato, existe um con-
junto enorme de necessidades não satisfeitas nes-
se sentido, no qual a contracepção está inserida e 
desempenha um importante papel. Além disso, as 
necessidades não satisfeitas de contracepção vão 
além da mera falta de métodos contraceptivos. 

8 Shah I, Åhman E. Unsafe abortion differentials in 2008 by age 
and developing country region: high burden among young women. 
Reproductive Health Matters 2012;20(39):169–73.

9 Ravindran TKS, Mishra US. Unmet need for reproductive health in 
India. Reproductive Health Matters 2001;9(18):105–13.

Figura 1: A trajetória do DIU

Fonte: ALRANZ Newsletter 2, 2014
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A grande questão é a criação de uma cultura na 
qual o fato das mulheres e seus parceiros exer-
cerem o controle sobre a sua própria reprodução 
seja aceito e amparado e incorporado por todos 
os serviços de contracepção, aborto e laqueadura.  
Isso demanda que os serviços de saúde respeitem 
as necessidades de mulheres e casais, incluindo o 
aborto, auxiliando-os a encontrar o método con-
traceptivo que supra essas necessidades e ofe-
recendo alternativas caso o método em questão 
traga problemas ou efeitos colaterais. Assim, isso 
não se resume à oferta e procura, mas também à 
necessidade de manutenção desse serviço ao lon-
go de todo o ciclo da vida reprodutiva das pessoas, 
levando em consideração a sua saúde sexual e re-
produtiva em um contexto amplo.

Políticas de população e fecundidade: O 
início da Reproductive Health Matters
Em 1992, eu e Sundari Ravindran criamos a revista 
devido a um acontecimento em uma oficina re-
alizada em 1990 sobre o tema: “É possível uma 
política de população feminista?” Fomos critica-
das quando respondemos positivamente a essa 
pergunta e dois anos depois demos início à pri-
meira edição da RHM, com a intenção de apresen-
tar uma perspectiva a essas questões centrada nas 
mulheres. De maneira simplificada, afirmávamos 
que uma política de população feminista seria 
possível desde que as mulheres tivessem o direito 
de decisão sobre quando e se teriam filhos, além 
de autonomia sobre sua vida sexual e reproduti-
va. As questões relativas às políticas de população 
vão, naturalmente, muito além dessas condições, 
já que não se resumem a indivíduos, mas naque-
la época estávamos mais preocupadas com os di-
reitos das mulheres como questão central nesse 
debate. Estávamos convictas, levando em conside-
ração as evidências provenientes dos países mais 
desenvolvidos e que são verdadeiras até hoje, de 
que mulheres e homens decidem ter menos filhos 
quando as mulheres têm acesso a outras experiên-
cias além da maternidade - isto é, quando mulhe-
res aspiram por educação, acesso ao trabalho re-
munerado e à igualdade salarial com relação aos 
homens e pelo direito de decidir se e com quem 
desejam ter um relacionamento estável. 

No que se refere às atuais dinâmicas popula-
cionais, acho que não há divergência quanto aos 
problemas relacionados ao crescimento global no 
último século e ao desequilíbrio entre jovens e 
idosos em alguns países. Mas também espero que 

ninguém acredite seriamente que a mera distri-
buição de contraceptivos será capaz de resolver os 
problemas ambientais e de desenvolvimento que 
temos que enfrentar ou que seja a única solução 
capaz de reduzir a pobreza mundial. 

Nos países mais pobres do globo, isto é, nos 
únicos países que ainda apresentam uma alta 
contínua da taxa de fecundidade (e, simultanea-
mente, das taxas de morbimortalidade sexual e 
reprodutiva), grande parte da população ainda é 
incapaz de realizar suas intenções reprodutivas. 
Isso inclui tanto pessoas que não usam métodos 
contraceptivos, quanto usuários contínuos e atu-
ais, além de todas as pessoas sem acesso a serviços 
de saúde sexual. Mulheres que vivem em condição 
de pobreza não apenas engravidam com frequên-
cia, como também lidam com inúmeras gestações 
desejadas, não desejadas e não planejadas, abor-
tos espontâneos, natimortos, abortos inseguros e 
mortalidade neonatal e infantil. Algumas mulhe-
res têm menos filhos do que gostariam, seja por 
problemas de infertilidade ou por falta de condi-
ções financeiras.  

Então, controle da fecundidade e controle da 
natalidade? Sim! Talvez nunca devêssemos ter 
abolido esses termos, uma vez que eles reúnem 
sob uma mesma ideia os atos de ter filhos, usar 
métodos contraceptivos e, caso necessário, ter a 
possibilidade de fazer um aborto. Todas essas situ-
ações podem ser tratadas e explicadas pelo mes-
mo conceito e, por isso, os serviços deveriam ser 
unificados, já que tantas mulheres e homens pre-
cisam deles. E, sim, as coisas melhoraram muito 
em todo o mundo desde os anos 1960. Houve um 
declínio acelerado da taxa de fecundidade (Tabela 
1), graças ao desenvolvimento econômico, à me-
lhora dos níveis de escolaridade, à extensão dos 

10 World Fertility Patterns, UN Population Division Data, atualizado 
para a internet em março de 2008. www.un.org/esa/population/
publications/worldfertility2007/worldfertility2007.htm 

Tabela 1: Taxas de fecundidade: 1970 a 200510

1970–75 2000–2005

Mundial
Regiões mais desenvolvidas
Regiões menos desenvolvidas
Regiões não desenvolvidas

4.5
2.1
5.2
6.6

2.6
1.6
2.6
5.0
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direitos e da liberdade das mulheres, à descoberta 
de novos e efetivos tratamentos para várias doen-
ças, à melhoria da saúde e dos serviços de saúde 
e, acima de tudo, ao desenvolvimento de métodos 
seguros de contracepção, aborto e esterilização. 
Juntos, esses fatores desencadearam uma melhora 
dramática na capacidade das pessoas controlarem 
sua reprodução, gozando de todos os benefícios 
trazidos por esse controle. Será que ainda é preci-
so provar a eficiência da oferta de informações e 
serviços para que as pessoas tomem as rédeas de 
sua vida sexual e reprodutiva?

O professor Hans Rosling, do Instituto Karo-
linska na Suécia, demonstrou recentemente na 
BBC que, nos últimos 50-60 anos, o crescimento 
global da população está em declínio e a taxa ge-
ral de fecundidade caiu de 4.5, em 1970, para 2.6 
em 2015. Atualmente: 
•	 42% da população mundial vive em países em 

que a taxa de fecundidade está abaixo da taxa 
de reposição.

•	 40% da população mundial vive em países em 
que a taxa está acima da reposição, mas não é 
elevada.

•	 Apenas 18% da população ainda reside em áre-
as com altas taxas de fecundidade e quase todas 
habitam os países mais pobres e menos desen-
volvidos do mundo11.

Atualmente, a taxa global de fecundidade está pró-
xima de 2 filhos por mulher e alguns países estão 
abaixo da taxa de reposição local (2.1)12. Isso signi-
fica que o mundo inteiro tem sido muito bem su-
cedido em manter uma baixa taxa de natalidade. 
Entretanto, grandes grupos, especialmente adoles-
centes e jovens, têm sido deixados de lado nesse 
processo. Enquanto nos referirmos a essa política 
como “planejamento familiar”, pressupondo que 
ela só é necessária ou só é direito das pessoas casa-
das – tal como ainda acontece em várias regiões do 
hemisfério Sul - não poderemos esperar grandes 
mudanças. Precisamos urgentemente modificar a 
forma como tratamos essas políticas.

11 Prof. Hans Rosling. www.gapminder.org

12 Considero bastante preocupante que não tenhamos recebido 
nenhum artigo sobre as taxas de fecundidade abaixo da reposição 
e as consequências das aberrações políticas nos países pró-
natalistas, como a Rússia e alguns países do Leste Europeu. Esse 
é um grave problema para as mulheres, já que se espera que elas 
tenham mais filhos e, para que isso aconteça, a contracepção e o 
direito ao aborto lhes são negados. As causas e as consequências 
das taxas de fecundidade abaixo da reposição precisam ser 
estudadas.

Para mudar a linguagem e reconceituar o 
“planejamento familiar” 
Acredito que é chegada a hora de reconsiderar a 
linguagem utilizada para descrever o modo como 
as pessoas percebem o ato de ter filhos e o contro-
le sobre a própria reprodução atualmente. A pos-
sibilidade de ter um número menor de filhos e a 
capacidade de decidir se e quando tê-los, abriram 
novas portas para mulheres no sentido de permitir 
que sejam mais ativas como cidadãs na vida pú-
blica, buscando educação e um lugar no mercado 
de trabalho de forma igualitária com os homens. 
Essas mudanças também afetaram o sexo masculi-
no. No período de poucas gerações, vivemos uma 
verdadeira revolução. Atualmente, a conscientiza-
ção sobre os meios existentes para prevenir uma 
gravidez - ou interromper uma gravidez indeseja-
da - tende a crescer não apenas acompanhando o 
crescimento da população jovem, que é um fato, 
mas também porque hoje um número cada vez 
maior de indivíduos acredita que é o seu direito 
decidir quando e se querem ter filhos. E em geral, 
as pessoas desejam um número menor de filhos 
(ou absolutamente nenhum) e sentem que lhes 
devem ser assegurados as informações e os meios 
para realizar essa aspiração. Isso representa uma 
diferença gigante com relação às gerações que 
acreditavam que deveriam “aceitar quantas crian-
ças Deus nos mandar”. 

Ao mesmo tempo, graças aos avanços da medi-
cina, as pessoas vivem mais, a idade média da me-
narca tem caído e a menopausa tem acontecido 
cada vez mais tarde. No Reino Unido, a menarca 
acontece, em média, aos 13 anos, ou seja, metade 
das meninas são ainda mais jovens quando mens-
truam pela primeira vez, enquanto as mulheres 
atingem a menopausa, em média, aos 52 anos. 
Assim, as mulheres atualmente desfrutam de 40 
anos de fertilidade ou cerca de 520 ciclos mens-
truais. Se uma mulher tem em média dois filhos, 
isso significa que precisam fazer uso de métodos 
contraceptivos por quase todos esses anos. Isso é 
muita contracepção! 

Além disso, as mulheres estão decidindo ter 
filhos muito mais tarde. Entre as mulheres nasci-
das na Inglaterra e no País de Gales em 1950, 42% 
permaneciam sem filhos até os 25 anos e 15% até 
os 40 anos. Entre as nascidas em 1965, 60% ain-
da não tinham filhos até os 25 anos. Em 2004, a 
idade média em que uma mulher dava à luz ao 
primeiro filho era de 27 anos e subiu para 30 anos 
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em 200613,14,15. Assim, pelo menos nos países de-
senvolvidos, há uma lacuna de 1016 ou mais anos 
entre a primeira relação sexual e o nascimento do 
primeiro filho. 

Em contrapartida, em muitos países da Áfri-
ca e Ásia, um grande número de mulheres dá à 
luz ao primeiro filho ainda muito jovens e logo 
após a primeira relação sexual por não fazer uso 
de métodos contraceptivos, tendendo a encerrar 
sua vida reprodutiva também muito cedo. Mun-
dialmente, jovens entre 15 e 24 anos são de longe 
o grupo que mais enfrenta gravidez indesejada, 
DSTs e HIV. Por quê? Porque estão nos anos mais 
férteis de sua vida, tendo um número elevado de 
relações sexuais, com maior probabilidade de vi-
venciarem relações desiguais de poder, nas quais é 
difícil negociar o próprio ato sexual e muito mais o 
sexo seguro e a contracepção. Mesmo assim, essa é 
a parcela da população com menor acesso à infor-
mação e mais exposta ao tabu sobre contracepção 
e serviços de aborto seguro. 

“Planejamento familiar” é algo central no perí-
odo em que as pessoas desejam ou planejam ter fi-
lhos ou desejam e planejam uma gravidez. Porém, 
a maioria dos jovens e adolescentes, assim como 
aquelas pessoas que não querem ter filhos ou que 
já têm exatamente o número de filhos que dese-
jam, buscam apenas levar uma vida sexual saudá-
vel sem o risco de uma gravidez indesejada. Para 
essas pessoas, “planejamento familiar” não é uma 
noção relevante em nenhum ponto de sua vida se-
xual. Elas precisam de serviços de saúde sexual de 
contracepção, aborto e laqueadura. Sigo enfatizan-
do essa ideia por que o conceito de planejamento 
familiar do século 20 frequentemente excluiu (e 
muitos países ainda excluem) as pessoas jovens e 
solteiras. E, muitas vezes, os serviços de contracep-
ção, aborto e esterilização eram oferecidos (como) 
em diferentes serviços de saúde, como hospitais ou 
maternidade. Felizmente, mudanças importantes 
aconteceram desde então. Apesar de não ter pes-
quisado detalhadamente o assunto, estimo que a 

13 Johnson G. Baseado em dados do Office of Population Censuses 
and Surveys. Quoted in: Bailey R. Women who don’t want children. 
www.rosemarybailey.com/?page_id=248

14 Base de dados sobre famílias da OCDE - média de idade da 
mãe quando do primeiro parto. http://www.oecd.org/els/soc/
SF2.3%20Mean%20age%20of%20mother%20at%20first%20
childbirth%20-%20updated%20240212.pdf

15 A média de idade da mulher quando do nascimento da primeira 
criança continua a crescer graças ao aumento da escolaridade. 
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2201023/Average-age-
woman-having-child-continues-rise-spending-time-education. 
html#ixzz2TwpW5MgZ

configuração e a acomodação desses serviços está 
longe do ideal em muitos países, tanto em termos 
de qualidade e quanto de atualização técnica. Em 
muitas áreas, ainda é limitado o número de méto-
dos contraceptivos, os estoques são insuficientes e 
parte dos métodos oferecidos (especialmente dila-
tação e curetagem para interrupção da gravidez) 
não são mais recomendados pela OMS. Se os ar-
tigos publicados pela RHM ao longo dos anos são 
verdadeiros quanto à forma como a vida sexual e 
reprodutiva das pessoas jovens tem sido tratada, 
temos que reconhecer que essa situação precisa 
ser transformada urgentemente. 

E o que dizer especificamente sobre os mé-
todos? Muita coisa também mudou aqui. Com a 
maior disponibilidade de métodos mais seguros e 
eficazes para evitar e interromper a gravidez, tem 
sido menor a tolerância dos gestores e profissio-
nais de saúde para aceitar a oferta (pelos serviços) 
e a escolha (pelas pessoas) de métodos menos efi-
cazes. Na minha opinião, isso acontece pelas res-
trições e pelo estigma relacionado ao aborto, que 
ainda produz condenação social para as mulheres 
que procuram esse serviço. Mesmo assim, de 20% 
a 30% das mulheres em todo o mundo, mesmo na-
queles países em que o Papa é reverenciado, fará 
um aborto durante sua vida. Negar esse direito 
não passa de misoginia. 

E o que dizer do fato de que muitos profissio-
nais de saúde ainda desvalorizam as camisinhas 
mesmo em contextos com altas taxas de DSTs ou 
infecção pelo HIV? Por essa razão, é simplesmen-
te brilhante a iniciativa da África do Sul de inte-
gração dos programas de contracepção e saúde 
reprodutiva, apresentada nesta edição, dá a de-
vida importância aos métodos contraceptivos, à 
prevenção do HIV, ao uso de camisinhas e à edu-
cação sobre sexo seguro. Em 1979, Christopher 
Tietze, um convicto defensor da legalização do 
aborto nos Estados Unidos por razões de saúde 
pública, demonstrou que o uso de camisinha e 
o aborto nas primeiras semanas de gestação re-
presentam o método mais seguro e eficaz de pla-
nejamento familiar do ponto de vista da preven-
ção de DSTs e da proteção contra uma gravidez 
não desejada. Apesar da existência de manuais 
sobre a aspiração a vácuo e o aborto provocado 
por medicamentos, procedimentos que podem 
ser feitos nos primeiros estágios da gravidez no 
caso de falha da camisinha, essa informação pra-
ticamente desapareceu da literatura atual, junta-
mente com o conceito de sexo seguro. Temos que 
trazê-la de volta! 
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Passaram-se décadas desde a utilização dos es-
tudos sobre a “aceitabilidade dos contraceptivos” 
– como aquele publicado pela RHM, em uma edi-
ção especial para a OMS, em 1997 – para identifi-
car a preferência de mulheres e homens quanto 
aos métodos16. Continuo aguardando que os servi-
ços de planejamento familiar de qualidade voltem 
a fazer parte da agenda, como já foi proposto em 
um manual completo sobre indicadores de avalia-
ção de programas de planejamento familiar em 
199417. Talvez seja o momento de reunir as pes-
quisas existentes sobre essa área, antes que nossas 
opções se reduzam. Diante dos conflitos entre as 
visões dos gestores e as necessidades das pessoas, 
é importante identificar se todas as usuárias de 
contraceptivos realmente desejam usar métodos 
reversíveis de longa duração (implantes hormo-
nais e DIUs, especificamente) em detrimento de 
outras alternativas. Esses métodos fazem sucesso 
porque são independentes das usuárias e, com 
isso, reduzem consideravelmente sua margem de 
erro. Ao mesmo tempo, os chamados “abortos re-
correntes” (e qualquer outro tipo de aborto) con-
tinuam sendo demonizados. Essas duas questões 
estão conectadas, ainda que de maneira sublimi-
nar. Será que a adolescente que faz sexo eventual 
necessita de um método reversível de longa dura-
ção? Se essa é uma escolha delas, ótimo! Se não, 
pode parar! 

Se hoje os métodos reversíveis de longa dura-
ção lideram a prevalência de uso de contracepti-
vos, por que está caindo o número de laqueadu-
ras, que é um procedimento simples e seguro? E 
por que nunca aumentou o número de homens 
que optam pela vasectomia, mesmo diante do 
maior apoio dos homens ao controle da fecundi-
dade? O número de pessoas que ainda terão de 10 
a 25 anos férteis após o nascimento do primeiro 
filho está crescendo rapidamente. Por que ainda é 
dada preferência aos métodos reversíveis de longa 
duração em detrimento da esterilização feminina 
ou masculina? Há quem pretenda assegurar os lu-
cros das grandes empresas farmacêuticas, em lu-
gar de garantir que os serviços de saúde realizem 
essas cirurgias tão simples?

16 Beyond Acceptability: Users’ Perspectives on Contraception. 
London: RHM for WHO; 1997. http://www.rhmjournal.org.uk/
publications/beyond-acceptability/BeyondAcceptability.pdf

17 Para um dos melhores manuais sobre indicadores de avaliação 
e de qualidade na assistência em serviços de contracepção, ver: 
Bertrand JT, Magnani RJ, Rutenberg N. Handbook of Indica- tors 
for Family Planning Program Evaluation. The Evaluation Project, 
University of North Carolina. December 1994. At: www.cpc.unc.
edu/measure/publications/pdf/ms-94-01.pdf

A existência de uma grande variedade de mé-
todos contraceptivos era vista de forma positiva 
porque ampliava tanto as possibilidades de es-
colha quanto a aceitação dos métodos por parte 
das mulheres. Mas se a falha da contracepção é 
tratada como falha moral e não como parte da 
vida pode-se compreender por que métodos per-
feitamente funcionais são abandonados. A estig-
matização da falha dos métodos e do aborto é 
realmente um avanço? Existem inúmeras razões 
pelas quais as pessoas preferem métodos eficazes 
e que não interfiram na sua vida sexual, mas será 
que isso se aplica a todas as pessoas? Será (é) re-
almente necessário regredir para a época do “nós 
sabemos o que é melhor pra você”? Essas questões 
precisam ser profundamente debatidas, especial-
mente agora, quando a contracepção voltou a fa-
zer parte da nossa agenda.

Ainda não é a panaceia para a pobreza – 
nem para o desenvolvimento sustentável
Assim como o planejamento familiar não é uma 
panaceia para a pobreza, também não é solução 
para o superconsumismo, obesidade, subnutrição, 
insegurança alimentar, esgotamento de recursos 
ou choques e estresses ambientais. E também não 
é suficiente para que os governos constatem a im-
portância do desenvolvimento de economias ver-
des e de fontes de energia renováveis. Espero não 
ser a única pessoa no mundo que acredita que os 
parques eólicos e os painéis solares são belos e es-
senciais porque todos nós vivemos em países com 
abundância de vento ou de sol!

Como já dito, sou totalmente favorável à arti-
culação de pautas conjuntas com ambientalistas 
e ativistas do campo das mudanças climáticas. 
Mas eu também gostaria que um número maior 
de defensores de causas como a Family Planning 
2020, políticas de população baseadas em direi-
tos, desenvolvimento, saúde materno-infantil, 
DSTs e HIV, infertilidade, aborto e direitos sexu-
ais também encontrasse denominadores comuns 
em seu ativismo. Estou cansada de ouvir pessoas 
que se denominam defensores da saúde e dos 
direitos sexuais e reprodutivos rasgarem elogios 
ao Programa de  Ação do ICPD, sem parar um se-
gundo para criticar as restrições desse programa 
em relação ao direito ao aborto seguro. Sou mui-
to grata por publicarmos a declaração sobre o 
aborto seguro e a agenda pós-2015 da Campanha 
Internacional pelo Direito das Mulheres ao Abor-
to Seguro nesta edição e espero contribuir para 
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a sua disseminação e para que alcance exata-
mente essas pessoas. Não é aceitável que um as-
pecto dos direitos reprodutivos seja condenado,  
porque se defende outros; isso simplesmente 
não é suficiente. 

Não é admissível que pessoas ricas usem seu 
dinheiro, ou a posição do papa ou de alguém se-
melhante, especialmente em nome da religião, 
para silenciar questões centrais para a agenda 
do desenvolvimento sustentável, porque consi-
deram-nas desconfortáveis ou ofensivas. É cri-
minoso que as lideranças globais permitam que 
esses grupos exerçam tal poder. Se essas forças 
não forem desafiadas, elas irão deturpar as me-
tas de desenvolvimento sustentável assim como 
o fizeram com os objetivos de desenvolvimento 
do milênio e o Programa de Ação da ICPD, im-
possibilitando a elaboração de novas metas para 
respeitar, proteger e assegurar os direitos hu-
manos e promover a equidade de gênero, o que  
depende do acesso à saúde e aos direitos sexuais 
e reprodutivos. 

Dito isto, compreende-se como e por que as 
necessidades de saúde sexual e reprodutiva são 
essenciais para o alcance de uma agenda progres-
sista de população e desenvolvimento sustentável. 
Em um dos artigos publicados nesta edição, ato-
res chaves nessa área alertam que nada disso virá 
facilmente, considerando-se o modo como os go-
vernos estão procedendo com o cenário pós-2015. 
Não sou uma pessoa religiosa, mas rezo para que 
essa perspectiva não fique esquecida pelos corre-
dores das Nações Unidas. 

A complexidade real da definição de uma agen-
da de desenvolvimento sustentável não deve ser 
ofuscada pelas demandas antidireitos. É necessá-
rio que nos mantenhamos firmes na busca de solu-
ções para a transformação das governanças nacio-
nais e internacional, dos fundos, das políticas e das 
legislações que promovem e protegem o direito à 
saúde, com cláusulas específicas para a proteção 
das mulheres, adolescentes e jovens. É preciso ar-
ticular políticas econômicas voltadas para o bem 
estar de muitos e não para o benefício de poucos e 

Usina eólica, Aragon, Zaragoza, Espanha: pioneira no uso moderno da força eólica, responsável pela 
produção de 10% da eletricidade gerada por aerogeradores usada na Espanha, 2008
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que regulem os setores industriais, manufatureiros 
e agrários. Só assim será possível manter e renovar 
o planeta Terra e seus recursos, sustentar seus ha-
bitantes e preservar e proteger o futuro. 
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Atualmente, as megatendências populacionais 
nos níveis nacional e mundial – crescimento po-
pulacional rápido e contínuo, envelhecimento 
populacional, urbanização e migração – seguem 
como importantes desafios para o desenvolvimen-
to, mas também se constituem em oportunidades. 
Além disso, influenciam as preocupações e me-
tas prioritárias das agendas de desenvolvimento 
nacionais e internacionais. As dinâmicas popu-
lacionais afetam o desenvolvimento econômico, 
as taxas de emprego, a distribuição de renda, a 
pobreza, a seguridade e a previdência social e 
também afetam os esforços para garantir o acesso 
universal à saúde, educação, moradia, saneamen-
to, abastecimento de água, alimentos e energia. 
Finalmente, também influenciam a sustentabi-
lidade das cidades e áreas urbanas, as condições 
ambientais e a mudança climática.*

Neste contexto, as dinâmicas populacionais pas-
saram a ocupar o centro das discussões nacionais 
e internacionais sobre desenvolvimento e sobre os 
objetivos e metas do desenvolvimento sustentável. 

* As opiniões expressas neste artigo são apenas do autor e não 
refletem necessariamente as opiniões do Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA). 

A importância das dinâmicas populacionais foi sa-
lientada no documento final das conferências Rio 
+20, O Futuro que Queremos1, e no relatório da 
Força Tarefa das Nações Unidas (ONU) sobre a agen-
da de desenvolvimento pós-2015, Tornando Real o 
Futuro que Queremos2. A partir desses processos, o 
Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas deu 
início à consulta temática mundial sobre dinâmi-
cas populacionais e a agenda de desenvolvimento 
pós-2015. De que modo, porém, as dinâmicas po-
pulacionais estão conectadas ao desenvolvimento 
sustentável e como podem ser reorientadas para ga-
rantir trajetórias sustentáveis de desenvolvimento?

A discussão sobre as conexões entre dinâmi-
cas populacionais – especialmente o crescimen-
to populacional – e as implicações ambientais é 
frequentemente marcada por simplificações gro-
tescas. O fato é que os países mais pobres e que 
apresentam as maiores taxas de crescimento po-
pulacional são os que menos contribuem com 
emissões de gás carbônico para o efeito estufa. 
Mas daí não se pode concluir que o crescimento 
populacional não apresenta implicações significa-
tivas para a sustentabilidade ambiental. E do mes-
mo modo, é precipitado e impreciso sugerir que o 

As conexões inseparáveis entre desenvolvimento sustentável, demografia 
e saúde reprodutiva e suas implicações para as políticas públicas

Michael Herrmann*
Consultor sênior em demografia e economia, Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Nova Iorque, NY, EUA.  
Contato: herrmann@unfpa.org

Resumo: Um dos maiores desafios da atualidade é conseguir atender às necessidades das gerações atuais 
e futuras de uma população mundial cada vez maior sem que se produzam impactos catastróficos sobre 
o meio ambiente. A superação desse desafio depende de mudanças em três áreas de políticas públicas: 
crescimento econômico mais inclusivo, crescimento econômico mais verde e políticas de população. Este 
artigo analisa esforços relacionados a mudanças demográficas para o desenvolvimento sustentável, 
raramente tratados no debate atual. Deve-se reconhecer que as mudanças demográficas são o resultado 
acumulado de escolhas e oportunidades individuais e a melhor maneira de lidar com essas mudanças 
é por meio de políticas públicas que aperfeiçoem as escolhas e oportunidades, com foco na garantia de 
acesso irrestrito e universal à informação e a serviços de saúde sexual e reprodutiva, empoderando as 
mulheres para participar plenamente da vida social, econômica e política e investindo na educação das 
gerações mais jovens, para além do ensino básico. Este artigo oferece um forte argumento para confirmar 
a importância do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
(CIPD) para a formulação da agenda de desenvolvimento pós-2015, que deve substituir os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODMs).
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crescimento populacional impacta clara e direta-
mente o meio ambiente. A relação entre mudança 
demográfica e sustentabilidade ambiental é com-
plexa e marcada por diversos fatores.

Este artigo foca nas conexões entre desenvolvi-
mento sustentável e mudanças demográficas e nas 
políticas públicas para um desenvolvimento mais 
sustentável. O desenvolvimento sustentável deve 
apoiar-se em três princípios basilares das políticas 
públicas: políticas que incentivam economias mais 
inclusivas, políticas que garantem economias mais 
verdes e políticas que lidam com as dinâmicas po-
pulacionais. Embora o artigo destaque a importân-
cia de economias mais inclusivas e mais verdes, o 
foco do debate está na necessidade de modelagem 
e planejamento das dinâmicas populacionais. Não 
se pretende com isso sugerir que economias sus-
tentáveis e igualitárias sejam fáceis de alcançar, 
mas a intenção aqui é destacar a importância de 
políticas públicas que exploram e tratam das di-
nâmicas populacionais, considerando que são fre-
quentemente negligenciadas. Apesar da ampliação 
da percepção de que as dinâmicas demográficas 
afetam o desenvolvimento sustentável, muitos 
ainda continuam a tratar da demografia como se 
ela fosse apenas um produto do destino. Isso não 
é verdade. Este artigo questiona o pressuposto de 
que as mudanças demográficas são determinadas 
por fatores externos e não podem ser influencia-
das por políticas públicas, a menos que se trate 
de políticas de controle populacional que violam 
os direitos humanos. O Programa de Ação (PdA) 
acordado na Conferência Internacional sobre Po-
pulação e Desenvolvimento (CIPD) há 20 anos não 
apenas destacou a importância das dinâmicas po-
pulacionais para o desenvolvimento sustentável, 
como também especificou detalhadamente como 
redirecionar as dinâmicas populacionais por meio 
de políticas públicas baseadas em direitos e sen-
síveis a questões de gênero. O Programa de Ação 
do CIPD3 oferece importantes ensinamentos com 
consequências diretas para a agenda de desenvol-
vimento pós-2015.

“Quando comparada às conferências passadas sobre 
população, a Conferência de 1994 se comprometeu 
com um mandato mais amplo sobre as questões de 
desenvolvimento,  refletindo a ampliação da cons-
ciência de que as questões relativas à população, 
pobreza, padrões de produção e consumo e o meio 
ambiente mantêm vínculos tão estreitos entre si que 
nenhuma delas pode ser tratada de forma isolada.” 
(CIPD PdA, 1994, Preâmbulo 1.5)

Desenvolvimento sustentável e dinâmicas 
populacionais
De acordo com as mais recentes projeções popu-
lacionais da ONU, em 2014, a população mundial 
era de cerca de 7,2 bilhões de pessoas e conti-
nuará crescendo nas próximas décadas. Até 2050 
espera-se que a população mundial conte com 
mais 2,4 bilhões de pessoas – curiosamente, 
essa era a população mundial no ano de 1950. 
As novas projeções populacionais, revisadas em 
2012, sugerem um crescimento ainda mais ace-
lerado do que o previsto em projeções passadas 
(Figura 1). Isso se dá principalmente porque as 
taxas de fecundidade na África não diminuíram 
como previsto, porque houve um leve aumento 
da fecundidade em países altamente populosos 
na Ásia e alguma melhora na expectativa de vida 
ao nascer4.

As tendências globais, no entanto, revelam 
enormes diferenças entre os países. As taxas de 
fecundidade e de crescimento populacional per-
manecem altas nos países mais pobres, mas di-
minuíram em muitos outros países. De fato, um 
número cada vez maior de países desenvolvidos 
conta com taxas de fecundidade mais baixas do 
que as de mortalidade e, portanto, ou já estão 
enfrentando uma redução da população ou irão 
enfrentá-la num futuro próximo. Dadas as cres-
centes diferenças demográficas entre os países, o 
foco da atenção no nível nacional varia bastante. 
Assim, países com taxas de fecundidade baixas e 
decrescentes nem sempre são capazes de compre-
ender as preocupações nos países onde são altas 
as taxas de fecundidade e o crescimento popu-
lacional. Os impactos globais dessas mudanças, 
porém, independem dessas diferenças. O clima 
no planeta será alterado independentemente do 
local de emissão dos gases que produzem o efeito 
estufa e a população mundial crescerá indepen-
dentemente da região de origem do crescimento. 
Os países menos desenvolvidos emitem menos 
gases, mas são os que mais sentem os efeitos do 
aquecimento global causado pelos países indus-
trialmente avançados. Similarmente, embora os 
países mais desenvolvidos apresentem taxas de 
fecundidade mais baixas, eles também sentirão os 
efeitos do crescimento populacional que acontece 
nos países mais pobres. Os esforços para atender 
às crescentes necessidades de abastecimento de 
água, alimentos e energia, por exemplo, irão afe-
tar todos os países, tanto quanto o fracasso para 
atender a essas demandas.
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Figura 1. População mundial: 1950-21004

“Os fatores demográficos, combinados à pobreza e 
à falta de acesso a recursos em algumas regiões e ao 
consumo excessivo e a métodos de produção devas-
tadores em outras, causarão ou exacerbarão a de-
gradação ambiental e o esgotamento dos recursos 
naturais, inibindo o desenvolvimento sustentável.” 
(CIPD PdA, 1994, Ct. 3.25)
Atualmente, o grande desafio do desenvolvimento 
é não só atender às demandas das populações que 
habitam o planeta neste momento, especialmen-
te as mais pobres, mas também às demandas das 
populações futuras. A forma como esses esforços 
irão afetar o meio ambiente depende de diversos 
fatores mitigantes. Depende do número de pesso-
as que vivem no planeta e também dos padrões 
de vida que levam, da forma de distribuição dos 
recursos econômicos e de produção de bens e 
serviços. A superação desse desafio demanda um 
maior equilíbrio na distribuição de recursos, espe-
cialmente no contexto de ampliação das desigual-
dades e injustiças, crescimento econômico susten-
tável e políticas públicas voltadas às dinâmicas 
populacionais, otimizando as oportunidades para 
o desenvolvimento sustentável.

Os desafios da redução da pobreza e do cresci-
mento econômico
Mundialmente, cerca de uma a cada seis pessoas 
ainda vive na extrema pobreza, ou seja,  com ren-
da menor do que 1,25 dólar por dia5. A redução da 
pobreza pode ser alcançada por meio de pelo me-
nos um dos seguintes caminhos: emprego produ-
tivo e remunerado ou por transferência de renda 
ou bens. O emprego remunerado e as transferên-
cias monetárias garantem uma renda adequada 
para o acesso a bens e serviços essenciais, enquan-
to a transferência direta de bens assegura que as 
pessoas irão consumir bens e serviços essenciais 
ainda que não aufiram uma renda adequada. Mas 
a redução da pobreza, que depende da possibili-
dade de acesso a bens e serviços essenciais, não é 
possível sem crescimento econômico.

O crescimento econômico é uma condição 
necessária, embora não suficiente, para se com-
bater a pobreza. Sem crescimento econômico, os 
países não são capazes de atender às crescentes 
demandas por bens e serviços, nem tampouco de 
garantir o pleno emprego, melhorar a renda fa-
miliar ou financiar programas sociais. Mas mesmo 
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com o crescimento econômico, diversos países 
não foram capazes de assegurar essas condições 
nem combater a pobreza. Na realidade, em mui-
tos países, o crescimento econômico veio junto 
com um grande crescimento da desigualdade. Em 
média, as taxas de lucro do capital aumentaram 
em uma proporção maior do que os rendimentos 
do trabalho6-10. Em vários países, os trabalhadores 
vivenciaram a redução dos custos do trabalho e 

em outros sofreram reduções salariais que leva-
ram a um aumento da massa de trabalhadores 
pobres11-13. Os desequilíbrios na distribuição de 
renda também exacerbaram os desequilíbrios na 
apropriação da riqueza (Figuras 2 e 3).

Em um mundo marcado por injustiças cada vez 
maiores, a distribuição mais equilibrada da rique-
za é um imperativo humano e econômico. A redis-
tribuição de recursos por meio de transferências 

Figura 2. Distribuição da Riqueza Mundial14
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Figura 3. Distribuição de Renda Mundial
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de renda e de políticas fiscais pode contribuir para 
uma queda significativa das desigualdades. Dados 
recentes demonstram que depois das políticas 
fiscais e de transferências de renda o coeficiente 
de Gini sofreu uma queda de 14% para os países 
membros da OCDE. Há limites, porém, para a re-
distribuição de recursos. Aquilo que é consenso 
nas economias de mercado social europeias nem 
sempre é bem aceito nos EUA. Além disso, apesar 
da implementação de medidas redistributivas só-
lidas, alguns países só alcançaram uma pequena 
redução das desigualdades – como é o caso do 
Brasil† – e na maioria dos países os índices de de-
sigualdade aumentaram de forma contínua.

Além das dificuldades políticas e sociais, muitos 
países pobres enfrentam barreiras econômicas à 
redistribuição. Em 2012, a renda per capita média 
nos países de baixa renda era de cerca de 1,20 dó-
lar ao dia (no valor do dólar de 2005). Esse mesmo 
valor ajustado pela paridade do poder de compra 
teria que ser três vezes maior. Dito de outro modo, 
mesmo se os países mais pobres distribuíssem os 
seus recursos de maneira igualitária, isso não se-
ria suficiente para garantir uma vida digna para 
toda a população. Mas a redistribuição radical dos 
recursos mundiais entre toda a população do pla-
neta iria aumentar significativamente a renda das 
populações dos países em desenvolvimento – a 
renda dos países de baixa renda iria crescer cerca 
de 18 vezes e a dos países de renda média seria 
triplicada – mas essa mudança significaria tam-
bém uma piora nos padrões de vida dos países 
desenvolvidos. O cidadão médio de um país de-
senvolvido teria que pagar suas contas com menos 
de um quarto dos recursos que tem atualmente. 
Ainda que fosse possível realizar uma redistribui-
ção radical de recursos em nível nacional, regional 
ou mundial, esse não seria um meio viável para 
reduzir a pobreza de forma sustentável.

Em 2012, o PIB per capita nos países menos  
desenvolvidos foi de cerca de 518 dólares anuais, 
o que corresponde a cerca de um terço do PIB per 
capita dos EUA, que é de 1800 dólares. Se o PIB 
não crescer até 2030 e se as populações crescerem 
no ritmo previsto pelas projeções médias da ONU, 
o PIB per capita real nos países menos desenvol-
vidos do mundo irá diminuir cerca de 32% em re-
lação aos níveis atuais, em função das altas taxas 
de crescimento populacional, e o PIB per capita 
real dos EUA será reduzido cerca de 13%. No nível 

† A desigualdade no Brasil, quando medida pelo coeficiente de 
Gini, caiu de 0,590 em 2001 para 0,530 em 2007.16

mundial, o PIB per capita de 2030 cairia cerca de 
16%, sem levar em consideração a desvalorização 
do capital‡.

As desigualdades se autoperpetuam e, uma vez 
estabilizadas, dificilmente são eliminadas. As po-
líticas de transferência de renda podem ajudar a 
prevenir o sofrimento dos pobres e ajudar a desa-
celerar o crescimento das desigualdades, mas rara-
mente são suficientes para garantir a sua redução. 
A maneira mais eficaz de enfrentar o aumento das 
desigualdades é por meio do crescimento econô-
mico inclusivo, que cria oportunidades de pleno 
emprego, produtivo e remunerado, e por meio 
de regulamentações complementares do merca-
do de trabalho, que inibem o trabalho precário. 
Além disso, medidas redistributivas por si só são 
insuficientes para atender às necessidades cada 
vez maiores da população e, por isso, é necessário 
aumentar a produção econômica. Por exemplo, 
hoje a segurança alimentar ainda é uma questão 
de distribuição e acesso – depende do acesso das 
famílias a lugares onde possam comprar os ali-
mentos que necessitam –, mas será cada vez mais 
uma questão de disponibilidade, dependendo da 
capacidade da economia mundial de produzir ali-
mentos suficientes para abastecer uma população 
mundial cada vez maior. Dito de outro modo, hoje 
a melhor distribuição de alimentos pode, teorica-
mente, evitar que as pessoas durmam com fome, 
mas no futuro o combate sustentável à fome de-
penderá muito mais da produção agrícola. Para 
alimentar uma população de nove bilhões de se-
res humanos, é necessário que a produção agrí-
cola cresça cerca de 70%, segundo estimativas da 
FAO19. Mas as pessoas não necessitarão apenas de 
mais alimentos. Elas também irão precisar de ou-
tros bens e serviços básicos.

O desafio do crescimento econômico e da sus-
tentabilidade ambiental
A produção de qualquer bem ou serviço depen-
de da transformação dos recursos naturais. Esse 
processo inevitavelmente afeta o meio ambiente. 
Apesar das evidências concretas de que as alte-
rações climáticas resultam das atividades huma-
nas20, os países continuam fracassando em seus 
esforços de reduzir as emissões de gases que con-
tribuem para o efeito estufa. Pelo contrário, ape-
sar do aumento da eficiência energética – quan-
do medida pelo uso de energia por unidade de 
produção – verifica-se um crescimento acelerado 

‡ Estimativas baseadas no Banco Mundial,17 ONU,4 e 
MeasuringWorth.com.18
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Figura 4. O uso energético e as emissões de CO2 em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
mudança proporcional, 1980-82 e 2010-1217

do uso de energia em todos os países. Em 1934 
o fusquinha original montado pela Volkswagen 
consumia aproximadamente um litro de combus-
tível a cada 10 km e em 2014 a Volkswagen vende 
o novo fusca com o mesmíssimo gasto energético. 
A eficiência energética vem sendo cada vez mais 
usada para sustentar funções como aceleração 
mais rápida, maior peso, maior velocidade, mais 
segurança e, com isso, se vão também os possíveis 
benefícios ambientais21. Em geral, o aumento da 
eficiência foi insuficiente para compensar o au-
mento geral da produção e, com isso, acabou ge-
rando um aumento cada vez maior das emissões 
de gases de efeito estufa. (Figura 4)§.

O consumo de energia per capita nos países em 
desenvolvimento é 76% menor do que nos países 
desenvolvidos, mas o consumo total de energia é 
24% mais alto nos primeiros do que nos últimos. 
Mas entre os países em desenvolvimento, há uma 
grande diferença entre países de baixa e média 
renda. Países de baixa renda contam com as me-
nores taxas de consumo energético, tanto per capi-

§  As mudanças estimadas na eficiência dos recursos são bastante 
sensíveis à forma de mensuração da produção. Se a eficiência é 
medida em dólares constantes e não for ajustada pelas diferenças 
no poder de compra, muitos países não apresentam melhoria na 
eficiência dos recursos.

ta quanto em termos absolutos, mas mesmo esses 
viram o seu consumo energético aumentar rapida-
mente. Entre 1980-1982 e 2010-2012, o consumo 
energético total nos países de baixa renda aumen-
tou em um ritmo cerca de duas vezes maior do que 
nos países desenvolvidos, e nos países de média 
renda esse ritmo foi cerca de seis vezes maior.

O aumento contínuo do preço de combustíveis 
incentiva o afastamento gradual da produção e 
consumo baseados em carbono, mas há um risco 
considerável de que essa transição venha tarde 
demais para reverter danos irreparáveis ao meio 
ambiente e evitar catástrofes naturais de gran-
des proporções. O princípio da precaução requer, 
portanto, que os governos ajam ativamente para 
promover essa transição por meio de uma combi-
nação de incentivos, desincentivos e proibições. 
Isso requer uma combinação de ferramentas eco-
nômicas, principalmente políticas fiscais e merca-
do de créditos de carbono, e legais, como legisla-
ção ambiental e padronização de produtos¶. Mas 

¶  Há uma literatura extensa e crescente que foca na necessidade 
de uma economia e de políticas públicas ecológicas para o 
crescimento sustentável13,22-28, para a criação de empregos 
sustentáveis e para a redução da pobreza29,30 e nas implicações 
financeiras e macroeconômicas dessas mudanças estruturais13,31. A 
transição para uma economia verde deve ser entendida como um 
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até agora quase não houve progresso na redução 
do consumo energético e na emissão de gases 
de efeito estufa, o que pode ser atribuído aos 
desequilíbrios no poder de negociação entre os 
países. Em geral, as indústrias que se beneficiam 
do status quo (“economia marrom”) têm uma po-
sição e opinião mais valorizada do que aquelas 
que podem se beneficiar da transição (“economia 
verde”). Além disso, quem se beneficia de práti-
cas inadequadas e insustentáveis muitas vezes 
não são aqueles que arcam com os custos dessas 
práticas. São os países mais pobres que mais so-
frem com os desastres naturais provocados pelas 
mudanças climáticas e, mesmo nos países mais 
ricos, são as camadas mais pobres que são mais 
expostas aos riscos da poluição ambiental. 

As soluções se tornam ainda mais complicadas 
pelo fato de que grande parte dos recursos natu-
rais não tem um proprietário identificável a quem 
se possa responsabilizar pelo seu uso inadequa-
do, internalizando-se, assim, as externalidades e 
incentivando o consumo sustentável. Teoricamen-
te, esse desafio pode ser superado pela privatiza-
ção dos recursos naturais, como defende Coase32, 
mas o mais razoável seria torná-los bens públi-
cos. Quando os recursos ambientais e seus danos 
restringem-se ao nível local e nacional, o governo 
pode cumprir o papel de ‘proprietário’, mas quan-
do esse processo tem implicações transnacionais 
ou globais não há governo que possa assumir essa 
responsabilidade sozinho**.

Um único país sozinho pode lidar com a conta-
minação de um lago local, muitos países podem 
tratar conjuntamente a poluição de um sistema 
de rios, mas apenas a ação coletiva de todos os 
países do mundo poderá combater a mudança cli-
mática. Isso inclui, por um lado, esforços globais 
para reduzir as emissões de gases e, por outro, 
esforços globais para manter ou aumentar a ca-
pacidade global de absorver esses gases. Enfrentar 
esses desafios é uma responsabilidade comum, 
embora diferenciada, que depende da governan-
ça global. Essas estruturas de governança são ne-

processo de mudança estrutural, que trará custos para empresas 
individuais, mas não necessariamente produzirá impactos negativos 
para o crescimento econômico. De maneira similar, afetará as 
oportunidades de emprego, mas não necessariamente terá efeitos 
negativos sobre as taxas gerais de emprego. As indústrias verdes 
contribuem para o crescimento econômico e criam empregos e são 
necessárias para a elevação sustentável dos padrões de vida.

**  A ausência de um sistema de governança para bens ambientais 
globais é o que Hardin33 chama, adequadamente, de tragédia dos 
comuns.

cessárias para definir limites de emissões de gases 
de efeito estufa, proteger os recursos naturais res-
ponsáveis por sua absorção, definir responsabili-
dades financeiras de cada país e estabelecer meca-
nismos de transferência tecnológica. No entanto, 
os esforços para atenuar os danos ambientais por 
meio do consumo e da produção sustentáveis são 
incompletos e ineficazes sem os esforços simultâ-
neos para promover sociedades mais igualitárias e 
redirecionar as dinâmicas populacionais.

O fato de que os países com as maiores taxas 
de crescimento populacional são de longe os pa-
íses com os menores níveis de emissões de gases 
de efeito estufa é muitas vezes mal interpretado. 
O crescimento populacional pode afetar o clima, 
ainda que isso não tenha acontecido até o mo-
mento, e as dinâmicas populacionais em geral 
também produzem impactos sobre outros recur-
sos naturais. Se boa parte da população vive na ex-
trema pobreza o crescimento populacional pode 
não fazer muita diferença, dado o nível mínimo 
de consumo, mas a partir do momento em que 
um número cada vez maior de pessoas começa a 
escapar da  pobreza, o crescimento populacional 
passa a fazer diferença. A ambição legítima dos 
países menos desenvolvidos em melhorar o pa-
drão de vida de sua população trará consigo pro-
fundas consequências para o meio ambiente.

Hoje, muitos dos riscos naturais – alterações 
nos níveis de precipitação e o aumento da deserti-
ficação com sérias consequências para a agricultu-
ra – estão mais presentes e são mais intensos nos 
países menos desenvolvidos34. Mas os impactos 
sobre as florestas, a terra e as águas nesses países 
não são apenas produto do aumento das emissões 
de gases do efeito estufa e da mudança climáti-
ca ocorrida em outras regiões, são também exa-
cerbados pelos padrões domésticos de produção 
e consumo. Muitos desses países são altamente 
dependentes da exploração dos seus recursos na-
turais para estimular o crescimento econômico – 
principalmente nas indústrias extrativista, agríco-
la, de pesca e na produção madeireira – e muitas 
das famílias mais pobres também dependem da 
madeira e de outros recursos naturais para satisfa-
zer suas necessidades diárias. Os países menos de-
senvolvidos são os que mais sofrem com a rápida 
degradação e esgotamento dos seus recursos natu-
rais e isso, de fato, tem comprometido a compen-
sação sustentável com os países mais avançados35.

“(...) Para alguns países, o lento crescimento popula-
cional permitiu o ajuste do crescimento populacio-
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nal futuro. Isso aumentou a sua capacidade para 
eliminar a pobreza, proteger e reparar o meio am-
biente e construir as bases para um desenvolvimen-
to sustentável futuro…  Os níveis de estabilização 
das taxas de fecundidade podem produzir impactos 
positivos consideráveis sobre a qualidade de vida” 
(CIPD PdA, 1994, Cp. 3.14).
Como discutido acima, sem a aceleração do cres-
cimento econômico não é possível manter ou 
melhorar os padrões de vida de populações em 
crescimento e sem mudanças fundamentais no 
modelo de desenvolvimento não será possível 
impedir ou reverter a destruição insustentável 
do meio ambiente. Apesar do crescimento popu-
lacional representar um desafio, especialmente 
sem que se produzam mudanças essenciais nos 
padrões de consumo e produção, as dinâmicas 
populacionais também oferecem oportunidades. 
A queda nos níveis de fecundidade e a desacele-
ração do crescimento populacional podem trazer 
bons frutos para a demografia e podem impulsio-
nar o desenvolvimento econômico.

A migração também pode ser um fator facili-
tador para o desenvolvimento social e econômi-
co, permitindo novas respostas às mudanças so-
ciais, econômicas e ambientais. O planejamento 
urbano e rural integrado e o fortalecimento das 
conexões rural/urbana também podem impul-
sionar decisivamente o desenvolvimento susten-
tável. No entanto, os possíveis benefícios dessas 
mudanças no que diz respeito ao tamanho, es-
trutura etária e distribuição geográfica das popu-
lações depende fortemente de políticas públicas 
para que se tornem realidade.

“A pobreza também está intimamente ligada à dis-
tribuição espacial inadequada da população, ao 
uso insustentável e desigual de recursos naturais 
como terra e água e à grave degradação ambien-
tal.” (CIPD PdA, 1994, Cp. 3.14)
O crescimento urbano não planejado aumenta a 
vulnerabilidade a riscos naturais e pode exacerbar 
a pobreza urbana. Apesar da maior atenção para 
a melhoria do acesso a serviços básicos em fave-
las, em termos absolutos aumentou o número de 
favelas urbanas nos países em desenvolvimento 
pela incapacidade dos governos municipais em 
controlar o planejamento urbano. Hoje, muitas 
cidades lidam simultaneamente com a expan-
são e a compressão. Muitos desses problemas, 
no entanto, podem ser evitados, principalmente 
nos países menos desenvolvidos. Na verdade, a 
antecipação da urbanização, a alavancagem das 

vantagens do adensamento e a gestão do cres-
cimento urbano como parte das estratégias de 
desenvolvimento podem auxiliar governos e au-
toridades locais a lidar com os desafios, transfor-
mando a urbanização em uma força propulsora 
do desenvolvimento sustentável. Em comparação 
com as áreas rurais, nas cidades os governos po-
dem oferecer bens e serviços essenciais a custos 
mais baixos por pessoa e em áreas urbanas a 
população consome menos energia proporcio-
nalmente aos níveis de renda. As oportunidades 
para economizar energia são particularmente re-
levantes nos setores de moradia e transporte. Li-
dar com o desafio do adensamento populacional 
em condições de vida cada vez mais precárias, 
especialmente nas favelas, e superar o desafio 
do crescimento das áreas urbanas, depende pri-
mordialmente do desenvolvimento da infraes-
trutura, das conexões dos modais de transporte  
e dos espaços verdes36.

“As políticas públicas macroeconômicas e setoriais, 
no entanto, raramente dão a atenção necessária 
às questões populacionais. A integração explícita 
dos problemas de população nas estratégias eco-
nômicas e de desenvolvimento aceleram o ritmo 
do desenvolvimento sustentável e da erradicação 
da pobreza e contribuem para atingir os objetivos 
demográficos e a melhoria da qualidade de vida da 
população.” (CIPD, PdA, 1994, Cp. 3.3)

Determinantes das dinâmicas populacionais 
Aceitar os níveis persistentes de pobreza é tão 
inadmissível quanto aceitar a degradação am-
biental contínua. Ambas produzem danos aos 
seres humanos, provocam crises humanitárias, 
lutas civis e conflitos. Como é que a comunidade 
mundial pode, então, atender ao duplo objetivo 
de melhorar os padrões de vida e proteger o meio 
ambiente? A Conferência Eco-92, realizada no Rio 
de Janeiro, definiu uma dupla abordagem para 
isso: a transição para a produção e o consumo sus-
tentáveis e políticas públicas voltadas para as mu-
danças demográficas37. Em apoio a essa demanda, 
o Programa de Ação da CIPD define:

“O desenvolvimento sustentável como meio para ga-
rantir o bem estar humano compartilhado de ma-
neira igualitária entre todas as pessoas do presente 
e do futuro requer que as relações entre a popula-
ção, os recursos, o meio ambiente e o desenvolvi-
mento sejam plenamente reconhecidas, adequada-
mente administradas e harmonizadas de maneira 
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dinâmica. Para alcançar o desenvolvimento susten-
tável e uma qualidade de vida mais alta para todas 
as pessoas, os Estados devem reduzir e eliminar os 
padrões de produção e consumo insustentáveis e 
promover políticas públicas adequadas, incluindo 
políticas públicas integradas de população, para 
atender às necessidades das gerações atuais sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazer suas próprias necessidades.” (CIPD PdA, 
1994, Cp. 2.6)
O consumo sustentável deve garantir um compor-
tamento mais consciente por parte do consumidor 
e uma distribuição de recursos mais equilibrada. 
A produção sustentável deve garantir uma maior 
eficiência no uso dos recursos e aumentar a de-
pendência das energias renováveis. E as políticas 
públicas de população devem garantir a saúde, 
educação e a implementação de direitos huma-
nos fundamentais. A discussão sobre o conjunto 
de políticas públicas necessárias para promover 
o desenvolvimento sustentável – incluindo aque-
las voltadas para a promoção de economias mais 
igualitárias e mais verdes – vai além do alcance 
deste artigo. As seções a seguir discutem, portanto, 
os esforços para lidar com as dinâmicas popula-
cionais, que permanecem negligenciadas na dis-
cussão sobre desenvolvimento sustentável.

O imperativo da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos
As futuras tendências demográficas dependem 
fortemente das políticas públicas atuais. Para que 
a população mundial chegue nos 9,6 bilhões em 
2050 e para que se mantenha em torno de 10,9 
bilhões até 2100 – como estimado pelas proje-
ções da ONU – a taxa média de fecundidade deve 
atingir o nível de reposição entre 2035 e 2040, 
permanecendo abaixo desse nível até o final do 
século. As projeções mostram que pequenas dife-
renças nos níveis de fecundidade podem resultar 
em grandes diferenças nas trajetórias populacio-
nais. Se cada mulher tiver em média meia criança 
a mais do que é previsto nessa taxa média, a po-
pulação mundial atingiria a marca dos 11 bilhões 
de pessoas em 2050 e de cerca de 17 bilhões em 
2100. Se, por outro lado, cada mulher tiver meia 
criança a menos do que o previsto pela ONU, a 
população mundial atingirá a marca dos 8 bilhões 
em 2050 e cairá para 7 bilhões no final do sécu-
lo4††. Em suma, cada atraso de uma década para 

†† Mesmo as mais altas projeções assumem um considerável 
declínio da fecundidade a partir dos níveis atuais. Se as taxas atuais 

se atingir os níveis de reposição irá gerar um cres-
cimento populacional contínuo e significativo por 
muitas décadas seguintes.

Em geral, os países que contam atualmente 
com as maiores taxas de fecundidade e de cres-
cimento populacional – a maioria deles na África 
subsaariana e no sudeste asiático – levam muito 
a sério essas questões. Além disso, mais de 70% 
dos governos dessas regiões se mostram bastante 
apreensivos em relação ao rápido crescimento da 
população urbana38. Atendendo às preocupações 
com as questões globais e nacionais relacionadas 
à alta taxa de fecundidade e ao crescimento popu-
lacional, a Rede de Soluções em Desenvolvimento 
Sustentável apresentou uma meta para reduzir 
a fecundidade ao nível de reposição em todo o 
mundo. A rede de acadêmicos que sustenta essa 
proposta deixa claro, porém, que os esforços para 
isso não devem violar os direitos humanos e as li-
berdades fundamentais39.

Na verdade, o fato de que o crescimento po-
pulacional pode apresentar riscos ao desenvol-
vimento sustentável nem sugere nem exige ne-
nhum tipo de controle populacional coercitivo. A 
análise das conexões entre a população e o meio 
ambiente é uma coisa e as recomendações sobre 
as respostas apropriadas das políticas públicas 
é outra completamente diferente. As políticas 
públicas – sejam elas focadas no crescimento 
ou redução populacional ou em migração ou ur-
banização – devem sempre respeitar os direitos 
humanos e as liberdades essenciais. A Platafor-
ma de Ação de Pequim e o Programa de Ação da 
CIPD apresentam possíveis políticas públicas de 
população baseadas em uma abordagem de di-
reitos e sensíveis à questão de gênero.

“O presente Programa de Ação recomenda à comu-
nidade internacional um conjunto de importantes 
objetivos populacionais e de desenvolvimento: …o 
crescimento econômico no contexto do desenvolvi-
mento sustentável; educação, especialmente para 
meninas; equidade e igualdade de gênero; redução 
da mortalidade neonatal, infantil e materna; e a 
oferta de acesso universal a serviços de saúde re-
produtiva, incluindo o planejamento familiar e ser-
viços de saúde sexual.” (CIPD PdA, 1994, Prefácio 
1.12)
Embora muitos países tenham progredido bastan-
te no cumprimento dos objetivos e metas conti-
das na Declaração de Desenvolvimento do Milê-

de fecundidade permanecerem inalteradas, a população mundial 
chegaria a 29 bilhões de pessoas no final deste século. 
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nio, ainda há importantes desafios pela frente. O 
progresso para reduzir a mortalidade materna, 
que depende fortemente do acesso à assistência 
à saúde sexual e reprodutiva, foi particularmente 
lento5. Os desafios foram mais complexos nos paí-
ses mais pobres. Até o momento, os países menos 
desenvolvidos apresentam maiores índices de ca-
samentos infantis, gravidez na adolescência, mor-
talidade neonatal, infantil e materna e de pessoas 
vivendo com o HIV e AIDS, quando comparados 
à média dos países em desenvolvimento (Figura 

5). Esses indicadores estão intimamente ligados a 
necessidades não atendidas de planejamento fa-
miliar, às baixas prevalências de uso de métodos 
contraceptivos e ao aborto ilegal e inseguro.

Mundialmente, cerca de 222 milhões de mu-
lheres continuam sem acesso a métodos mo-
dernos de planejamento familiar43. Nos países 
menos desenvolvidos, estima-se que 24% das 
mulheres e casais não têm acesso a planejamen-
to familiar enquanto nos países em desenvol-
vimento essa proporção é de 11%. Mas mesmo 

Figura 5. Indicadores-chave de saúde, incluindo saúde sexual e reprodutiva, anos mais  
recentes disponíveis
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entre os países menos desenvolvidos as diferen-
ças são enormes. Dados das Pesquisas de Demo-
grafia e Saúde coletados em 1998 e em 2008 em 
17 países africanos menos desenvolvidos (PMD) 
demonstram que as mulheres com nível médio 
ou superior de escolaridade, residentes em áreas 
urbanas e pertencentes a famílias com alto poder 
aquisitivo apresentam menor chance de se torna-
rem mães durante a adolescência, maior chance 
de usar contraceptivos e de atender suas neces-
sidades contraceptivas do que as mulheres com 
baixa escolaridade, residentes em áreas rurais ou 
integrantes de famílias pobres40,44.	

A compreensão dos direitos humanos funda-
mentais, incluindo a saúde e os direitos sexuais 
e reprodutivos, aumenta as oportunidades e as 
possibilidades de escolha das pessoas. É inaceitá-
vel que crianças sejam obrigadas a casar, e que 
adolescentes se tornem mães e pais porque não 
se permite o seu acesso à informação e a serviços 
de saúde sexual e reprodutiva. Se, quando e com 
quem se casar, e se, quando e quantas crianças ter 
são algumas das decisões mais valiosas da vida de 
qualquer pessoa. Por que o direito de tomar essa 
decisão deve ser negado às adolescentes, especial-
mente às jovens garotas? Por que devemos aceitar 
que elas se sujeitem à violência e ao abuso? Por 
que aceitar que elas não tenham direito à mesma 
educação dos garotos? Hoje, como decorrência da 
discriminação e da ausência de direitos, muitas 
jovens adolescentes enfrentam restrições nas es-
colhas e oportunidades e contam com poucas pos-
sibilidades para realizar seus sonhos, vivendo, na 
realidade, uma vida com expectativas limitadas. A 

liberdade de adiar a decisão ou se opor ao casa-
mento e à maternidade, o acesso à informação e 
a serviços de planejamento familiar, o empodera-
mento das mulheres, a educação das crianças e a 
garantia de educação sexual abrangente beneficia 
todas as pessoas e sociedades. Em seu conjunto, 
essas medidas ajudam a reduzir a mortalidade 
neonatal, infantil e materna, a reduzir as gesta-
ções na adolescência e outras gestações indeseja-
das, a eliminar os riscos do aborto inseguro e a 
eliminar as doenças sexualmente transmissíveis. 
Além disso, essas medidas ajudam as meninas a 
permanecer na escola por mais tempo e a encon-
trar melhores empregos e auxiliam as mulheres a 
levar uma vida com maior autonomia e poder no 
processo de tomada de decisão.

Muitos países progrediram consideravelmen-
te no acesso universal à educação primária, mas 
ainda estão bem atrasados no que se refere à 
educação secundária. Além disso, persistem enor-
mes injustiças de gênero na educação secundária. 
Poucas garotas, se comparadas aos garotos, conse-
guem chegar à educação secundária e menos ain-
da conseguem  concluir o ensino médio (Figura 6). 
Essa disparidade, que é ainda mais séria nos paí-
ses mais pobres, pode ser atribuída a leis e práti-
cas discriminatórias, ao casamento e maternidade 
precoces, assim como à necessidade de assistência 
a idosos e doentes e ao apoio das meninas ao tra-
balho doméstico. Mas é o ensino médio, junto com 
a informação e acesso a serviços de saúde sexual e 
reprodutiva que é a base do empoderamento das 
adolescentes. Em geral, meninas que concluíram 
o ensino médio têm filhos em um período mais 

Figura 6. Indicadores-chave de educação, anos mais recentes disponíveis
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tardio na vida, têm uma prole reduzida e, por isso, 
investem mais em cada criança. Por isso, essas me-
didas também ajudam a diminuir as taxas de fe-
cundidade e a desacelerar o ritmo do crescimento 
populacional, ampliando as possibilidades para o 
desenvolvimento sustentável.

Nos próximos anos, a comunidade internacio-
nal, em geral, e cada nação, em particular, devem 
redobrar a atenção ao combate às desigualdades. 
Mais esforços devem ser feitos para incentivar os 
avanços nos países mais pobres, mas também se 
deve dar mais ênfase ao auxílio às populações 
mais marginalizadas dos países mais ricos. Nos 
países desenvolvidos há uma parcela considerável 
da população, especialmente em áreas rurais e co-
munidades indígenas, que não tem acesso a infor-
mações e serviços de saúde sexual e reprodutiva. 
Mas os esforços nessa área devem ir além de ape-
nas atender à demanda por métodos contracep-
tivos. A disponibilidade de informação e serviços 
deve vir acompanhada pela proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais e do 
combate à discriminação e coerção. O tratamento 
igualitário para as mulheres e para as populações 
marginalizadas deve ser firmemente implemen-
tado na legislação e nas práticas sociais, devendo 
ser ativamente promovido por meio de programas 
e políticas públicas. O empoderamento das mu-
lheres não pode ser focado apenas na reprodução, 
mas deve incluir todos os aspectos da vida.

A importância do planejamento prospectivo e de 
políticas públicas devidamente fundamentadas
Hoje, mesmo que as taxas de fecundidade caiam 
drasticamente a população continuará crescen-
do. E mesmo crescendo, a população também 
continuará a envelhecer. Além disso, embora o 
processo de urbanização já esteja praticamen-
te concluído nos países desenvolvidos, ele ainda 
está em curso nos países em desenvolvimento e 
está apenas começando naqueles menos desen-
volvidos. Finalmente, a migração internacional 
acelerada produz impactos poderosos tanto nos 
países acolhedores quanto nos países de origem 
dos migrantes. O envelhecimento da população, 
a urbanização e a migração trazem consigo desa-
fios consideráveis, mas essas grandes tendências 
populacionais também oferecem oportunidades 
para o desenvolvimento. Para que essas oportu-
nidades se tornem realidade, porém, é necessário 
que os formuladores de políticas públicas utilizem 
de forma sistemática dados e projeções populacio-
nais para que o planejamento considere as dinâ-

micas demográficas futuras em cada nação.
Sem informações precisas sobre suas popula-

ções – o número exato de habitantes no presente 
e no futuro, onde vivem e viverão, a distribuição 
por idade e as futuras mudanças na estrutura etá-
ria – os governos não obterão êxito em compreen-
der e atender às necessidades de sua população. 
A análise cuidadosa dos dados pode nos mostrar, 
por exemplo, como a migração, a urbanização e 
o envelhecimento da população comprometem os 
sistemas tradicionais de apoio entre as famílias, e 
pode orientar a implementação de sistemas mo-
dernos e formais de apoio. Além disso, embora 
não seja possível saber exatamente quem está se 
mudando para as cidades nos próximos anos, as 
projeções populacionais nos oferecem uma boa 
compreensão sobre a dimensão e a estrutura etá-
ria aproximada dos futuros habitantes urbanos. 
Se as autoridades usarem essa informação de ma-
neira sistemática, poderão inibir a expansão dos 
assentamentos ilegais e da pressão sobre a infra-
estrutura, os serviços e territórios. Sem esse plane-
jamento, os governos operam permanentemente 
em modo de crise. Ao invés de se beneficiar das 
mudanças demográficas, limitam-se a responder e 
gerir os desafios demográficos. Assim, os esforços 
para redirecionar as tendências demográficas por 
meio das políticas públicas apresentadas acima 
devem ser complementados pela antecipação e 
planejamento das futuras tendências demográfi-
cas. A primeira opção, porém, não pode compen-
sar a ausência dessa última.

Implicações para a agenda de desenvolvimento 
pós-2015
Embora ainda não seja possível saber se as gran-
des mudanças nas políticas públicas sociais, eco-
nômicas e ambientais serão suficientes para ga-
rantir o desenvolvimento sustentável, é evidente 
que sem tais mudanças, será impossível atingir 
esse objetivo. O desenvolvimento sustentável, que 
é o principal objetivo da agenda de desenvolvi-
mento pós-2015, deve ser orientado por três eixos:
•	 a garantia do crescimento econômico ambien-

talmente sustentável;
•	 a promoção do crescimento econômico mais in-

clusivo e
•	 a identificação e redirecionamento das dinâmi-

cas populacionais por meio de políticas públicas 
fundamentadas em direitos.
O progresso em cada uma dessas áreas depen-

de tanto dos esforços coletivos globais, reque-
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rendo o apoio adequado de parceiros bilaterais 
e multilaterais, quanto dos esforços nacionais de 
cada nação40. Em um mundo interdependente, 
mudanças ambientais e demográficas produzem 
consequências globais – independentemente de 
sua origem – e requerem, portanto, respostas po-
líticas orquestradas globalmente.

Porém, os esforços para a promoção de econo-
mias mais inclusivas – que têm recebido atenção 
especial desde a crise financeira e econômica glo-
bal – devem ser acompanhados por sérios esforços 
para a promoção de economias ambientalmente 
sustentáveis. A agenda da redução da pobreza não 
pode desviar a atenção da agenda do crescimento 
sustentável. De fato, erramos ao ver esses objeti-
vos como contraditórios. A redução sustentável 
da pobreza não pode ser alcançada sem o cres-
cimento também sustentável do ponto de vista 
ambiental. E os progressos em direção a esses dois 
objetivos dependem da capacidade dos governos 
para modelar seu futuro demográfico46. No que 
diz respeito às dinâmicas populacionais, a análi-
se aqui apresentada tem como objetivo transmitir 
duas mensagens principais:
•	 A demografia é um fator importante para o de-

senvolvimento sustentável. As dinâmicas popu-
lacionais apresentam desafios e oferecem opor-
tunidades para o desenvolvimento sustentável.

•	 A demografia não é um mero produto do des-
tino. As dinâmicas populacionais podem ser 
efetivamente planejadas por meio de políticas 
públicas que respeitem e promovam os direitos 
humanos.
Embora os debates globais reconheçam a neces-

sidade de promoção de economias mais ecológicas, 
há uma forte resistência à promoção de economias 
mais inclusivas e negligência quanto à importância 
de tratar e redirecionar as dinâmicas populacio-
nais. Para isso, a agenda de desenvolvimento pós-
2015 deve incluir os seguintes objetivos:
•	 tornar realidade os direitos humanos, inclusive 

os direitos sexuais e reprodutivos, eliminando 
legislações e práticas discriminatórias;

•	 empoderar e estimular as mulheres a participar 
plenamente da vida econômica, social, cultural 
e política;

•	 garantir o investimento em capital humano du-
rante todo o ciclo de vida das pessoas, com foco 
na saúde, educação e proteção social;

•	 garantir o acesso universal e irrestrito a infor-
mações e serviços integrais de saúde sexual e 
reprodutiva, incluindo o planejamento familiar 
voluntário;

•	 garantir a educação para além do nível funda-
mental, incluindo a educação continuada e a 
educação sexual integrada;

•	 promover oportunidades de emprego produti-
vo e remunerado e a proteção social para evitar 
que pessoas de qualquer faixa etária vivam em 
situação abaixo da linha da pobreza;

•	 garantir a coleta sistemática de dados e informa-
ções básicos por meio do registro civil, de censos 
e pesquisas;

•	 garantir que estratégias, programas e políticas 
públicas de desenvolvimento sejam fundamen-
tados em dados e projeções populacionais;

•	 promover a sustentabilidade das cidades, forta-
lecendo a conexão rural-urbana; e

•	 promover os benefícios de desenvolvimento pro-
venientes da migração.
Por fim, a promoção do desenvolvimento sus-

tentável – definido pelo bem estar das gerações 
atuais e futuras em harmonia com a natureza – 
deve dar atenção especial aos jovens. Por defini-
ção, o desenvolvimento sustentável tem como ob-
jetivo o benefício das gerações mais jovens e das 
gerações futuras, mas é importante também res-
saltar que os avanços só irão acontecer por meio 
do pleno envolvimento e apoio dos jovens. Assim, 
é essencial que a agenda de desenvolvimento pós-
2015 dê um foco especial ao empoderamento dos 
jovens e  isso depende do investimento adequa-
do em saúde, incluindo a saúde sexual e repro-
dutiva, e educação, incluindo a educação integral  
em sexualidade.
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Résumé
Le principal enjeu aujourd’hui est de répondre aux 
besoins des générations actuelles et futures, d’une 
population mondiale importante et qui s’accroît, 
sans imposer de pressions catastrophiques sur 
l’environnement naturel. Relever ce défi dépend 
de changements politiques décisifs dans trois 
domaines : une croissance économique plus 
intégratrice, une croissance économique plus 
écologique et des politiques démographiques. Cet 
article se centre sur les activités destinées à traiter 
et exploiter les changements démographiques pour 
le développement durable, qui sont largement en 
dehors du cadre des débats actuels. Les activités 
dans ce sens doivent être fondées sur le constat que 
les changements démographiques sont le résultat 
cumulé de possibilités et choix individuels, et que 
les changements démographiques sont traités au 
mieux par des politiques qui élargissent ces choix
et possibilités. Il s’agit en particulier de garantir un 
accès universel et sans restriction à l’information et 
aux services de santé sexuelle et génésique, doter 
les femmes des moyens de participer pleinement à 
la vie sociale, économique et politique, et investir 
en faveur de l’éducation de la jeune génération 
au-delà du niveau primaire. L’article donne un 
argument solide montrant pourquoi le Programme 
d’action adopté à la Conférence internationale 
sur la population et le développement il y a 20 
ans contient toujours des incidences et leçons 
importantes pour la formulation du programme 
de développement de l’après-2015, qui devrait 
se substituer aux objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD).

Resumen
El mayor reto hoy en día es satisfacer las 
necesidades de generaciones actuales y futuras, 
de una amplia población mundial creciente, 
sin imponer presiones catastróficas en el medio 
ambiente natural. Para enfrentar este reto se 
necesitan cambios decisivos de políticas en tres 
áreas: crecimiento económico más inclusivo, 
crecimiento económico más verde y políticas de 
población. Este artículo se enfoca en los esfuerzos 
por abordar y aprovechar los cambios demográficos 
para el desarrollo sostenible, que en su mayoría 
quedan fuera del alcance del debate actual. 
Con este fin, los esfuerzos deben basarse en el 
reconocimiento de que los cambios demográficos 
son el resultado acumulativo de opciones y 
oportunidades individuales, y que la mejor 
manera de abordar los cambios demográficos es 
por medio de políticas que amplíen esas opciones
y oportunidades, con un enfoque en asegurar 
acceso no restringido y universal a información 
y servicios de salud sexual y reproductiva, 
empoderando a las mujeres a participar al 
máximo en la vida social, económica y política, 
e invirtiendo en la educación de la generación 
más joven más allá del nivel primario. El artículo 
plantea un sólido argumento para explicar por 
qué el Programa de Acción acordado hace 20 
años en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (CIPD) continúa teniendo 
importantes implicaciones y lecciones para la 
formulación de la agenda de desarrollo post 2015, 
que se espera que reemplace los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM).
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Programa Ambiental da ONU, 5ª sessão, Comitê Intergovernamental de Negociação preparando 
um instrumento juridicamente vinculante sobre a questão do mercúrio, Genebra, Janeiro de 2013.
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O acesso universal a serviços de saúde sexual e re-
produtiva pode ser assim definido:

“Possibilitar igual oportunidade a todas as pesso-
as, de acordo com suas necessidades, para receber 
informação, triagem, tratamento e assistência ade-
quadas ao longo de sua vida reprodutiva, indepen-
dentemente da idade, sexo, classe social, lugar de 
moradia ou etnia/raça, garantindo a sua capacida-
de para:

•	 Decidir livremente se, quando e quantos filhos ter, 
assim como evitar e adiar a gravidez;

•	 Conceber e parir de maneira segura, criando crian-
ças saudáveis, e tratar problemas de infertilidade;

•	 Prevenir e tratar doenças do trato reprodutivo e 
infecções sexualmente transmissíveis, incluindo 
HIV/AIDS e outras enfermidades reprodutivas, 
como o câncer; e 

•	 Desfrutar de relações sexuais saudáveis, seguras e 
satisfatórias, que contribuam para a melhoria da 
vida e das relações pessoais”1

Em 2012, uma avaliação sobre os avanços no 
acesso universal a serviços de saúde sexual e re-
produtiva em 21 países da Ásia e do Pacífico* 

destacou a grande lacuna entre a meta desejada 
e a situação atual. Na grande maioria dos países 
examinados, mais de um quinto das mulheres em 
idade reprodutiva, por exemplo, ainda apresenta-
va necessidades contraceptivas não satisfeitas. Em 
oito países, mais de 50% das mulheres pariram 
sem assistência especializada adequada. O acesso 
aos serviços de aborto seguro era precário e en-
tre 10 e 16% de todas as mortes maternas tiveram 
como causa abortos inseguros. Salvo algumas ex-
ceções, a cobertura do tratamento antirretroviral 
(ARV) ficou abaixo dos 50% entre todas as pessoas 
vivendo com HIV e, entre mulheres grávidas vi-
vendo com o HIV, a cobertura só foi maior do que 
25% em quatro países. A educação sexual ofereci-
da como parte do currículo do ensino médio dava 

* Afeganistão, Bangladesh, Butão, Burma, Camboja, China, Índia, 
Indonésia, Kiribati, Laos, Maldivas, Nepal, Paquistão, Filipinas, 
Papua Nova Guiné, Samoa, Sri Lanka, Tailândia e Vietnã.

Conteúdo online: www.rhm-elsevier.com Doi: (do artigo original) 10.1016/S0968-8080(14)43751-0

Pobreza, segurança alimentar e acesso universal a serviços 
de saúde sexual e reprodutiva: um apelo à articulação entre 
movimentos contra a globalização neoliberal
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Resumo: O acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva foi um dos objetivos da Conferência 
Internacional de População e Desenvolvimento de 1994. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODMs) têm como mais alta prioridade a eliminação da pobreza. O acesso universal à saúde e a serviços de 
saúde também deverão estar entre os objetivos da agenda de desenvolvimento pós-2015, que substituem 
ou complementam os ODMs. Mas não apenas estamos longe de alcançar qualquer um desses objetivos, 
como parece que nos perdemos no meio do caminho. A pobreza e a ausência de segurança alimentar 
têm impedido, por meio das suas múltiplas conexões com a saúde e o acesso à assistência, o avanço em 
direção ao acesso universal a serviços de saúde, incluindo as necessidades de saúde sexual e reprodutiva. 
Nesse processo, a influência mais traiçoeira é a globalização neoliberal. Este artigo tem como objetivo 
descrever a globalização neoliberal e suas políticas econômicas, demonstrando os seus efeitos na pobreza e 
na segurança alimentar e o impacto desigual que produz sobre as mulheres em comparação aos homens. 
O artigo explora os efeitos das políticas econômicas neoliberais na saúde, nos sistemas de saúde e na 
universalização do acesso aos serviços e suas implicações para o acesso à saúde sexual e reprodutiva. 
Defender o acesso universal à saúde e à assistência à saúde é também lutar contra a globalização 
neoliberal.

Palavras-chave: acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, globalização neoliberal, 
pobreza, segurança alimentar
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mais ênfase ao conhecimento do que às habilida-
des para lidar com os eventos da vida cotidiana. 
As prevalências de uso de métodos contraceptivos 
entre adolescentes foram baixas, o que indica que 
adolescentes sexualmente ativos provavelmente 
não possuem meios para controlar sua fecundida-
de. Entre 25% e 50% das adolescentes conheciam 
o teste de HIV, mas menos de 5% das adolescentes 
já havia feito o mesmo2.

Em outro artigo, defendi que o acesso univer-
sal a serviços de saúde sexual e reprodutiva na 
Ásia e no Pacífico depende do enfrentamento 
dos determinantes sociais da saúde e do acesso a 
serviços, o que inclui a pobreza, a fome e as cri-
ses econômicas e alimentares recorrentes, todos 
articulados entre si de diferentes formas3. Neste 
artigo, investigo uma conexão mais insidiosa que 
conecta a pobreza, a segurança alimentar e o 
acesso universal à assistência à saúde: as forças 
da globalização neoliberal.

A tese central do artigo, que se baseia em evi-
dências da Ásia e do Pacífico, é que as forças da glo-
balização neoliberal não apenas estão presentes na 
raiz das crises econômicas e alimentares, mas tam-
bém representam os obstáculos mais significativos 
para o acesso universal a serviços de saúde sexual 
e reprodutiva - seja diretamente ou como resultado 
de seu impacto na pobreza e na segurança alimen-
tar. O artigo define e descreve a globalização neoli-
beral e seus efeitos sobre a pobreza e a segurança 
alimentar, que produzem impactos desiguais so-
bre homens e mulheres. Assim, o artigo explora os 
efeitos das políticas econômicas neoliberais sobre 
a saúde e a universalização do acesso aos serviços, 
seus impactos de gênero e suas implicações para 
o acesso universal a serviços de saúde sexual e re-
produtiva. Propõe ainda uma agenda de ação para 
os movimentos em defesa da segurança alimentar, 
da assistência à saúde e de erradicação da pobreza 
para juntos combaterem a globalização neoliberal.

Globalização neoliberal, redução da 
pobreza e segurança alimentar

O neoliberalismo do final do século 20 pode ser 
entendido como a “globalização” da ideologia do 
liberalismo econômico, que afirma que o “livre” 
mercado e o “livre” comércio, sem restrições de 
qualquer tipo por parte do Estado, incentivam a 
criatividade e o empreendorismo e levam ao cres-
cimento econômico e ao bem-estar social4.

O “Consenso de Washington” de 1989 forneceu 
a base para a globalização neoliberal5. O termo se 
refere a um conjunto de políticas de ajuste estru-

tural que países de baixa renda devem adotar para 
receber novos empréstimos do Banco Mundial e 
do FMI para o pagamento de dívidas. Essas polí-
ticas requerem cortes altíssimos no gasto público, 
a liberalização do comércio como, por exemplo, a 
remoção de tarifas e das restrições às importações 
e a privatização de empresas estatais. A criação 
da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 
1995, e os diversos tratados acordados a partir de 
então facilitaram ainda mais a adoção de políticas 
econômicas neoliberais por parte de muitos paí-
ses. Entre esses tratados, destaca-se, por exemplo:
•	 O Acordo Geral sobre o Comércio e Serviços (co-

nhecido pela sigla em inglês, GATS), que adota as 
políticas de “fronteiras abertas” para permitir a 
livre entrada e saída de capital e a privatização 
do investimento estrangeiro no setor de serviços, 
incluindo saúde e educação;

•	 O Acordo sobre Aspectos Relacionados aos Direi-
tos de Propriedade Intelectual (também conhe-
cido pela sigla em inglês TRIPS), que pretende 
proteger os direitos de patente das corporações 
transnacionais; e 

•	 O Acordo sobre a Agricultura, que reforça o “li-
vre” mercado para os produtos agrícolas.

•	  As instituições financeiras internacionais “incen-
tivam” os países de baixa renda a “participarem 
plenamente” dos acordos de comércio da OMC5.

Políticas econômicas neoliberais e pobreza
As políticas econômicas neoliberais vão na contra-
mão das medidas essenciais para a redução efeti-
va e sustentável da pobreza. Muitas das medidas 
defendidas pelo “Consenso de Washington” trou-
xeram obstáculos para os processos de redução da 
pobreza na Ásia e no Pacífico.

A “disciplina fiscal”, por exemplo, é parte essen-
cial das políticas econômicas neoliberais e impli-
ca na maior redução possível do déficit fiscal nos 
orçamentos dos governos por meio de cortes nos 
investimentos públicos. Assim, os governos se tor-
nam incapazes de investir adequadamente em in-
fraestrutura e serviços públicos, como educação e 
saúde, e de investir adequadamente em medidas 
de redução da pobreza6. Ao mesmo tempo, a libe-
ralização do comércio, que requer a remoção de 
tarifas, taxas e impostos relacionados ao comér-
cio, reduzem ainda mais a receita pública.

A liberalização financeira deixa os países vulne-
ráveis a crises resultantes da ação do capital espe-
culativo que, por sua vez, facilita o deslocamento 
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do capital entre as nações. A crise econômica asi-
ática do final dos anos 90 foi uma consequência 
direta da especulação financeira e causou um 
grave revés nos processos de redução da pobre-
za na região. Durante a primeira década do novo 
milênio, novos instrumentos foram criados para 
atrair o capital financeiro em busca rendimentos 
cada vez maiores. O aventureirismo especulativo 
do capital financeiro culminou na devastadora 
crise econômica mundial de 2008. De acordo com 
Warren Buffet, os instrumentos financeiros inova-
dores, como os derivativos, foram “armas financei-
ras letais de destruição em massa e bombas-relógio 
prontas para explodir e causar a implosão do siste-
ma econômico inteiro”7.

Além de contribuir para a desestabilização da 
economia, em muitas nações a liberalização eco-
nômica também levou à redução da oferta de ser-
viços financeiros para pequenos produtores e para 
a população de baixa renda. Obrigados a competir 
com bancos privados nacionais e internacionais, 
os bancos públicos tiveram que cancelar o crédito 
subsidiado para pequenos produtores e os em-
préstimos pessoais para grupos de baixa renda. 
As crises econômicas também afetam as taxas de 
emprego e os salários nos setores manufatureiros 
de exportação e serviços. Além dos trabalhadores 
diretamente empregados, muitas outras pessoas, 
cujos rendimentos dependem da prestação de 
serviços para o setor de exportações também per-
deram seus empregos. No Camboja, por exemplo, 
onde o setor de vestuário representa 70% das ex-
portações, 18% da sua força de trabalho total foi 
demitida entre setembro de 2008 e abril de 2009. 
E as pessoas que atuam no setor informal encon-
tram menos trabalho: no Vietnã, trabalhadores in-
formais relataram uma redução de 30% a 50%  na 
sua renda entre 2008 e o começo de 20098.

Em muitos países da Ásia e do Pacífico, a via 
neoliberal para o crescimento econômico foi 
acompanhada do aumento da desigualdade de 
renda. Entre 1993 e 2004-05, o coeficiente de 
Gini aumentou de 0.410 para 0.470 na China, de 
0.330 para 0.370 na Índia e de 0.340 para 0.400 
na Indonésia9. Um importante determinante des-
se crescimento foi o fato de que para cada 1% de 
crescimento do PIB a taxa de emprego só cresceu 
0,4%8. Boa parte do crescimento do PIB se deu em 
setores que não requerem um grande número de 
trabalhadores (como, por exemplo, na tecnologia 
da informação) e a competição levou muitos se-
tores que exigem mão de obra intensiva a adotar 
tecnologias que dispensam trabalhadores. Uma 

boa parte dos jovens que estavam entrando no 
mercado ficou sem oportunidades de trabalho 
adequadas. Os rendimentos, especialmente no 
setor informal da economia, permaneceram bai-
xos por causa da grande oferta de trabalhadores 
desempregados. O boom econômico contribuiu 
pouquíssimo para o desenvolvimento humano 
e, apesar de ter elevado os níveis salariais gerais, 
contribuiu também para a miséria dos setores me-
nos favorecidos da população9.

Entre 1990 e 2011, a proporção de pobres caiu 
quase 50% na Ásia e no Pacífico, mas os avanços 
na melhoria da renda foram gravemente limita-
dos pelas crises recorrentes em diferentes setores 
da economia10. De acordo com o Índice Multidi-
mensional de Pobreza (IMP), cerca de 1,1 bilhão 
de pessoas na região - 200 milhões a mais do que 
os afetados pela insuficiência de renda - foram 
privadas de bens e serviços11†. O aumento da de-
sigualdade também afetou a redução da pobreza. 
Se a desigualdade tivesse permanecido estável 
nesse período, cerca de 240 milhões de pessoas 
poderiam ter escapado da pobreza12.

A globalização neoliberal e a insegurança alimentar

De acordo com a Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO), “existe 
segurança alimentar quando todas as pessoas a 
todo o tempo têm acesso físico, social e econô-
mico à alimentação suficiente, segura e nutriti-
va que satisfaça as suas necessidades dietéticas 
e preferências alimentares para uma vida ativa 
e saudável”.13‡ As políticas econômicas neolibe-
rais contribuíram para a insegurança alimentar 
ao aumentar os custos do cultivo e desacelerar 
o crescimento da produção agrícola por meio da 
especulação com commodities agrícolas futuras e 
o desvio de produtos agrícolas e terra cultivável 
para a produção de biocombustíveis. O resultado 
foi o empobrecimento de pequenos agricultores e 
as crises alimentares marcadas pelos preços cres-
centes e voláteis dos alimentos. 

Na agricultura, os cortes nos gastos públicos 
levaram à redução dos investimentos em infra-
estrutura e a cortes nos subsídios para crédito e 
insumos agrícola, elevando os custos de produção. 

† O Índice Multidimensional de Pobreza (IMP) mede a pobreza 
humana aguda. Pessoas que sofrem privações em três ou mais 
dimensões nas áreas de saúde, educação e condições de vida são 
consideradas pobres multidimensionais.

‡ De acordo com essa definição, a segurança nutricional é um 
componente integral da segurança alimentar.
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Além disso, o aumento do preço do petróleo tor-
nou caríssimos os fertilizantes à base de petróleo14.

O Acordo da OMC sobre Agricultura também 
contribuiu bastante para inviabilizar as atividades 
de pequenos e médios produtores. Cada vez mais, 
os países ricos do Norte do globo comercializam 
seus produtos agrícolas fortemente subsidiados 
nos países do Sul, destruindo o mercado para os 
pequenos agricultores15. Quando possuíam os 
meios para isso, agricultores forçados a competir 
no mercado global migraram para o cultivo co-
mercial. Para os pequenos agricultores, no entan-
to, a produção tornou-se inviável, levando à saída 
do setor agrícola e contribuindo para a redução da 
produção de alimentos.

A crise econômica mundial e as políticas de 
‘fronteiras abertas’ também facilitaram a aquisi-
ção de grandes áreas de terra nos países do sul por 
parte de investidores do norte. As crises financei-
ras levaram os bancos de investimento, os fundos 
de pensão e outros investidores a optar pelo in-
vestimento em ativos mais estáveis, como a terra, 
em lugar de títulos financeiros voláteis e instáveis. 
Pequenos e médios agricultores dos países do Sul 
têm sido removidos de seus locais de moradia e 
trabalho em razão da aquisição de terras em gran-
de escala, que afeta a sua própria e a segurança 
alimentar do país16.

As políticas econômicas neoliberais lidam com 
a natureza como um recurso infinito e de custo-
-zero, que pode ser explorado além da sustentabi-
lidade. As mudanças climáticas resultantes desse 
processo imprevisível e irregular tornam a vida 
dos agricultores mais insegura do que já era antes, 
com secas e inundações devastando a produção 
agrícola de forma frequente.

Além dos processos estáveis de erosão da segu-
rança alimentar nos países em desenvolvimento, 
a globalização neoliberal contribuiu diretamente 
para a crise alimentar de 2007 e para a poste-
rior piora da insegurança alimentar por duas vias 
principais: a especulação financeira no merca-
do de commodities agrícolas e o desvio da terra  
e da produção agrícola para a produção de bio-
combustíveis8.

Nos anos 1980 surgiu o mercado de commo-
dities “futuras” para alimentos. O mercado de 
futuros se baseia em contratos entre duas partes 
para comprar ou vender em uma data futura uma 
quantidade específica de uma commodity a um 
preço acordado hoje. A intenção deste mecanis-
mo é proteger produtores e operadores de com-
modities das mudanças repentinas nos preços de 

mercado. Em 2000, a desregulamentação nos EUA 
permitiu a especuladores financeiros a entrada no 
mercado de futuros, obtendo grande lucro com 
os aumentos repentinos de preços. Isso resultou 
na extrema volatilidade dos preços dos grãos, que 
nada teve a ver com a oferta e a procura14. Entre 
janeiro de 2007 e junho de 2008, o índice inter-
nacional de preços de produtos alimentícios§ au-
mentou em 54%. Os preços reais do arroz triplica-
ram, o do trigo e do milho mais que duplicaram. 
Em 2010, o aumento ultrapassou os altos preços 
de 200817.

O uso de culturas alimentares para a produção 
de biocombustíveis também é um fator impor-
tante nesse contexto. Diversos estudos atestam de 
forma inequívoca que a demanda pela produção 
de biocombustíveis levou à elevação dos preços 
dos alimentos. Estimativas indicam que, entre os 
anos 2000 e 2007, a maior demanda por biocom-
bustíveis foi responsável por um aumento de 30% 
no preço real dos cereais, de 39% no preço do mi-
lho, de 22% no preço do trigo e de 21% no preço 
do arroz18.

Os preços dos alimentos na Ásia, que haviam 
permanecido relativamente estáveis no final dos 
anos 1990 e começo dos anos 2000, dispararam 
como resultado da crise mundial de alimentos de 
2007-2008, mantendo a tendência de elevação até 
2012, com flutuações anuais bastante instáveis 
(vide Figuras 1 e 2)19.

Implicações de gênero das políticas econômicas 
neoliberais

As políticas econômicas neoliberais produzem 
impactos diferenciados sobre a vida de mulheres 
e homens de diferentes camadas sociais e eco-
nômicas, muitas vezes deixando as mulheres em 
desvantagem. A perda do emprego é uma das 
principais formas pelas quais o potencial de em-
poderamento econômico das mulheres pode ser 
adversamente afetado. Políticas restritivas de re-
dução da inflação, por exemplo, podem compro-
meter as taxas de empregos. Em muitos países de 
baixa e média renda, quando caem as taxas de 
emprego, a proporção de mulheres desemprega-
das é maior do que a de homens, mas quando as 

§ O Índice de Preços de Produtos Alimentícios da FAO é uma 
medida da variação mensal nos preços internacionais de uma cesta 
de commodities alimentícias. O IPPA é composto pelos índices de 
preços médios de cinco grupos de commodities (carne, derivados do 
leite, cereais, óleos vegetais e açúcar), ponderados pela média das 
parcelas de exportação de cada um desses grupos para 2002-2004.
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taxas aumentam, elas não encontram empregos 
tão rapidamente quanto os homens. E quando o 
setor público é reduzido e privatizado, mais mu-
lheres são afetadas porque uma grande parcela da 
força de trabalho feminina do setor formal está no 
setor público21.

A liberalização do comércio criou novas opor-
tunidades de emprego para mulheres nos setores 
voltados para a exportação21. No Sudeste Asiático, 
Bangladesh e Sri Lanka, para cada homem traba-
lhando havia de duas a cinco mulheres nos seto-
res têxteis, de vestuário e eletrônico22. No entanto, 
em função da competição internacional intensa 
e da necessidade de manter baixos os custos de 
produção, há pouca disposição para aumentar os 
salários e melhorar as condições de trabalho20. Em 
tempos de crise, as mulheres são as primeiras a 
serem demitidas. Durante a crise econômica asiá-
tica, por exemplo, o número de mulheres demiti-
das na Coréia do Sul foi sete vezes maior do que o 
de homens23.

Os cortes nos gastos públicos podem significar 
uma redução do investimento público em equipa-
mentos e serviços básicos, como abastecimento de 
água e saneamento, transporte público e assistên-
cia à infância. A divisão sexual do trabalho e o aces-
so limitado das mulheres a recursos financeiros, 
quando comparadas aos homens, leva a que cada 
centavo retirado desses serviços represente um au-
mento na carga de trabalho doméstico e familiar 
das mulheres. Estudos realizados nos anos 1990 
em distritos do Nepal, Paquistão, Vietnã e China 
relatam que as tarefas domésticas das mulheres 
prolongavam seu dia de trabalho em cinco horas a 
mais do que o dia dos homens, especialmente nos 
domicílios localizados em zonas rurais24.

Outra dimensão de vulnerabilidade enfrentada 
pelas mulheres é a possibilidade de maior violên-
cia doméstica em tempos de dificuldade econômi-
ca. Estudos realizados na Índia demonstram que 
em tempos de crise econômica, mais mulheres re-
lataram passar por situações de violência domés-
tica, provavelmente porque há uma tendência dos 
homens de descontar suas frustrações relaciona-
das à insegurança econômica nas suas esposas8.

Os papéis de gênero atribuem às mulheres 
importantes funções relacionadas à segurança 
alimentar: como produtoras, compradoras e pro-
cessadoras de alimentos e como preparadoras de 
alimentos, responsáveis pela segurança alimentar 
dos membros de sua família. Muitas vezes, essa 
responsabilidade persiste mesmo em condições 
adversas. Apesar de a marginalização da agricul-
tura ter afetado a comunidade agrícola como um 
todo, as agricultoras enfrentam dificuldades adi-
cionais porque na maior parte dos países asiáticos 
(especialmente no sul da Ásia) poucas possuem 
títulos de terra ou propriedade legal da terra em 
que trabalham. Assim, elas têm menos acesso a 

Figura 1. Índice Nacional de Preço dos  
Alimentos, Ásia, 2003-2013a

a Nos dados da FAO, a Ásia inclui a Turquia e o Oriente 
Médio. O Índice Nacional de Preço dos Alimentos é 
definido pela relação entre o poder de compra de 
alimentos (PCA) e o poder geral de compra de um país. 
Ele nos dá uma medida do preço da comida em relação 
a outros itens de consumo. A figura é baseada nos 
indicadores de segurança alimentar da FAO extraídos de: 
http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fsdata/en
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Figura 2. Índice Nacional de Volatilidade do 
Preço dos Alimentos, Ásia, 2003-2013a

a Nos dados da FAO, a Ásia inclui a Turquia e o Oriente 
Médio. A volatilidade do preço dos alimentos é uma 
medida da variação do índice nacional de preços dos 
alimentos. Ela é calculada como o desvio-padrão dos 
desvios da tendência do índice nacional de preços 
por um período de cinco anos. A figura é baseada nos 
indicadores de segurança alimentar da FAO extraídos de: 
 http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fsdata/en
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crédito institucional, a investimentos iniciais sub-
sidiados e a serviços de extensão e, por isso, os cus-
tos do cultivo são mais altos para elas8.

O preço pago pela insegurança e pelas crises 
alimentares é mais alto para as mulheres do que 
para os homens por causa da sua função de ob-
tenção e preparo dos alimentos. Um estudo apro-
fundado sobre o efeito da insegurança alimentar 
em mulheres de áreas rurais de Bangladesh e da 
Etiópia revelou que quando os preços dos alimen-
tos atingiam níveis de pico, as mulheres trabalha-
vam 4,8 horas a mais todos os dias para comprar 
ou preparar a comida a um preço mais baixo ou 
trabalhar mais e aumentar a renda25. Consequen-
temente, em Bangladesh, 21% das mulheres tive-
ram que tirar suas crianças da escola para poder 
realizar as tarefas domésticas. Frequentemente, 
as mulheres reduziam sua própria cota de comi-
da para colocar mais comida na mesa para suas 
crianças e maridos. Uma mulher de um vilarejo 
em Bangladesh assim descreveu sua situação:

“Eu e o meu marido… temos quatro crianças. O 
meu marido trabalha na nossa terra de meio hecta-
re, além de operar o seu riquixá durante a monga 
(época de escassez). Eu também trabalho durante o 
dia e ganho só um dólar por dia. Eu não posso pre-
parar comida boa para alimentar toda a família. 
Eu como só uma vez por dia para dar mais comida 
para minhas crianças e meu marido. O que eu mais 
como é trigo frito (sombaja) e arroz torrado (muri) 
com pimenta (chilli) e sal”25.

Políticas econômicas neoliberais e o acesso 
universal a serviços de saúde, incluindo 
saúde sexual e reprodutiva

A globalização neoliberal influenciou a saúde 
e assistência à saúde por duas diferentes rotas. 
Primeiro, por meio dos efeitos das políticas econô-
micas neoliberais sobre as condições sociais e eco-
nômicas, como as crises alimentares, a pobreza e 
a desigualdade. E além disso, por meio de mudan-
ças diretas nos sistemas de saúde, que considero 
uma forma antiética de alcançar o acesso univer-
sal aos serviços de saúde.

Como descrevi antes, a redução da pobreza es-
tagnou enquanto as desigualdades de renda au-
mentaram e os preços de alimentos chegaram a 
níveis jamais vistos até hoje. A vida e a subsistên-
cia se tornaram imprevisíveis, com crises em dife-
rentes áreas. Juntos, esses fatores têm o potencial 
de aumentar o risco de estresse e adoecimento 
físico e psicológico.

Os períodos de crise econômica causam grandes 
retrocessos na saúde. A Pesquisa de Demografia e 
Saúde conduzida entre 1984 e 2004 em 59 países 
em desenvolvimento estimou que a cada 1% de 
retração no PIB per capita, a taxa de mortalida-
de infantil pode aumentar entre 0.18 e 0.44/1000 
nascidos vivos. Esses achados sugerem que entre 
1980 e 2004 um milhão de crianças a mais morre-
ram em países que enfrentaram retrocessos eco-
nômicos graves26. O aumento do preço dos alimen-
tos reduz o poder de compra da população e são 
os grupos mais pobres que enfrentam as maiores 
consequências. Entre 2006-08 o aumento do preço 
dos alimentos reduziu em 24% o poder de compra 
dos domicílios mais pobres da Ásia e do Pacífico, 
enquanto nos mais ricos a redução ficou em 5%8. 
O poder de compra reduzido compromete a capa-
cidade da família investir em recursos essenciais 
para permanecerem saudáveis como, por exem-
plo, prevenção e assistência à saúde e alimentos 
nutritivos como leite e frutas. Será inviável encon-
trar recursos para a universalização da assistência 
se as políticas econômicas seguirem produzindo 
adoecimento e lesões com maior frequência. 

As políticas de ajuste estrutural resultantes do 
Consenso de Washington contribuíram para a pri-
vatização dos serviços de saúde em muitos países 
de baixa e média renda (PBMRs). A “reforma do se-
tor saúde” defendida pelo Banco Mundial e outros 
atores internacionais preconiza a limitação do pa-
pel do Estado na oferta de serviços, ampliando o 
papel do setor privado na oferta e financiamento 
de serviços de saúde. Os cortes nos gastos públicos 
na saúde e a introdução de medidas de compar-
tilhamento de custos e de seguros privados são 
parte do pacote de reforma do setor saúde. Nesse 
modelo, o governo oferece apenas os serviços de 
caráter “público”¶ e outros menos rentáveis como 
educação em saúde e vacinação. Assim, a atenção 
básica é oferecida pelo Estado enquanto os níveis 
secundário e terciário são oferecidos pelo setor 
privado, sendo regulados pelas forças do mercado, 
por meio da lei da oferta e da procura27.

¶ Um “bem público” possui duas características essenciais: (1) 
Não-exclusividade: os benefícios derivados da oferta de bens 
públicos puros não podem ser direcionados apenas àqueles que 
pagaram por eles; (2) Consumo não-competitivo: o consumo de 
um bem público por uma pessoa não reduz a disponibilidade 
desse bem para outras pessoas - nós todos, portanto, consumimos 
a mesma quantidade de bens públicos apesar de nossos gostos 
e preferências por esses bens (e, portanto, a nossa apreciação 
do benefício resultante deles) poderem variar. Exemplos de bens 
públicos são: controle de alimentos, educação em saúde, serviços 
de radiodifusão, abastecimento público de água, iluminação 
pública, faróis para navios etc.
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Hsiao (1994) desenvolveu uma abrangente críti-
ca da “mercantilização” da assistência, ou seja, do 
uso das forças de mercado para financiar e oferecer 
serviços de saúde como a maneira mais “eficien-
te” de utilização dos recursos28. O “mercado” ou 
os mercados “livres e competitivos” se baseiam na 
premissa de que tanto compradores quanto ven-
dedores são iguais e partem de um ponto inicial 
comum. Cada parte age de acordo com o seu in-
teresse próprio, gerando competição. Vendedores 
procuram operar eficientemente para minimizar 
os seus custos e maximizar seus lucros, enquan-
to compradores procuram maximizar a utilidade 
e minimizar os preços. O mercado para os servi-
ços de saúde, infelizmente, não possui nenhuma 
dessas características. Pacientes não possuem o 
conhecimento tecnológico ou a informação neces-
sária para tomar decisões e o seu aconselhamento 
depende dos profissionais da área. Os pacientes 
não são capazes de sair por aí escolhendo a me-
lhor opção para comprar, especialmente em casos 
de emergência, e mais ainda quando contam com 
poucas opções. O sistema de mercado dá liberda-
de aos mais poderosos - os prestadores de serviços 
e empresários da área - de usar o seu poder para 
maximizar os seus lucros, induzindo a demanda 
por serviços (racional ou irracionalmente, desde 
que não seja insegura), manipulando os preços, 
selecionando pacientes e obrigando-os ao uso de 
seguros privados mesmo em casos de baixo risco28.

A mercantilização dos serviços de saúde au-
menta o custo dos serviços e quando esses custos 
sobem, o número de pessoas que gasta excessi-
vamente em saúde e daquelas que empobrecem 
também aumenta como consequência. Pior, quem 
não pode pagar pela de assistência no momento 
em que o serviço é oferecido, tem que procurar 
os serviços posteriormente, podendo chegar tarde 
demais a uma unidade de saúde29.

Ao mesmo tempo, a mercantilização também 
degrada o setor público de saúde de diferentes 
maneiras. Uma delas é por meio do “sequestro” 
dos melhores profissionais para o setor privado, 
deixando muitas unidades de saúde com vagas 
não preenchidas e equipes pouco qualificadas. 
Outro motivo é pela redução do investimento 
público, já que o Estado não é mais obrigado a 
oferecer nenhum serviço além dos básicos. Quem 
não pode pagar pelos serviços privados de saúde 
só tem duas opções: procurar serviços públicos de 
baixa qualidade ou não procurar nenhum serviço. 
Esse, obviamente, não é o caminho correto para o 
acesso universal à saúde29.

Nesse contexto, o seguro privado com fins lu-
crativos, que também é um dos ingredientes da 
mercantilização dos serviços de saúde, torna tudo 
mais complexo. Só os mais privilegiados podem 
arcar com os custos dos seguros privados. Além 
disso, institui-se um sistema dualista de assistên-
cia, no qual quem é assegurado garante a assis-
tência para si, enquanto os outros ficam desassisti-
dos. O Relatório Mundial de Saúde de 2010 afirma 
que, “é impossível alcançar o acesso universal à 
saúde por meio de esquemas de seguros quando 
a adesão é voluntária” (como é o caso dos seguros 
privados e com fins lucrativos). Isso se dá porque 
o pré-pagamento compulsório pelas pessoas que 
podem pagar o seguro é necessário para a subsi-
diar a assistência à saúde daqueles que não po-
dem pagar pelos seguros. Em lugares onde boa 
parte das pessoas privilegiadas adere aos seguros 
saúde privados com fins lucrativos, o governo não 
acessa o conjunto dos recursos, necessário para 
somar-se à receita fiscal para subsidiar os serviços 
de saúde29.

A globalização neoliberal também desenca-
deou outras forças globais que produzem impac-
tos nos sistemas nacionais de saúde. O primeiro é o 
surgimento das Iniciativas Globais de Saúde (IGSs) 
no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000. 
Essas parcerias contam com vários tipos de enti-
dades - agências multilaterais e bilaterais, ONGs 
internacionais, organizações com fins lucrativos e, 
muitas vezes, a indústria farmacêutica e de equi-
pamentos e provisões médicas. No final da primei-
ra década do milênio, as grandes IGSs lideravam a 
assistência ao desenvolvimento na área da saúde 
e tinham o poder de definir a agenda das políticas 
globais de saúde, reduzindo assim o papel da OMS 
e do Banco Mundial. Em 2009, já existiam mais de 
100 IGSs, que cobriam 27 áreas da saúde. Quatro 
IGSs são consideradas as mais poderosas na saúde 
global: o Fundo Global de Combate a AIDS, Tuber-
culose e Malária; a Aliança Global para Vacinas e 
Imunização; o Plano Emergencial do Presidente 
dos EUA para o Alívio da AIDS  e o Programa Inter-
nacional de AIDS do Banco Mundial30.

Os IGSs são um retrocesso porque canalizam 
a maior parte dos recursos globais de saúde em 
intervenções verticais, dando pouca atenção aos 
determinantes sociais ou à reparação das desi-
gualdades em saúde. Além disso, o influxo de fi-
nanciamento voltado para doenças específicas nos 
sistemas nacionais de saúde muitas vezes desviam 
a atenção da dos serviços e da força de trabalho de 
outros assuntos mais ou tão importantes quanto 
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esses. Por exemplo, apesar do acesso aos serviços 
de HIV terem crescido de 5% para 31% entre 2003 
e 2007, a proporção de partos assistidos por pro-
fissionais aumentou muito pouco - de 61% para 
65% - em um período de 16 anos (1990-2006)25,31. 
A criação de vagas de empregos muitíssimo bem 
pagos em projetos não relacionados com o Estado 
e financiados por IGSs também ajudou a desvalori-
zar ainda mais a força de trabalho nacional devido 
à migração internacional30.

Publicações recentes revelam que as Iniciati-
vas Globais em Saúde levaram o foco dos atores 
globais dos serviços integrados de saúde sexual 
e reprodutiva para as doenças infecciosas, com 
maior ênfase no tratamento do que na prevenção, 
aumentando assim a demanda, estimulando no-
vos mercados de medicamentos e ignorando a res-
ponsabilidade dos serviços públicos de saúde ao 
oferecer tais serviços por meio de programas ver-
ticais** - que produzem efeitos negativos sobre a 
equidade. Contribuíram ainda para que a agenda 
abrangente de SDSR da CIPD se fragmentasse em 
nichos reduzidos para a saúde materna e o HIV, 
enquanto “outras necessidades de saúde sexual e 
reprodutiva” não receberam a devida atenção, in-
vestimento ou compromisso político3.

A segunda força é constituída pelos acordos e 
tratados da Organização Mundial do Comércio, 
que influenciaram diretamente os serviços de 
saúde. O Acordo  sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comér-
cio (mais conhecido pela sigla em inglês TRIPS), de 
2004, por exemplo, tinha como base a premissa 
de que a proteção aos direitos intelectuais era um 
aspecto essencial para incentivar a inovação nos 
setores de produtos farmacêuticos e médicos. O 
Acordo TRIPS acabou elevando os preços de boa 
parte dos medicamentos, aumentando, assim, os 
custos da assistência tanto para indivíduos quan-
to para as nações. As únicas exceções foram os 
medicamentos para o HIV e AIDS, que só foram 
disponibilizados em muitos países por causa do 
licenciamento compulsório††14.

** Em geral, programas verticais são voltados para determinadas 
doenças e promovem intervenções clínicas específicas, realizadas 
por serviços especializados com suas próprias estruturas 
administrativas. A intervenção voltada para a poliomielite é um 
programa vertical, assim como os programas de planejamento 
familiar que não fazem parte de programas integrais de saúde 
sexual e reprodutiva.

†† A oferta de “licenciamento compulsório” do Acordo TRIPS 
permitiu que os governos aprovassem legislação nacional para 
a produção de medicamentos genéricos, mesmo para aqueles 
protegidos por patentes, com algumas condições: se o custo do 

O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 
(mais conhecido pela sigla em inglês GATS), de 
1995, que também é um acordo da Organização 
Mundial do Trabalho, abriu as fronteiras para o 
comércio nos serviços de saúde. O investimento 
estrangeiro direto (IED) na assistência à saúde 
tende a acelerar a mercantilização da assistên-
cia, prejudicando a universalização do acesso aos 
serviços32.

É provável que a mercantilização da assistência 
à saúde prejudique mais as mulheres do que os 
homens. As mulheres relatam que, em média, gas-
tam mais do que os homens com os custos extras 
da assistência à saúde. Isso se dá provavelmente 
por causa de suas necessidades de saúde reprodu-
tiva e pela maior carga de doenças crônicas. A uti-
lização dos serviços de maternidade, aborto e de 
infecções do sistema reprodutivo pode custar qua-
se tanto quanto a renda média de uma família e 
muito mais do que a renda média de uma família 
que vive abaixo da linha da pobreza. Grupos vul-
neráveis sem acesso a recursos financeiros como, 
por exemplo, adolescentes, idosos e trabalhadores 
do setor informal, sentem mais fortemente o im-
pacto da mudança de preços. Quando a cobran-
ça ou o aumento do preço dos serviços e/ou de 
medicamentos entram em cena quem não pode 
arcar com os custos acaba utilizando os serviços 
de saúde com menos frequência - tanto preventi-
vamente quanto para tratamento33.

A introdução e o incentivo ao uso dos seguros 
privados como mecanismo de financiamento da 
saúde deixam novamente em desvantagem as 
pessoas mais vulneráveis, principalmente as mu-
lheres, pelo fato de muitas estarem excluídas do 
setor formal da economia e, portanto, com capa-
cidade limitada de pagar mensalidades. Entre os 
países ricos, que é de onde tais políticas se origi-
nam, os Estados Unidos é o exemplo mais claro 
de como  o seguro privado pode excluir os ser-
viços básicos de saúde sexual e reprodutiva. Em 
2008, um estudo analisou os planos dos seguros 
saúde de 3.500 pessoas residentes nos Estados 
Unidos, revelando que muitos deles cobravam 
“taxas de gênero”, que elevavam os preços para 

produto patenteado for muito alto, se ele não estiver disponível 
ou se ele não estiver sendo produzido pelo dono da patente. No 
entanto, a grande maioria dos países de baixa ou média renda não 
pode usar o artifício do licenciamento compulsório porque não 
possuem capacidade nacional para produzir ou têm instituições 
fracas, sem poder suficiente para aprovar e/ou implementar a 
legislação necessária13.
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as mulheres por causa do uso mais frequente 
que faziam dos serviços de saúde. As empresas 
de seguro também tinham a liberdade de recusar 
pedidos de adesão por motivos relacionados ao 
gênero como, por exemplo, mulheres que sobre-
viveram a situações de violência e mulheres que 
realizaram parto cesáreo34. Os serviços rotineiros 
de saúde reprodutiva, incluindo contracepção, 
aborto e parto, foram considerados como even-
tos isolados “não seguráveis” por resultarem de 
decisões propositais com alta probabilidade de 
ocorrência. Assim, de maneira geral, os planos 
privados de saúde nos Estados Unidos não co-
brem serviços de maternidade. Quem pretende 
ter filhos deve pagar uma taxa extra na mensa-
lidade, que só cobre um pequeno número de 
serviços relacionados à maternidade. Do mesmo 
modo, muitos planos cobrem apenas alguns mé-
todos contraceptivos para as mulheres, entre ou-
tras limitações34. 

Em 2005, uma síntese das evidências disponí-
veis sobre o modo como as políticas neoliberais 
de reforma do setor saúde afetaram os serviços de 
saúde reprodutiva na Ásia, África e América Lati-
na, revelou que a reforma foi implementada na 
direção inversa dos objetivos da universalidade e 
integralidade da CIPD, ao agravar as desigualdades 
na saúde. As parcerias público-privadas não regu-
ladas direcionaram os serviços para as áreas urba-
nas, limitando seu acesso às pessoas que podiam 
pagar por eles. Os serviços de SSR financiados ou 
oferecidos pelo setor público concentraram-se na 
atenção básica e limitados a poucas ações27. Uma 
análise mais recente sobre 45 redes de franquias 
de clínicas sociais com fins lucrativos que ofere-
ciam serviços de saúde reprodutiva sugere que 
desde 2005 foram poucas as mudanças relativas 
ao agravamento das desigualdades produzido pe-
las privatizações no acesso a serviços integrados 
de saúde reprodutiva35.

Vinte anos após a CIPD parece que não ape-
nas estamos longe de alcançar os seus objetivos, 
como também parece que nos perdemos no meio 
do caminho. Permanecer nesse caminho não nos 
levará a lugar algum próximo de onde pretende-
mos chegar. É hora de recuar e retraçar a nossa 
trajetória possível.

Rumo a um novo mundo de prosperidade, 
igualdade e bem-estar: um chamado à ação

É hora de forjar uma nova agenda de ação. Os 
movimentos de SDSR e de eliminação da pobreza, 

soberania alimentar e direitos humanos precisam 
construir alianças para impedir que as forças da 
globalização neoliberal devastem o mundo.

Um movimento conjunto contra a globalização 
neoliberal requer mudanças fundamentais nas re-
gras do jogo da economia global, especialmente 
naquelas impostas pela Organização Mundial do 
Comércio, Fundo Monetário Internacional, Banco 
Mundial e corporações transnacionais. Chegou a 
hora de desafiar publicamente essas forças, defen-
dendo um caminho alternativo para o desenvolvi-
mento que possa garantir uma vida de dignidade, 
igualdade e bem estar para todos.

Não precisamos ir longe para encontrar solu-
ções. Diretrizes claras foram desenvolvidas por 
diversos estudiosos e ativistas a respeito do cami-
nho a ser traçado. Nesta seção, me baseio exten-
sivamente nessas fontes para sugerir alguns meios 
para alcançar uma economia sustentável na qual 
o acesso aos recursos necessários para uma vida 
saudável seja usufruto de todos. Começo por deli-
near as mudanças necessárias nas políticas econô-
micas globais e então apresento uma agenda para 
a mudança no setor da saúde para tornar realida-
de o acesso universal aos serviços.

Mudanças nas economias nacionais e global
A premissa fundamental das mudanças na eco-
nomia nos níveis nacional e global é a de que 
crescimento econômico não leva necessariamen-
te ao desenvolvimento a não ser que os frutos 
do crescimento sejam investidos na redução da 
pobreza e na erradicação da pobreza absoluta. 
Como anunciado no relatório do Programa de De-
senvolvimento da ONU (PNUD), isso significa (re)
direcionar os recursos “para os setores em que os 
pobres trabalham (agricultura), para as áreas em 
que vivem (áreas relativamente desfavorecidas), 
para os meios de produção que possuem (trabalho 
não qualificado) e para os produtos e serviços que 
consomem (alimentos)” (p.74)8.
•	 O investimento público voltado para os pobres, 

e não apenas para as altas taxas de crescimento, 
é uma condição necessária para a redução da 
pobreza.

O relatório do PNUD afirma que os governos são 
capazes de realizar investimentos públicos e re-
duzir a pobreza mesmo quando suas economias 
passam por períodos de baixo crescimento. No Sri 
Lanka e na Malásia, por exemplo, durante os anos 
1980 foi possível manter uma taxa anual de redu-
ção de pobreza entre 4% e 7%, mesmo diante de 
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um crescimento anual médio da renda per capita 
de apenas 3%, graças ao investimento pesado nos 
setores que beneficiam os pobres8. Em contrapar-
tida, os cortes nos investimentos públicos para 
reduzir o déficit fiscal dificultam a redução da po-
breza e impedem a melhoria dos padrões de vida 
da maior parte da população.

A preocupação com o déficit fiscal é motivada 
pela imposição neoliberal de manutenção da in-
flação entre 3% e 5% ao ano. Mas não há nenhu-
ma evidência empírica que demonstre que uma 
inflação maior do que 5% ou de até 10% venha 
a frear o crescimento econômico. Muitos países 
passaram por períodos de crescimento econômi-
co acompanhado de altas taxas inflacionárias. A 
China, por exemplo, cresceu quase 9% entre 1990 
e 2001 com uma taxa média de inflação anual de 
8%, e o crescimento real do PIB da Indonésia foi 
de 7,7% durante os anos 1970 com uma inflação 
de 17% ao ano. Com isso não quero dizer que a 
inflação não possa ter um efeito desestabiliza-
dor sobre a economia, não devendo, portanto, 
ser controlada. A lição aqui é que a preocupação 
excessiva com a inflação não deve impedir as 
nações de realizarem os investimentos públicos 
necessários para a redução da pobreza e do cres-
cimento da capacidade produtiva6.

Como então gerar a receita necessária para os 
investimentos públicos? Impostos sobre a renda 
e sobre fortunas, impostos territoriais urbanos e 
impostos sobre atividades comerciais. Todas essas 
são fontes que devem ser reutilizadas e podem 
gerar um aumento significativo na arrecadação 
para o investimento público. Não parece razoável 
que a única motivação para o crescimento da ren-
da seja manter baixos os impostos sobre a renda 
e as fortunas. Nos países de alta renda, a relação 
entre a receita fiscal sobre o consumo e a renda é 
maior do que o dobro, enquanto nos PBMRs essa 
relação é inversa.
•	 Anulação das dívidas externas dos PBMRs
Mesmo quando é suficiente a geração de receita 
em uma economia, a sua capacidade de investir 
essa receita no bem estar de sua população pode 
ser gravemente comprometida pela carga de pa-
gamentos de dívidas. De acordo com uma estima-
tiva de 2005, as obrigações relacionadas a dívidas 
ultrapassaram as quantias recebidas para assistên-
cia ao desenvolvimento em vários PBMRs. Para os 
países mais pobres (cerca de 60 deles), 550 bilhões 
de dólares foram utilizados para o pagamento de 
dívidas e juros durante as últimas três décadas, 

cerca de 540 bilhões em empréstimos e ainda há 
uma carga de 523 bilhões de dólares de dívida37. 
Não há como se criar um terreno propício para 
interações econômicas entre países a não ser que 
muitas dessas dívidas sejam anuladas.
•	 Legitimar e permitir a regulamentação do fluxo 

financeiro e do comércio internacional
Há evidências mais que suficientes que demons-
tram as consequências danosas da liberalização 
financeira no que diz respeito ao bem estar de 
um país. Políticas neoliberais desestabilizaram 
economias, tornaram os preços voláteis e empo-
breceram milhões. Não há razão para que os paí-
ses continuem insistindo em não regulamentar o 
movimento do capital financeiro que pode mini-
mizar os efeitos negativos e maximizar os bene-
fícios para a população. O Vietnã e a China, por 
exemplo, introduziram controles para se proteger 
da volatilidade do fluxo de capital estrangeiro(6).

As nações também precisam adotar novas 
estratégias comerciais que beneficiem a criação 
de emprego estável para os mais pobres, para 
jovens e para mulheres, evitando a adoção de 
políticas que atraiam o investimento estrangeiro 
direto em troca do enfraquecimento de sua força 
de trabalho, mantendo os salários baixos. O ca-
pital errante (desregulado e livre para ir de um 
país a outro) não deve entrar e sair livremente 
das fronteiras nacionais. Os países de alta ren-
da não devem ter permissão para exportar seus 
alimentos subsidiados para os PBMRs, a não ser 
que também abram suas fronteiras para a impor-
tação oriunda dos PBMRs.

Mudanças nos sistemas de produção de alimen-
tos e nas políticas agrícolas.
No Encontro Mundial sobre Alimentação de 1996, 
a Via Campesina, um movimento internacional de 
camponeses que se opõem ao impacto da globa-
lização neoliberal no sistema mundial de alimen-
tos, apresentou uma agenda para a mudança nos 
sistemas de produção de alimentos e nas políticas 
agrícolas(38). Essa agenda, ligeiramente resumida 
abaixo, vai além de apenas alcançar a segurança 
alimentar, pois contém um apelo pela “soberania 
alimentar”, que coloca os indivíduos que produ-
zem, processam, distribuem e consomem os ali-
mentos no centro das decisões sobre políticas ali-
mentícias e agrícolas.
•	 Oferecer garantias constitucionais para o direito 

à alimentação, implementando políticas de ali-
mentação e políticas agrícolas adequadas
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Uma das exigências fundamentais da Via Campesi-
na é que o direito à alimentação deve ser garanti-
do pelos governos. Políticas que podem contribuir 
para a promoção do direito à alimentação devem 
incluir, por exemplo, a priorização do investimen-
to no setor agrícola; a gestão sustentável de re-
cursos naturais no processo de produção de ali-
mentos para garantir a produtividade sustentável 
e a reorganização do comércio de alimentos para 
garantir a disponibilidade de alimentos acessíveis 
para o consumo doméstico.
•	 Privilegiar o direito de produtores, processado-

res, distribuidores e consumidores de alimentos
Dar a posse e o controle de terra para quem nela 
trabalha, para os sem-terra, agricultores e, espe-
cialmente, para as mulheres, é um aspecto essen-
cial para se alcançar a soberania alimentar. Com a 
segurança proveniente da posse, agricultores pro-
prietários teriam motivos para investir seus recur-
sos na produção. Pequenos agricultores, e espe-
cialmente mulheres, ganhariam voz e influência 
nas políticas que lhes afetam. Os governos devem 
defender o direito das comunidades a sementes, 
a recursos produtivos, a um ambiente seguro e ao 
acesso a bens públicos.

As políticas danosas aos pequenos agricultores 
devem ser deliberativamente evitadas pelos go-
vernos. Alguns exemplos disso são as políticas que 
incentivam a venda de terra cultivável a investi-
dores do mercado especulativo; o corte a subsí-
dios públicos para pequenos agricultores; facilitar 
e privilegiar o controle das multinacionais sobre 
a produção agrícola e a importação de alimentos 
prejudiciais à subsistência de pequenos agriculto-
res locais.

Mudanças no setor de saúde para a universaliza-
ção do acesso a serviços
Por definição, as políticas econômicas que favore-
cem melhorias significativas no investimento pú-
blico para a melhoria das condições de vida dos 
pobres e para superação da pobreza incentivam o 
investimento público em saúde.
•	 Regulamentação do setor privado em consonân-

cia com os objetivos nacionais de saúde
A mudança em direção a um maior investimento 
público para a universalização do acesso a serviços 
de saúde requer a firme ação dos governos para 
regular o setor privado em consonância com ob-
jetivos nacionais de saúde. Os governos precisam 
intervir no “mercado” de serviços de saúde para 
compensar a posição bastante desigual dos pacien-

tes diante das empresas, por meio, por exemplo, 
de medidas de controle de qualidade para evitar 
a indução da demanda por serviços desnecessários 
ou irracionais de assistência à saúde.

A entrada de atores internacionais, privados 
e com fins lucrativos na prestação de serviços de 
assistência à saúde também deve ser regulada. A 
permissão só deve ser dada se houver evidências 
que confirmem que irão contribuir com a redu-
ção das desigualdades no acesso a serviços. Nesse 
contexto, é hora de examinar o impacto produzi-
do sobre a equidade pelas Iniciativas Globais em 
Saúde e a função dos financiadores multilaterais e 
bilaterais e das ONGs internacionais na promoção 
do setor privado com fins lucrativos em muitos 
PBMRs.
•	 Implementar o financiamento público dos servi-

ços de saúde proveniente da receita fiscal
Os mecanismos adequados de pré-pagamento 
devem garantir que o poder aquisitivo de um in-
divíduo não interfira na possibilidade de receber 
assistência quando doente. O consenso geral nesse 
sentido é que o financiamento público dos servi-
ços proveniente da arrecadação de impostos pos-
sibilita a universalização do acesso mais do que 
outros mecanismos de financiamento(29,39). Há 
uma probabilidade maior ainda disso acontecer 
quando há um sistema tributário progressivo so-
bre a renda e sobre as fortunas e quando a maior 
parte da receita vem dessas fontes. Esse é um me-
canismo que subsidia os mais pobres de forma 
‘cruzada’ a partir das contribuições dos mais pri-
vilegiados e, por isso, é redistributivo e inclusivo.
•	 Regulamentar o custo de medicamentos e pro-

dutos médicos e tornar os procedimentos de 
pesquisa científica um bem público global

O acesso universal a serviços de saúde só se torna-
rá realidade se os custos de medicamentos e pro-
dutos médicos forem contidos e os procedimentos 
de pesquisa científica se tornarem um bem públi-
co global com o objetivo de beneficiar a humani-
dade. É necessário desafiar a proteção às patentes, 
o monopólio e a maximização dos lucros, desa-
fiando os TRIPS para proteger os interesses das 
pessoas e não das corporações.

O acesso universal à saúde sexual e reprodu-
tiva deve ser considerado no contexto do obje-
tivo mais amplo de universalização do acesso à 
saúde e aos serviços. Abordagens estreitas, que 
reduzem seu foco a apenas uma área específica, 
seja essa a tuberculose ou o planejamento fami-
liar ou o HIV e AIDS, podem resultar no investi-
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mento ineficiente de recursos, especialmente em 
sistemas de saúde frágeis - e podem até resultar 
na sua maior fragilização - não alcançando, por-
tanto, as metas almejadas. 
•	 Implementar a cobertura universal dos serviços 

de saúde
Em um sistema de saúde financiado pela receita 
fiscal a meta deve ser a cobertura universal. Os 
serviços integrados de saúde sexual e reproduti-
va devem fazer parte do “pacote” de serviços bá-
sicos. Se o leque de serviços de SSR for estreito, 
não haverá proteção financeira adequada contra 
gastos emergenciais de saúde. Áreas importantes 
de ação imediata incluem o investimento signifi-
cativo para ampliar a oferta de serviços em geral 
e priorizar a redução das diferenças entre áreas 
urbanas e rurais e áreas de difícil acesso.
•	 Ouvir as comunidades
A consulta às comunidades sobre quais são os 
serviços mais adequados e aceitáveis a serem im-
plementados é imprescindível para o bom uso dos 
mesmos. Em muitos casos, a negociação e a coo-
peração entre gestores e profissionais de saúde e 
as organizações comunitárias podem dissolver as 
barreiras culturais e sociais ao acesso. Negociações 
sobre os métodos contraceptivos aceitáveis, por 
exemplo, pode aumentar o uso dos mesmos.
•	 Remover obstáculos ao acesso universal a servi-

ços de saúde sexual e reprodutiva

O acesso universal à saúde sexual e reprodutiva 
requer a remoção de dois outros imensos obstá-
culos. O primeiro são as restrições legislativas aos 
serviços e políticas de aborto seguro, que restrin-
gem o acesso de jovens e adolescentes à infor-
mação e a serviços, como educação sexual, con-
tracepção, aborto seguro e tratamento de DSTs. 
O segundo é a cegueira dos sistemas de saúde 
quanto às desigualdades de gênero na sociedade. 
As políticas de financiamento e oferta de serviços 
de saúde devem levar em conta o acesso desigual 
das mulheres a recursos e o seu reduzido poder na 
tomada de decisões na família.

A globalização neoliberal e suas políticas eco-
nômicas geram pobreza, fome, insalubridade e 
impedem o acesso à serviços de saúde, incluindo o 
acesso precário a serviços de saúde sexual e repro-
dutiva. Assim, defender o acesso universal a ser-
viços de saúde sexual e reprodutiva significa tam-
bém lutar contra políticas econômicas neoliberais.
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Résumé
L L’accès universel aux services de santé sexuelle 
etgénésique est l’un des objectifs de la Conférence
internationale sur la population et le 
développement de 1994. Les objectifs du 
Millénaire pour le développement souhaitaient 
surtout éliminer la pauvreté. L’accès universel à la 
santé et aux soins de santé sont parmi les objectifs 
envisagés pour le programme de l’après-2015, qui 
remplacera ou élargira les OMD. Pourtant, non 
seulement nous sommes loin d’atteindre n’importe 

Resumen
El acceso universal a los servicios de salud sexual 
y reproductiva es uno de los objetivos de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo de 1994. La finalidad primordial 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio era 
eliminar la pobreza. El acceso universal a la salud 
y los servicios de salud figuran entre los objetivos 
bajo consideración para la agenda post 2015, que 
sustituye o incrementa los ODM. Sin embargo, no 
solo nos falta mucho por lograr estos objetivos, 
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Projeto de capacitação agrícola em que o uso de plantas resistentes à seca melhoram os 
rendimentos, inclusive durante os períodos de estio, sendo parte essencial da segurança 

alimentar familiar por serem fontes de renda, de medicamentos, de forragem, de combustível e 
de sombra durante o ano inteiro. Medo, Borena, Etiópia, 2012. 
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lequel de ces objectifs, mais nous semblons aussi 
nous être égarés en chemin à un moment donné. 
La pauvreté et le manque de sécurité alimentaire 
ont, par leurs multiples liens avec la santé et l’accès 
aux soins, freiné les progrès vers l’accès universel 
aux soins de santé, y compris pour les besoins de 
santé sexuelle et génésique. Une influence plus 
insidieuse est la mondialisation néolibérale. Cet 
article décrit la mondialisation néolibérale et les 
politiques économiques qu’elle a engendrées, son 
influence sur la pauvreté et la sécurité alimentaire 
et l’impact souvent inégal qu’elle exerce sur les 
femmes, par comparaison aux hommes. Il étudie 
les conséquences des politiques économiques 
néolibérales sur la santé, les systèmes de santé et 
l’accès universel aux services de soins, ainsi que 
les répercussions sur l’accès à la santé sexuelle et 
génésique. Défendre l’accès universel à la santé 
et aux soins de santé exige de lutter contre la 
mondialisation néolibérale.

sino que al parecer nos perdimos en el proceso 
Mediante sus múltiples vínculos con la salud y 
el acceso a los servicios de salud, la pobreza y la 
falta de seguridad alimentaria han impedido los 
avances hacia el acceso universal a los servicios 
de salud, incluidos los servicios de salud sexual 
y reproductiva. Una influencia más insidiosa es 
la globalización neoliberal. En este artículo se 
describe la globalización neoliberal y las políticas 
económicas que ésta ha engendrado, las maneras 
en que influye en la pobreza y en la seguridad 
alimentaria, y el impacto generalmente desigual 
que ha tenido en las mujeres en comparación 
con los hombres. Se exploran los efectos de 
las políticas económicas neoliberales en salud, 
sistemas de salud y acceso universal a los servicios 
de salud, así como las implicaciones para el acceso 
a la salud sexual y reproductiva. Abogar por el 
acceso universal a la salud y los servicios de salud 
equivale a abogar en contra de la globalización 
neoliberal.
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A comunidade da SDSR se encontra em uma en-
cruzilhada à medida que a comunidade global 
avança em direção às últimas fases de negociação 
da agenda de desenvolvimento sustentável pós-
2015. A experiência da omissão das nossas ques-
tões nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) em 2000 torna prioritária a meta de expli-
citar os temas da saúde e dos direitos reproduti-
vos e sexuais nos próximos 18 meses. Isso só será 
possível se os ativistas da SDSR puderem chegar a 
uma linguagem comum que ajude a explicar por-
que e como essas questões são relevantes para as 
outras prioridades do desenvolvimento, como as 
questões ambientais, a mudança climática, a se-
gurança alimentar e o abastecimento de água.

A tese subjacente a esse artigo é de que a com-
preensão das dinâmicas populacionais e a habili-
dade de demonstrar como se articulam com ou-
tras questões de desenvolvimento podem ajudar 
a preencher essa lacuna e a aumentar o investi-
mento em programas de saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos. Esse entendimento pode incentivar 
parcerias com outros setores do campo do desen-
volvimento, ampliando o acesso a serviços volun-
tários de saúde sexual e reprodutiva, incluindo 
serviços de planejamento familiar que respeitem, 
protejam e realizem os direitos humanos. Pode 
ajudar ainda a demonstrar que os defensores da 
saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos tam-
bém se importam com outras questões do desen-
volvimento sustentável.

A ampliação de expertise no nível dos progra-
mas demonstra que a colaboração intersetorial 
não apenas é possível, como leva à apropriação 
dos projetos e programas por parte da comunida-
de. Os autores deste artigo reúnem experiência em 
pesquisa e ativismo nos campos da saúde da mu-
lher, desenvolvimento internacional, demografia, 
políticas de população e saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos. Escrevemos este artigo para desafiar 
a percepção de que direitos humanos e dinâmicas 
populacionais são temas incompatíveis, porque 
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Resumo: Este artigo sugere que os ativistas do campo da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos que 
procuram influenciar o modelo internacional de desenvolvimento pós-2015 devem trabalhar em conjunto 
com ativistas do desenvolvimento sustentável de diversas áreas, como mudança climática, questões 
ambientais, segurança alimentar e abastecimento de água. Uma maneira de criar conexões com esses 
grupos é demonstrando a relevância da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos para essas questões. 
A compreensão das dinâmicas populacionais, como urbanização, migração e crescimento populacional, 
pode ajudar a tornar mais claras essas conexões. Este artigo sugere, portanto, que essas são questões 
centrais no futuro próximo, independentemente da resistência dos ativistas da SDSR em discutir questões 
relacionadas à população, em expandir o conhecimento sobre desenvolvimento sustentável e em trabalhar 
com pessoas de outras áreas para avançar a agenda global de desenvolvimento sustentável. O artigo 
também argumenta que é possível tratar das dinâmicas populacionais (incluindo o envelhecimento e os 
problemas dos países com uma grande proporção de jovens) levando em consideração os direitos humanos. 
Finalmente, expressa a preocupação de que a ausência dos ativistas da SDSR no discurso das dinâmicas 
populacionais leve à ocupação desse espaço por aqueles que não priorizam o respeito e a proteção aos 
direitos fundamentais.
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acreditamos que isso não é verdade, mas também 
porque tememos que a ausência dos ativistas da 
SDSR nesse debate possa levar o discurso sobre as 
dinâmicas populacionais para as mãos de pessoas 
menos conscientes e motivadas para o respeito e 
proteção dos direitos humanos.

A hora é agora
O ano de 2015 presenciou o auge dos esforços 
globais em diferentes setores para criar um suces-
sor do modelo internacional de desenvolvimento 
para os ODMs acordados no ano 2000. O discurso 
do desenvolvimento sustentável foi refinado na 
Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável 
da ONU Rio +20. O documento final desta con-
ferência, O Futuro que Queremos1, junto com um 
dos seus resultados mais importantes - o processo 
de construção dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) - são elementos fundamentais 
para a agenda pós-2015. Os ativistas da SDSR es-
tão se articulando para influenciar este modelo 
nos processos pós-ODM e ODS e na avaliação do 
progresso da Conferência Internacional sobre Po-
pulação e Desenvolvimento (CIPD Além de 2014)2. 
Hoje, é grande o número de ativistas determina-
dos a garantir que essas questões sejam conside-
radas prioridades em 2015, em gritante contraste 
com o ano 2000, quando o modelo dos ODMs omi-
tiu a SDSR - omissão que foi apenas parcialmente 
corrigida em 2007, com o acréscimo da Meta 5B 
para garantir o acesso universal à saúde reprodu-
tiva, cujos recursos necessários para seu alcance 
jamais se materializaram.

Por razões históricas, políticas e conceituais, 
nas décadas recentes raramente as comunida-
des ativistas do campo do desenvolvimento, das 
questões ambientais e da saúde e dos direitos se-
xuais e reprodutivos discutiram conjuntamente 
sobre questões demográficas3. Para alguns esses 
eram temas problemáticos e, para outros, o foco 
deveria estar sobre as questões relacionadas a di-
reitos, autonomia e saúde. Nas décadas de 1950 
e 1960, o controle do crescimento populacional 
desenfreado estava no centro da narrativa das 
políticas internacionais e a saúde e os direitos 
sexuais e reprodutivos não apareciam entre as 
suas prioridades. Em parte pelo legado dos pro-
gramas coercitivos de “controle populacional”,  
atualmente as questões demográficas ainda são 
tidas como “problemáticas” ou potencialmente 
alienantes. A questão do aborto seguro é parte 
desse problema, compreendida, na melhor das 
hipóteses, como um tema controverso e tóxico 

quando comparado a outros aspectos prioritários 
na agenda do desenvolvimento.

Outro fator é a crescente inclinação dos ativis-
tas da SDSR para orientar suas agendas em ter-
mos de direitos, autonomia e saúde, colocando 
o indivíduo no centro dos programas, o que vai 
na direção oposta da priorização de temas como 
fatores demográficos e prevalência contraceptiva, 
que se situam no nível da população. Também é 
verdade que, apesar dos 49 países menos desen-
volvidos apresentarem as taxas mais altas de cres-
cimento populacional4, as taxas de fecundidade 
vêm caindo em todo o mundo, como demonstra 
Hans Rosling5 et al. Mas os autores não associam 
essa tendência à ampliação do acesso a progra-
mas de SDSR, incluindo programas de planeja-
mento familiar, que contribuíram para chegar a 
esses resultados.

Mais recentemente, as dinâmicas populacio-
nais, que, além do crescimento populacional, 
incluem as tendências de urbanização, migração, 
envelhecimento, composição dos domicílios e 
estrutura etária, têm estado cada vez mais pre-
sentes na narrativa do desenvolvimento inter-
nacional. Hoje há um maior reconhecimento de 
que a compreensão e o planejamento de fatores 
como, por exemplo, urbanização e migração são 
passos importantes para consolidar a resistência 
aos efeitos da mudança climática e para anteci-
par e atender às necessidades de educação, as-
sistência à saúde e moradia de populações cada 
vez maiores e em constante transformação. No 
entanto, está cada vez mais difícil construir um 
consenso a respeito das vantagens da inclusão 
do tema das dinâmicas populacionais no campo 
do desenvolvimento internacional. Isso se dá em 
parte, e compreensivelmente, pela reação caute-
losa dos defensores da abordagem de direitos hu-
manos na SDSR a qualquer tipo de discurso sobre 
população voltado principalmente para reduzir 
taxas de fecundidade, especialmente entre cer-
tos grupos populacionais, em lugar de defender 
direitos e expandir o potencial e a autonomia de 
mulheres e homens nas suas escolhas reproduti-
vas. Os ativistas da SDSR podem, portanto, mos-
trar-se relutantes em dedicar maior atenção às 
dinâmicas populacionais, ainda que essa atenção 
possa trazer recursos adicionais para programas 
de planejamento familiar implementados de for-
ma a respeitar e proteger os direitos humanos. 
É bastante irônico que inquietudes relaciona-
das a políticas públicas e práticas demográficas 
que violam os direitos das mulheres tenham se 
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tornado sinônimo de “população”, de tal forma 
que impedem o envolvimento com essas ques-
tões pela necessidade de se opor aos programas 
controlistas.

O Encontro de Planejamento Familiar, rea-
lizado em Londres em 2012 e promovido pelo 
governo britânico, pela fundação Bill e Melinda 
Gates, outros governos e financiadores, redire-
cionou a atenção global sobre o planejamen-
to familiar em um momento em que a agenda 
do Cairo estava perdendo visibilidade e finan-
ciamento. Para alguns, essa foi uma renovação 
muito bem vinda da visibilidade que o plane-
jamento familiar havia perdido no conceito de 
saúde sexual e reprodutiva da agenda do Cairo. 
Mas outras pessoas consideraram que a ênfase 
no planejamento familiar poderia negligenciar 
outras questões de saúde sexual e reprodutiva, 
como doenças sexualmente transmissíveis, ma-
ternidade e aborto seguros. Há também a pre-
ocupação de que o FP2020 estabeleça a meta de 
oferecer acesso à contracepção para 120 milhões 
de meninas e mulheres até 2020, já que a histó-
ria demonstra que objetivos desse tipo levam a 
programas orientados por metas, cujo foco está 
mais em ampliar o número de usuárias de con-
traceptivos do que em oferecer acesso a serviços 
de alta qualidade que garantam escolhas plenas, 
livres e informadas. Essas preocupações tornam 
mais difícil pensar nas dinâmicas demográficas 
de forma positiva, neutra ou mais leve.

Diferentes sujeitos trazem consigo perspectivas 
e experiências diferentes. O desafio aqui é se as 
ativistas da SDSR podem trabalhar de forma eficaz 
com ativistas do campo do desenvolvimento sus-
tentável no pouco tempo que resta para se cons-
truir um modelo global pós-2015 capaz de refletir 
o compromisso com todas essas questões e com o 
respeito e a proteção aos direitos humanos.

Planejamento familiar, desenvolvimento e 
mudança climática: uma breve história
Em 1994, ano da conferência do Cairo, a popula-
ção mundial era de cerca de 5,6 bilhões, mas, em 
2011, ultrapassou os 7 bilhões. Em 2012, a Revi-
são das Projeções da População Mundial da ONU 
previu que em 2050 seremos 9,6 bilhões. Se a fe-
cundidade permanecer, em média, meia-criança 
acima dos níveis médios projetados, a população 
mundial poderá chegar aos 10,9 bilhões em 2050 
e 16,6 bilhões em 2100. Já a trajetória de meia-
-criança abaixo da taxa média nos levaria a uma 

população de 8,3 bilhões na metade desse século 
e de 6,8 bilhões em 21004. 

Hoje, as prioridades globais do desenvolvimen-
to sustentável incluem a mudança climática, a 
segurança alimentar e o abastecimento de água, 
a preservação da biodiversidade e a sustentabili-
dade ambiental, além da gestão sustentável das 
florestas, oceanos e mares e a eliminação da po-
breza e outras questões inconclusas da agenda 
dos ODMs. Importantes desafios globais da saúde 
continuam fazendo parte do contexto no qual a 
melhoria da saúde materna (ODM5) foi o objetivo 
mais equivocado entre todos os ODMs. O foco res-
trito à SDSR, excluindo as questões mais amplas 
do desenvolvimento sustentável, é ineficaz e pode 
afastar aliados atuais e potenciais, como os am-
bientalistas. Ao mesmo tempo, as comunidades 
ativistas do desenvolvimento sustentável demons-
traram pouco interesse nos direitos sexuais e re-
produtivos e sequer percebem a importância das 
dinâmicas populacionais para uma agenda mais 
abrangente de desenvolvimento.

Como sugerido acima, o interesse pelo cresci-
mento da população global levou ao investimento 
nos primeiros programas de planejamento fami-
liar, ainda nas décadas de 1960 e 1970, em países 
do Sul global. A retórica da “explosão demográfi-
ca”6 impulsionou os esforços para a redução das 
taxas de fecundidade nos países em desenvolvi-
mento. A desaceleração da taxa do crescimento po-
pulacional era vista como um fator de crescimen-
to da economia, fazendo parte das estratégias de 
desenvolvimento econômico de muitos países em 
desenvolvimento. Em parte como resposta a esse 
foco vertical dos programas, houve uma mudança 
de paradigma em 1994, quando defensoras dos di-
reitos das mulheres participaram da elaboração do 
Programa de Ação da CIPD nas seções sobre direi-
tos individuais, saúde e decisões reprodutivas7. As 
questões demográficas, obviamente, estavam no 
documento final, a exemplo dos capítulos “Inter-
-relações entre população, crescimento econômico 
e desenvolvimento sustentável” e “Distribuição po-
pulacional, urbanização e migração interna”, mas 
esses temas não foram parte da agenda progressis-
ta. Isso se deu porque era importante se distanciar 
dos programas e políticas coercitivos do passado 
e para expressar a posição das defensoras dos di-
reitos das mulheres de não reduzir as questões 
reprodutivas ao planejamento familiar, propondo 
uma abordagem mais holística para atender às 
necessidades sexuais e reprodutivas das pessoas8. 
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Desde então, a CIPD se tornou o norte para a saúde 
sexual e reprodutiva. Apesar de ter sido a terceira 
conferência sobre população em três décadas, ne-
nhuma outra foi realizada pela ONU desde 1994, 
em função das dificuldades de manter a tendência 
progressista. De fato, uma nova conferência traria 
consigo o risco real de surgimento de uma nova 
agenda, que poderia comprometer inteiramente a 
arquitetura da saúde e dos direitos sexuais e repro-
dutivos, incluindo o planejamento familiar.

A Conferência sobre o Meio Ambiente e Desen-
volvimento da ONU foi realizada no Rio de Janeiro 
em 1992. A “Cúpula da Terra” adotou um plano 
global sem precedentes para o desenvolvimento 
sustentável, a Agenda 21, baseado em um conceito 
de sustentabilidade que articula de forma equili-
brada e interdependente fatores sociais, econômi-
cos e ambientais, de modo que se reforçam mutua-
mente9. Desde então a agenda do desenvolvimento 
sustentável só ganha importância. A Agenda 21 faz 
alguma referência às tendências demográficas e a 
serviços de saúde reprodutiva, mas as questões po-
pulacionais não foram tratadas e não foram incluí-
das na agenda ambiental mais ampla, que também 
se mostrou bastante resistente à inclusão da saúde 
e dos direitos sexuais e reprodutivos. A resistência 
continuada dos ativistas ambientais, do combate 
à pobreza e do desenvolvimento contra a inclusão 
da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos em 
suas agendas se dá também pela dificuldade em 
se garantir consenso quanto à centralidade dessas 
questões para o desenvolvimento.

Desde 1994, os movimentos de SDSR procuram 
ampliar a agenda de modo a  incluir, além dos 
direitos sexuais, os temas da orientação sexual e 
da identidade de gênero, a melhoria da qualida-
de da assistência à saúde, a assistência obstétrica 
qualificada (incluindo as emergências), serviços 
de aborto seguro e fortalecimento dos sistemas 
de saúde. Mas, em geral, não se deu atenção à 
necessidade de tratar das tendências demográfi-
cas indispensáveis para o planejamento eficaz do 
desenvolvimento nacional, como, por exemplo, ao 
projetar o número de professores necessários em 
um bairro ou país para que o número de alunos 
por classe se mantenha constante10.

Nos meses anteriores à Conferência de Mudança 
Climática (Copenhague, 2009), foi criada a Aliança 
de População e Mudança Climática (APMC), com-
posta por um grupo flexível de ONGs do Norte e 
do Sul do globo que se baseiam nos processos da 
Rio+20 e dos Grupos Abertos de Trabalho da ONU 
para ampliar a sensibilização sobre as conexões 

entre dinâmicas populacionais e mudanças climá-
ticas. Seus integrantes trabalham ativamente nas 
áreas de saúde e direitos sexuais e reprodutivos e 
de meio ambiente e têm como meta interagir com 
o discurso mais amplo do desenvolvimento sus-
tentável e das mudanças climáticas, para ampliar 
a conscientização sobre o problema. 

A análise das primeiras 40 Adaptações Nacio-
nais dos Programas de Ação realizadas pelos paí-
ses em desenvolvimento aptos a receber financia-
mento prioritário para se adaptarem aos efeitos 
das mudanças climáticas evidenciou que, em 37 
deles, o crescimento e/ou a densidade populacio-
nal como fator dificultador para esta adaptação11. 
Os cinco fatores mais mencionados foram:
•	 Impacto populacional sobre a disponibilidade 

de água;
•	 Impacto populacional sobre a degradação do 

solo, associado aos impactos sobre a agricultura;
•	 Escassez de terra para pequenos agricultores 

dada pela ampliação dos pastos;
•	 Alta densidade populacional que gera migração 

para áreas litorâneas, aumentando a vulnerabili-
dade das populações a outros riscos ambientais, 
como, por exemplo, a elevação do nível do mar.
Em 2009, a Comissão Lancet sobre os Efeitos da 

Mudança Climática para a Saúde concluiu que a 
“mudança climática é a maior ameaça à saúde glo-
bal do século 21”12. A melhor compreensão sobre 
as dinâmicas populacionais deve fazer parte das 
estratégias de adaptabilidade ao clima durante 
os processos nacionais de planejamento voltados 
para os efeitos da mudança climática. Alguns fatos 
apresentados no relatório destacam a escala dos 
efeitos da mudança climática. Mais de um sexto 
da população mundial vive atualmente em bacias 
de águas glaciares, que são altamente vulneráveis 
à mudança climática13. Entre as 238 catástrofes 
naturais mais graves ocorridas entre 1950 e 2007, 
dois terços resultaram de climas extremos ou tive-
ram alguma relação com o clima, principalmente 
enchentes e vendavais14. Um destes efeitos, a ele-
vação do nível do mar, será o mais sentido pelas 
populações residentes em regiões com maior den-
sidade demográfica nas áreas de baixo relevo dos 
deltas de rios como, por exemplo, o delta de Ban-
gladesh, onde uma elevação de 1.0 metro no nível 
do mar fará submergir 20% da terra útil, causando 
o deslocamento de 15 milhões de pessoas. Uma 
elevação de 1,5 metro, que é pouco provável, po-
deria levar ao que o Diretor da Comissão Lancet, 
Anthony Costello, chamou de “o fim da geogra-
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fia” em Bangladesh. O deslocamento de milhões 
de pessoas para longe das regiões costeiras trará 
enormes desafios que devem ser compreendidos e 
abraçados por ativistas da SDSR e de outras áreas.

Na Rio+20, conferência que deu continuidade 
à Cúpula da Terra de 1992, houve esforços de ati-
vistas para incluir a saúde e os direitos sexuais e 
reprodutivos no documento final. A linguagem da 
saúde sexual e reprodutiva foi incluída, mas a lin-
guagem que reconhecia os direitos reprodutivos 
foi deixada de fora nas negociações finais15. Um 
grupo de ativistas significantemente menor lutou 
pelo reconhecimento das conexões entre as dinâ-
micas populacionais, a SDSR e o desenvolvimento 
sustentável. Entre eles estava a Aliança de Popula-
ção e Mudança Climática que, após a Conferência 
do Rio, mudou o seu nome para Aliança de Po-
pulação e Desenvolvimento Sustentável (APDS). 
A APDS continua monitorando de perto as nego-
ciações pós-Rio e participa do processo de Grupos 
Abertos de Trabalho da ONU16.

Embora limitado, algum sucesso se obteve no 
que diz respeito às questões demográficas15, já 
que o documento final incluiu algumas considera-
ções sobre as tendências demográficas e observou 

que “o planejamento de longo prazo torna pos-
sível aproveitar as oportunidades e lidar com os 
desafios associados a mudanças demográficas”. 
Mesmo assim, a saúde e os direitos sexuais e re-
produtivos e do empoderamento das mulheres, 
incluindo a oferta de planejamento familiar, não 
foram oficialmente reconhecidas. Mas a inclusão 
de um capítulo sobre saúde e população no docu-
mento final, reconhecendo essas questões como 
intersetoriais para o desenvolvimento sustentável, 
é significativa porque abriu o caminho para trazê-
-las ao debate na conferência seguinte à Rio+20 e 
nas demais discussões pós-2015. Mais importante, 
a saúde e as dinâmicas populacionais foram in-
cluídas na agenda da quarta sessão do encontro 
do Grupo Aberto de Trabalho de 201217 e as di-
nâmicas populacionais foram o tema de uma das 
11 consultas temáticas pós-2015 da ONU*. Esses 
processos da ONU vêm sendo monitorados de per-
to pelas ONGs Além de 2014 e continuamente do-
cumentados em seu website†.

* O Mundo que Queremos 2015:  
http://www.worldwewant2015.org 

† http://ngosbeyond2014.org/about 

Área afetada por ciclone em Khulna, Bangladesh, 2009
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Dinâmicas demográficas a partir da 
Conferência do Cairo
Desde a Conferência do Cairo, pesquisas sobre o 
bônus demográfico, definido pelo Population Refe-
rence Bureau como “o crescimento econômico ace-
lerado que se inicia com as alterações na estrutura 
etária da população quando da transição de altas 
para baixas taxas de mortalidade e natalidade”18, 
vêm atraindo cada vez mais interesse19,20. Apesar do 
significativo interesse dos financiadores, os ativis-
tas da SDSR não têm dado muita atenção ao bônus 
demográfico, ainda que se saiba que essa denomi-
nação não é acidental, como disse David Canning 
na Conferência Internacional de Planejamento Fa-
miliar, realizada em Addis Ababa em novembro de 
2013. Isso quer dizer que para se obter o bônus de-
mográfico do crescimento econômico é necessário 
investimento, especialmente em saúde e educação 
para as mulheres e na geração de empregos21.

Outras dinâmicas populacionais continuam sen-
do importantes mas têm sido relativamente negli-
genciadas pelas ativistas da SDSR. O mundo está 
passando por um rápido processo de urbanização 
no qual mais da metade das pessoas vive nas ci-
dades e as projeções indicam que, em 2050, esse 
número aumentará para 67%22. O envelhecimento 
da população, que afeta a saúde e os direitos se-
xuais e reprodutivos, é uma preocupação cada vez 
maior para os formuladores de políticas em mui-
tas partes do mundo. Políticas públicas voltadas 
para a elevação das taxas de fecundidade, imple-
mentadas em muitos países com taxas abaixo do 
nível de reposição, podem comprometer a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos e nem sempre 
representam melhora para as necessidades sociais 
da população que envelhece. Nos países mais afe-
tados pelas mudanças climáticas, especialmente 
onde se observam alterações no nível do mar, as 
migrações temporárias das áreas rurais para as ur-
banas, a fuga do litoral e outros tipos de migração 
têm aumentado em decorrência dessas alterações 
e de desastres naturais e isso deve ser considera-
do na definição das estratégias de enfrentamento e 
adaptação às mudanças climáticas23. As ativistas da 
SDSR podem desempenhar um papel importante 
na demonstração das razões pelas quais o acesso 
à informação, educação e serviços é essencial para 
atender às complexas necessidades dos migrantes.

Nesse contexto, dois desafios se colocam para 
o ativismo: como apresentar a SDSR como uma 
prioridade do desenvolvimento nesse mundo em 
constante mudança e como incorporar as ques-

tões e as prioridades do desenvolvimento susten-
tável na agenda da SDSR.

Três estratégias fundamentais
Há três estratégias que podem auxiliar a comuni-
dade da SDSR a responder a esses desafios de ma-
neira eficaz, mas a forma como isso será tratado 
depende das respostas a três questões. Em primeiro 
lugar, a comunidade da SDSR é capaz de superar 
sua resistência ao tema “população”, liderando o 
entendimento global de que é possível tratar das 
dinâmicas populacionais - urbanização, migração, 
envelhecimento e crescimento populacional – con-
siderando simultaneamente o respeito, a proteção 
e o cumprimento dos direitos humanos? Em segun-
do lugar, o movimento da SDRS é capaz de impor 
uma perspectiva global sobre o desenvolvimento 
econômico sustentável a partir de uma abordagem 
intersetorial da SDSR que se apoie e vá além da 
perspectiva da saúde pública e dos direitos huma-
nos? Finalmente, o movimento da SDSR está aberto 
a trabalhar em parceria com organizações da socie-
dade civil voltadas para outras questões do desen-
volvimento sustentável, dentro e fora das estruturas 
da ONU, para fazer avançar a SDSR - e estarão essas 
organizações também abertas a atuar junto com o 
movimento de SDSR? 

Liderando o entendimento global sobre as ques-
tões demográficas
Todos nós precisamos entender a terminologia, as 
tendências e as análises demográficas e sua impor-
tância para o planejamento do desenvolvimento sus-
tentável. Ampliar a compreensão sobre as questões 
demográficas – disseminando conhecimento sobre, 
por exemplo, os significados das mudança na compo-
sição dos domicílios, já que os domicílios unipessoais 
respondem por um alto consumo, ou as consequên-
cias do envelhecimento da população na garantia do 
acesso a informações e serviços de educação, saúde 
e assistência social - seria o passo mais fundamental 
para contribuir de maneira positiva para o debate. 
A “janela de oportunidade” para esse discurso pode 
estar se fechando em setembro de 2015 e outras or-
ganizações da sociedade civil conscientes da necessi-
dade de redução do crescimento populacional, mas 
pouco motivadas pelos direitos humanos, já estão na 
ativa e buscarão liderar ou guiar esse debate se as 
lideranças da SDRS não se manifestarem.

O maior envolvimento de ativistas com histó-
rico de luta a partir da abordagem de direitos no 
discurso sobre as dinâmicas populacionais faci-
lita a dissociação entre os termos “população”, 
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“controle populacional” e práticas e políticas 
públicas coercitivas. No contexto internacional 
do desenvolvimento, muitas vezes as pessoas “es-
cutam” a palavra “controle” logo após a palavra 
“população” mesmo quando ela não é dita. Isso 
é particularmente verdade para a geração de fe-
ministas que luta para tornar o que hoje é co-
nhecido como SDSR em uma ferramenta de em-
poderamento e não de repressão das mulheres. 
Essa associação é menos evidente na geração de 
ativistas que era muito jovem para ser marcada 
por práticas e políticas públicas coercitivas de 
planejamento familiar.

As ativistas da SDSR estão bem posicionadas 
para se beneficiarem da possibilidade das questões 
demográficas ampliarem o foco e o financiamento 
para o acesso a programas de SDSR, incluindo o 
planejamento familiar, que respeitem e protejam 
os direitos, e também para liderar os esforços que 
garantam a sua priorização no quadro pós-2015. 
Esse trabalho de advocacy requer vigilância para 
garantir que a retomada do interesse pelo plane-
jamento familiar, iniciada pela FP2020, resulte em 
programas consistentes e fiéis à visão mais ampla 
da SDSR do Programa de Ação da CIPD. Esse é um 
desafio que merece uma resposta. 

Uma agenda de desenvolvimento sustentável 
que inclua os direitos sexuais e reprodutivos
A participação nesse debate envolve o trabalho 
conjunto com ambientalistas e ativistas do campo 
do desenvolvimento em questões como mudança 
climática, segurança alimentar e abastecimento 
de água, Estado mínimo e erradicação da pobre-
za. As conexões entre essas questões e a SDSR são 
significativas e essas parcerias podem gerar alian-
ças valiosas. Não se quer com isso subestimar os 
esforços que estão acontecendo, como, por exem-
plo, na Rio+20, ainda que muitas vezes eles sejam 
frustrantes e inquietantes.

As ativistas da SDSR vêm trabalhando de ma-
neira eficaz na arena de saúde global, fechando 
parcerias com ativistas de gênero e desenvolvi-
mento em áreas como direitos humanos e direito 
à saúde, prevenção ao HIV, saúde materna e saúde 
e direitos de adolescentes. Mas o movimento de 
SDSR tem sido sendo menos eficaz nas parcerias 
com as grandes organizações de desenvolvimento 
que atuam para a erradicação da pobreza, segu-
rança alimentar e abastecimento de água, meio 
ambiente, biodiversidade, mudança climática, 
entre outro outros temas do desenvolvimento sus-
tentável. As ativistas da SDSR precisam identificar 

uma linguagem e conceitos compreensíveis para 
outros ativistas de modo a expor as razões da re-
levância da SDSR para o desenvolvimento susten-
tável, reduzindo a resistência contra essa agenda.

As dinâmicas populacionais são uma conexão 
crucial entre a SDRS e outras questões de desen-
volvimento. Há décadas se acumulam evidências 
que conectam a SDSR, os benefícios do acesso uni-
versal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, 
incluindo o planejamento familiar, a muitas ou-
tras questões fundamentais de desenvolvimento, 
incluindo a erradicação da pobreza e a mudança 
climática. Um exemplo disso é a pesquisa reali-
zada nos países conhecidos como “Tigres Asiáti-
cos”, que demonstram que a Coréia do Sul, que, 
além de investir em programas de planejamento 
familiar, também investiu na saúde e na educa-
ção, particularmente para as mulheres, produziu 
mudanças demográficas que levaram a uma po-
pulação em idade ativa relativamente saudável e 
bem-educada capaz de trabalhar de uma maneira 
que ajudou a tirar a economia desses países da 
pobreza19. O tamanho relativo da população em 
idade ativa, em comparação às pessoas que já 
passaram da idade de trabalhar ou que são mui-
to novas para isso, foi outro fator que contribuiu 
para isso, tanto quanto as políticas financeiras 
e econômicas e o posicionamento e as decisões 
governamentais. Além de contribuírem positiva-
mente para o planejamento familiar, esses resul-
tados demonstram que o investimento adicional 
em outras áreas, como saúde, educação e econo-
mia, é fundamental para se alcançar as mudanças 
propiciadas pelo bônus demográfico. Isso não é 
automático. Países com perfis demográficos seme-
lhantes mas que não fizeram investimentos dessa 
natureza, não alcançaram os mesmos benefícios. 
Da mesma forma, a melhor compreensão sobre os 
fatores que levaram ao crescimento da população 
jovem em boa parte da África pode ajudar a infor-
mar campanhas sobre planejamento de políticas 
para a juventude nas áreas de educação, capacita-
ção e oportunidades de emprego, que produzem 
bem estar atual e futuro para os jovens e para a 
população em geral.

Além disso, a relação custo-benefício da amplia-
ção dos investimentos em saúde sexual e reproduti-
va é tão poderosa quanto os argumentos baseados 
na saúde, nos direitos e na liberdade de escolha. 
Uma população mundial crescente e cada vez mais 
rica, por exemplo, irá aumentar a pressão e produzir 
impactos sobre a demanda por recursos naturais e 
serviços, afetando o número e a localização das pes-
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soas que precisam de alimentos, água, saneamento 
e serviços de educação e saúde. Se aproveitados de 
maneira correta, alguns aspectos da mudança demo-
gráfica, como a urbanização, podem oferecer solu-
ções para a promoção do desenvolvimento sustentá-
vel. Assim como o consumo e outros fatores críticos, 
as dinâmicas populacionais podem determinar a 
escala e a forma dos desafios que enfrentamos hoje 
no campo do desenvolvimento. No passado, esses 
argumentos foram pouco convincentes para as ati-
vistas da SDSR, mas a ênfase nos benefícios de baixo 
custo para atender às necessidades não satisfeitas de 
saúde sexual e reprodutiva e de planejamento fami-
liar pode ajudar a persuadir setores governamentais, 
para além da área da saúde, quanto à importância 
dos investimentos e da garantia da SDSR.

Renovando e ampliando as parcerias
A terceira estratégia diz respeito à formação de 
novas parcerias para influenciar os compromissos 
globais, participando efetivamente nos processos 
da ONU, com base nas evidências da Rio e outras 
mais recentes sobre como articular diferentes se-
tores para avançar no campo da SDSR. O recente 
processo de trabalho dos Grupos Abertos de Tra-
balho da ONU para a elaboração dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, no qual ativistas da 
SDSR atuaram em parceria com outros grupos fe-
ministas no Grande Grupo de Mulheres, demonstra 
que a colaboração interdisciplinar e intersetorial é 
possível e é um componente vital para o fortale-
cimento e reconhecimento dos direitos sexuais e 
reprodutivos como prioridades de desenvolvimen-
to capazes de atrair investimento significativos no 
contexto das políticas públicas pós-2015.

Um exemplo admirável de colaboração inter-
setorial em políticas públicas foi a contribuição 
da Aliança População e Desenvolvimento Susten-
tável (APDS) para as consultas temáticas e mate-
riais do processo pós-2015‡ 24, que se refletiu tam-
bém no nível programático, já que a APDS conta 
com diversas organizações do Sul que articulam 
a oferta de serviços de saúde a questões de de-
senvolvimento usando a abordagem ambiente-
-saúde-população (ASP). Em Madagascar, por 
exemplo, a organização Blue Ventures25 combina 
planejamento familiar e outras ações de saúde 
com a conservação marinha e recentemente re-
cebeu o prêmio de Excelência em Liderança para 
o Planejamento Familiar na Conferência Interna-
cional de Planejamento Familiar, realizada em 
novembro de 2013, em Addis Ababa26. 

‡ http://www.worldwewant2015.org/sitemap#thematic 

A abordagem ASP tem como objetivo a melho-
ria da saúde e do bem-estar das populações locais 
e a preservação dos ecossistemas essenciais dos 
quais dependem27. Muitas organizações operam 
em uma escala reduzida, mas há exemplos de 
maior escala, como a Path Foundation das Fili-
pinas, pioneira na Gestão Integrada de Recursos 
Populacionais e Costeiros. Um estudo comparati-
vo identificou que a gestão integrada dos recursos 
costeiros e dos serviços de saúde reprodutiva (in-
cluindo planejamento familiar) levou a melhores 
resultados para o ecossistema e  para a saúde do 
que a gestão isolada28. A abordagem ASP tem sido 
bem sucedida ao desafiar a noção de que há re-
sistência em discutir temas relacionados à popu-
lação ou em articular demografia, meio ambiente 
e SDSR nos países do Sul, demonstrando que es-
sas conexões são evidentes no nível comunitário. 
A Blue Ventures respondeu a uma demanda da 
comunidade relativa à redução da população de 
peixes, atribuída pelos pescadores ao aumento da 
pesca associado ao rápido crescimento populacio-
nal, levando assim a uma maior procura por ser-
viços de planejamento familiar e por informações 
sobre preservação marinha.29

 Esta é uma resposta valiosa à percepção de que 
é inapropriado, ou mesmo imoral, focar simulta-
neamente na saúde sexual e reprodutiva, no pla-
nejamento familiar e em questões ambientais.  O 
excesso de consumo no Norte do globo continua 
crítico e deve ser reconhecido como a maior causa 
da mudança climática provocada pelo homem e,  
obviamente, é imoral exigir planejamento familiar 
no Sul para reduzir os efeitos da mudança climática 
causada pelo Norte. Mas as pessoas do Sul não de-
vem ser impedidas de usar métodos contraceptivos 
até que o Norte controle o seu consumo; essa não é 
uma solução de “ou um ou outro”. Reduzir o consu-
mo no Norte é vital para a sustentabilidade global e 
o ativismo voltado para as dinâmicas populacionais 
deve seguir enfatizando este ponto. Mas é imenso o 
efeito alienador de um ativismo em torno do cres-
cimento populacional que não faça referência às 
imensas desigualdades de renda e consumo.

O Consórcio da Etiópia para a abordagem ASP 
está trabalhando em aldeias distantes para ofere-
cer serviços de saúde sexual e reprodutiva junto 
com intervenções para reverter a degradação am-
biental causada pelo desflorestamento, entre ou-
tros programas integrados§. Outro exemplo é o tra-
balho realizado pela organização Conservação Por 
Meio da Saúde Pública em Uganda e na República 

§  http://www.phe-ethiopia.org/ 
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Democrática do Congo para melhorar a qualidade 
de vida e a saúde comunitária por intermédio da 
proteção dos gorilas das montanhas nos Parques 
Nacionais Impenetráveis do Virunga e Bwindi30.

São muitos os benefícios dessas ações nos ní-
veis global e local, demonstrando a necessidade 
de mecanismos flexíveis de financiamento para 
incluir a agenda da SDSR em uma abordagem in-
tegrada de problemas locais, tais como a adapta-
ção aos efeitos das mudanças climáticas. A coope-
ração internacional oficial não dispõe de muitas 
linhas de financiamento capazes de articular em 
um único projeto, por exemplo, a preservação 
marinha e a oferta de serviços de saúde sexual e 
reprodutiva. Parcerias com grupos ambientalistas, 
como a recente colaboração entre a Rede de Po-
pulação e Sustentabilidade e a organização Ami-
gos da Terra para se chegar a uma posição comum 
sobre a SDSR31, pode abrir o diálogo e facilitar a 
compreensão sobre perspectivas internacionais 
complementares de desenvolvimento, necessárias 
para o trabalho colaborativo. As ativistas da SDSR 
podem liderar esses esforços de superação do pen-
samento polarizado sobre população e consumo.

Na conferência Internacional de ASP de 2013, 
que precedeu a Conferência Internacional de Pla-
nejamento Familiar de Addis Abeba¶, a coordena-
dora de Programas ASP da Comissão da Bacia do 
Lago Vitória** discutiu as dinâmicas populacionais, 
incluindo o crescimento populacional, dos países 
que fazem fronteira com o lago Vitória - Quênia, 
Ruanda e Tanzânia – levando em conta o impor-
tante papel do lago como fonte de subsistência 
para as populações locais. Para ela, a população 
precisa do “pacote completo” – ou seja, de inter-
venções que tratem das dinâmicas populacionais 
e da gestão ambiental eficaz do lago, incluindo a 
preservação dos recursos aquáticos e da pescaria.

Os desafios são muitos
O primeiro desafio é garantir a inclusão da SDSR, 
as questões de gênero e o empoderamento de mu-
lheres no processo de elaboração de uma agenda 
comum. Em 1994, a colaboração com grupos fe-
ministas foi crucial para o sucesso na superação da 
oposição à SDSR e, do mesmo modo, a produção 
de consenso será crucial para garantir que façam 
parte da CIPD além-2014 e da agenda pós-2015.

O segundo desafio é garantir que o foco recen-

¶  http://www.prb.org/Publications/Articles/2013/phe-  
activitiesICFP-2013.aspx 

** http://www.lvbcom.org/ 

temente renovado no planejamento familiar não 
se faça às custas da agenda da SDSR, como aconte-
ceu com a saúde materna nos ODMs. Não se deve 
esquecer a lição histórica de que o controle da fe-
cundidade é apenas uma parte de um conjunto 
integrado e interdependente de necessidades de 
saúde sexual e reprodutiva.

A conexão dessas questões a outras agendas é 
igualmente importante, particularmente no que 
toca ao discurso de desenvolvimento sustentável. 
Esclarecer o modo de conexão entre essas ques-
tões é parte central do processo de construção de 
consensos para torná-las prioridades de desenvol-
vimento no pós-2015. Nesse debate, a presença 
de sujeitos, movimentos e lideranças globalmente 
representativas, incluindo as delegações da ONU e 
do G77, é parte essencial do sucesso, e, nesse sen-
tido, a comunidade de SDSR tem construído va-
liosas conexões nos níveis nacional e comunitário.

Ao considerar as dinâmicas demográficas, as 
ativistas da SDSR podem demonstrar as conexões 
entre a SDSR, as mudanças climáticas e o desen-
volvimento sustentável. Além disso, o maior enga-
jamento no processo também pode assegurar que 
a agenda da SDSR seja tomada como uma ques-
tão central do desenvolvimento por uma coalizão 
bem mais ampla de atores internacionais do que 
a que se observa atualmente.

As dificuldades para o diálogo sobre as questões 
populacionais são uma realidade já há muitas dé-
cadas e talvez essa seja mesmo uma encruzilhada 
complicada. Mas a questão é a seguinte: vamos 
dedicar nossa energia exclusivamente para argu-
mentar entre nós, nos mantendo em nossas zonas 
de conforto e deixando as questões ambientais 
para os outros ou vamos responder também ao 
desafio de participar de um esforço intersetorial 
para construir uma agenda de desenvolvimento 
verdadeiramente sustentável que incorpore uma 
visão abrangente da SDSR e dos direitos humanos?

Sabemos que ativistas de diferentes áreas e or-
ganizações do campo do desenvolvimento susten-
tável não estão particularmente interessadas em 
abraçar nossas agenda. Teremos, então, que ser 
suficientemente persuasivas para convencê-las de 
que a SDSR não são parte apenas de nossa luta, 
mas também são uma peça-chave para se atingir 
as metas do desenvolvimento - são prioridades 
que compartilhamos e pelas quais vale a pena nos 
tornarmos defensoras mais visíveis e volúveis. 

Talvez a questão principal aqui seja: “Os direi-
tos humanos serão mais ou menos respeitados 
se as ativistas da SDSR se abstiverem do debate?” 
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Cada vez mais, atores políticos dos países em de-
senvolvimento com altas taxas de fecundidade 
percebem as conexões entre  crescimento popula-
cional e redução da capacidade de lidar de manei-
ra eficaz com os problemas de saúde, educação, 
segurança alimentar e moradia. A comunidade 
da SDSR é capaz de liderar o caminho para trans-
formar essas preocupações em investimentos em 
serviços de SSR de boa qualidade que ofereçam 
métodos contraceptivos, assistência à saúde ma-
terna, aborto seguro, prevenção e tratamento de 
infertilidade e DSTs/HIV e assistência às enfermi-
dades associadas sexualidade e à reprodução?

Conclusão
Neste artigo, defendemos que uma abordagem das 
dinâmicas demográficas que demande maiores in-
vestimentos em programas de informação, educa-
ção e oferta de serviços de SDSR que respeitem e 
protejam os direitos pode ser a ponte para a cons-
trução de um campo comum com organizações de 
desenvolvimento sustentável, que podem vir a ga-
rantir uma agenda da qual possamos nos orgulhar. 
A construção de alianças entre diferentes setores é 
necessária para consolidar a solidariedade global.

Quebrar a resistência de ambientalistas em tra-
tar do que consideram questões sensíveis, vistas 
como algo que vai além de suas competências ou, 
pior, como uma ameaça aos seus financiamentos, 
também é parte importante do processo e até 
mais fácil de ser alcançada se, em contrapartida, 
formos capazes de demonstrar sensibilidade e 
conhecimento de suas agendas. A agenda do de-
senvolvimento sustentável deve incluir as dinâmi-
cas demográficas e devemos encontrar formas de 
trabalhar com a comunidade do desenvolvimento 
sustentável para incluir as questões de população 
e as questões da SDSR nas mesas de negociação. 
Se assim não for, há um risco bastante real de a 
agenda de desenvolvimento pós-2015 se tornar 
insustentável, precisamente porque nossas ques-
tões não serão tomadas como prioridades inter-
nacionais do desenvolvimento. O nosso risco não 
poderia ser mais alto.
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Résumé
Cet article suggère que les militants pour la santé et les 
droits sexuels et génésiques cherchant à influencer 
le paradigme du développement international de 
l’après-2015 doivent travailler avec les défenseurs 
du développement durable qui s’occupent d’un 
éventail de problèmes, notamment le changement 
climatique, les questions environnementales et la 
sécurité alimentaire et de l’approvisionnement 
en eau. Il affirme qu’une manière d’établir des 
passerelles avec ces communautés est de démontrer 
comment la santé et les droits sexuels et génésiques 
sont pertinents pour ces questions. Une bonne 
compréhension de la dynamique démographique, 
notamment l’urbanisation et la migration, ainsi 
que la croissance démographique, peut aider à 
clarifier ces liens. L’article laisse donc entendre qu’il 
sera capital pour les prochains mois de savoir si les 
militants en faveur de la santé et des droits sexuels 
et génésiques peuvent surmonter leur réticence à 
discuter de la « population », s’informent davantage 
sur d’autres questions de développement durable 
et collaborent avec d’autres dans ces domaines 
pour faire avancer le programme mondial de 
développement durable. L’article affirme également 
qu’il est possible de s’intéresser à la dynamique 
démographique (y compris le vieillissement et les 
problèmes rencontrés par les pays avec une forte 
proportion de jeunes) tout en se préoccupant des 
droits de l’homme. Il craint que, si les défenseurs 
de la santé et des droits sexuels et génésiques ne 
participent pas au discours sur la dynamique 
démographique, ils laissent le champ libre à ceux 
pour qui le respect et la protection des droits sont 
peut-être moins prioritaires.

Resumen
Este artículo sugiere que activistas en el área de 
salud y derechos sexuales y reproductivos que 
buscan influir en el paradigma de desarrollo 
internacional post 2015 deben trabajar con 
promotores del desarrollo sostenible preocupados
por una variedad de asuntos, tales como cambio 
climático, problemas ambientales, seguridad 
alimentaria y del agua, y que la manera de 
construir puentes con estas comunidades es 
demostrar cómo la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos son relevantes para estos asuntos.
Un entendimiento de la dinámica poblacional, 
que incluye urbanización y migración, así como el 
crecimiento poblacional, puede ayudar a aclarar 
estos vínculos. Por tanto, este artículo sugiere que 
independientemente de que activistas en salud 
y derechos sexuales y reproductivos puedan o 
no superar la resistencia a discutir “población”, 
adquirir más conocimientos sobre otros asuntos 
de desarrollo sostenible, y trabajar con otros en 
esos campos para promover la agenda mundial de 
desarrollo sostenible, son interrogantes cruciales 
en los próximos meses. El artículo también arguye 
que es posible preocuparse por la dinámica 
poblacional (que incluye envejecimiento y los 
problemas que enfrentan los países con un gran 
porcentaje de jóvenes) y a la vez preocuparse por 
los derechos humanos. Expresa preocupación 
por que, si quienes abogan por salud y derechos 
sexuales y reproductivos no participan en el 
discurso de dinámica poblacional, el campo 
quedará libre para aquéllos para quienes respetar 
y proteger los derechos tiene menos prioridad.

World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. New York: 
UN; 2012. http://esa.un.org/unup/

23. Foresight. Migration and Global Environmental Change: Final 
Project Report. London: Government Office for Science; 2011.

24. Population and Sustainable Development Alliance. Population 
dynamics and sexual and reproductive health and rights: critical, 
cross-cutting issues for the post-2015 development agenda. 1 
November 2013. http://www.populationandsustainability.org/
download.php?id=293

25. Mohan V, Shellard T. Providing family planning services to 
remote communities in areas of high biodiversity through a 
Population-Health-Environment programme in Madagascar. 
Reproductive Health Matters 2014;22(43):93–103.

26. Blue Ventures. Global acclaim for conservation organisation 
addressing unmet need for family planning. 15 November 2013. 
http://www.blueventures.org/pressreleases/global-acclaim-for-

-conservation-organisationaddressing-unmet-need-for-family-
-planning.html?highlight=YTozOntpOjA7czo2OiJleGNlbGwiO2k
6MTtzOjU6ImF3YXJkIjtpOjI7czoxMjoiZXhjZWxsIGF3YXJkIjt9

27. Royal Society. People and the Planet. London: Royal Society; 2012.
28. D’Anges L, D’Anges H, Schwartz JB, et al. Integrated manage-

ment of coastal resources and human health yields added value: 
a comparative study in Palawan (Philippines). Environmental 
Conservation 2010;37(4): 398–409.

29. Harris A, Mohan V, Flanagan M, et al. Integrating family plan-
ning provision into community-based marine conservation. Oryx 
2011;46(2):179–86.

30. Conservation through Public Health. http://www.ctph.org/
31. Friends of the Earth. Global population, consumption and rights. 

2013. http://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/popu-
lation_friends_of_the.pdf



62

Quando, em 1994, 179 países acataram o Progra-
ma dos 20 anos de Ação do Cairo, era esperado que 
os países em desenvolvimento contribuíssem com 
dois terços da quantia total necessária para finan-
ciar seus programas nacionais e os países doadores 
concordaram em financiar o restante1.

Insuficiência de fundos para alcançar os 
objetivos da Conferência Internacional de 
População e Desenvolvimento (CIPD)
De fato, as doações para serviços de planejamento 
familiar e para a pesquisa em saúde reprodutiva 
diminuiram imediatamente após a CIPD e o finan-
ciamento para a saúde reprodutiva básica aumen-
tou minimamente2-4*. Em 2001, a Bélgica iniciou 
um processo que, ao seu final, conseguiu que 16 
doadores quadruplicassem coletivamente suas 
contribuições2-4. Entretanto, em 2011, ainda havia 
uma lacuna de aproximadamente seis milhões de 

* As categorias de financiamento citadas aqui (serviços de 
planejamento familiar; serviços de saúde reprodutiva; doenças 
sexualmente transmissíveis e HIV&AIDS; e pesquisa básica, análise 
de dados e políticas de desenvolvimento e população) são definidas 
pelo Programa de Ação da CIPD, parágrafo 13.14

dólares nas doações para a saúde reprodutiva e os 
componentes do planejamento familiar do Pro-
grama de Ação da CIPD2-4.

Com a estagnação das doações, os recursos dos 
países em desenvolvimento ganharam importân-
cia. A declaração de Paris de 2005 e a subsequente 
Agenda para Ação de Accra, ratificada por 138 pa-
íses, deslocou o curso político e a tomada de deci-
sões nos países em desenvolvimento para fomen-
tar a responsabilidade com o financiamento local. 
Muitos doadores aumentaram dramaticamente o 
financiamento através do apoio orçamentário di-
reto, que transfere a maior parte dos fundos para 
o tesouro nacional dos países beneficiados e pos-
teriormente é realocado através dos processos or-
çamentários nacionais6-9.

Contudo, apesar dos melhores esforços de mui-
tas organizações, não há informações concretas 
sobre quanto é destinado pelos países em desen-
volvimento aos programas relacionados à CIPD. O 
Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA) 
monitora os investimentos domésticos dos países 
em desenvolvimento desde 1997, mas as restrições 
do financiamento público, a falta de tempo e pes-
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soal, a ineficácia dos sistemas de monitoramento 
de recursos, a centralização dos recursos e a des-
centralização do sistema de contabilidade, dificul-
tam o rastreamento dos avanços do financiamen-
to3.  O Banco de Dados sobre Gastos Globais com 
Saúde, da OMS, traz dados contínuos sobre saúde 
reprodutiva de apenas três países desde a CIPD10†‡.  
Apenas 11 países apresentaram relatórios de suas 
despesas com saúde reprodutiva de acordo com a 
metodologia da National Health Accounts RH, mas 
mesmo esses relatórios foram esporádicos14.

A Fundação William e Flora Hewlett e o Grupo 
Estratégico Redstone estimam que, entre 1987 e 
2006, os gastos dos governos dos países em desen-
volvimento da África Subsariana responderam por 
19% do financiamento total§ destinado ao planeja-
mento familiar e à saúde reprodutiva15. Se essa es-
timativa representa uma amostra real do cenário 
atual, a realidade então é de que os investimentos 
estão muito aquém do que foi acordado em 1994.  

Dada a magnitude do desafio de rastrear es-
ses recursos, a ausência de dados sobre os gastos 
dos países em desenvolvimento não surpreende, 
mas induz os cientistas a inferirem a insuficiên-
cia de recursos a partir dos indicadores negativos 
da saúde reprodutiva e do planejamento familiar. 
Durante esse mesmo período, o crescimento ex-
ponencial das doações para fundos de combate à 
doenças sexuais transmissíveis2-4 possibilitou o tre-
mendo progresso na luta contra o HIV e a AIDS16 – 
embora hoje os ativistas temam a estagnação das 
doações nos níveis atuais. 

O ativismo como meio de ampliação dos 
financiamentos
Considerando a crescente importância dos proces-
sos domésticos de formulação de políticas para a 
alocação de recursos, como os atores internacio-

† Liberia, 2007; Malawi, 2003, 2004 e 2005; e Rwanda,2002. Não 
se explica por que só há registros para esses três países e apenas 
nesses anos

‡ Para tratar dessa deficiências, o Grupo Independente de 
Especialistas para a Revisão de Informações e Responsabilização, 
da Comissão sobre Saúde da Mulher e da Criança, do Secretariado 
Geral das Nações Unidas recomendou o fortalecimento do 
rastreamento dos recursos, com o objetivo de que pelo menos 50 
países utilizem e atualizem dados acurados até... 2013”11. Se essa 
meta foi alcançada, os dados não foram disponibilizados online 
até o momento de redação desse artigo. (Maio 2014)12. O Quênia, 
na verdade, produziu um processo frágil de monitoramento das 
informações depois que a meta foi acordada13.

§ Cooperação oficial ao desenvolvimento, governos nacionais, 
consumidores e fontes do HIV/AIDS.

nais podem fortalecer o ativismo nacional para an-
gariar fundos para a saúde reprodutiva e o plane-
jamento familiar nos países em desenvolvimento?

Em 2011, 164 governos reafirmaram o papel 
crucial da sociedade civil em possibilitar a luta 
e promover abordagens baseadas em direitos, 
em fazer parcerias, elaborar e supervisionar a 
implementação de políticas de desenvolvimen-
to17. Como destacam Steven Teles e Mark Schmitt, 
“muito poucas grandes mudanças sociais acontece-
ram sem algum tipo de ativismo. Quando esses es-
forços acontecem, os resultados podem ser realmen-
te transformadores.”18 De acordo com a Dra. Nafis 
Sadik, Conselheira Especial para a Secretaria Geral 
da ONU, o “segredo do sucesso” do programa de 
ação do CIPD foi a ampla consulta e a ativa partici-
pação da sociedade civil. Ela descreve: “A presença 
física de tantas pessoas dedicadas e empenhadas, 
muitas delas jovens e mulheres, demonstra que as 
delegações estavam bem informadas sobre as pre-
ocupações e prioridades do ‘mundo real’ e do que 
deveria se fazer para produzir uma diferença real e 
permanente…”19

Atualmente, muitos governos dos países doa-
dores e agências filantrópicas estão incrementan-
do o apoio financeiro para dar voz a cidadãos e ao 
processo de responsabilização para fortalecer os 
compromissos nacionais com a saúde reprodutiva 
e o planejamento familiar nos países em desen-
volvimento. Alguns exemplos: 
•	 Em Outubro de 2013, a Comissão Europeia publi-

cou uma Chamada Global para Propostas de Or-
ganizações Não Governamentais no valor de 28 
milhões de euros para ampliar o acesso univer-
sal à saúde, priorizando propostas que apoiem a 
implementação de políticas públicas e a criação 
de competência para melhorar o acesso à saúde 
sexual e reprodutiva e fortalecer organizações 
sociais e autoridades locais, entre outras; 

•	 Em 2013, o Ministério das Relações Internacio-
nais dos Países Baixos e a Fundação Packard 
emitiram uma Chamada para Propostas para o 
gerenciamento de um “Novo Fundo da Socieda-
de Civil para Saúde Sexual e Reprodutiva”20.

•	 Em 2014, o Departamento para o Desenvolvimen-
to Internacional (DFID-UK) lançou uma Chamado 
para Propostas para um consórcio de organiza-
ções da sociedade civil, a serem coordenadas por 
uma ONG internacional, para fortalecer o monito-
ramento e a responsabilização pelo planejamento 
familiar em até 15 países em desenvolvimento21.
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Esse crescimento acelerado das doações enraí-
za-se na convicção de que o ativismo popular e a 
ação da sociedade civil organizada podem desen-
cadear mudanças no financiamento e nas políticas 
governamentais em contextos especificos22-27. 

Modelos teóricos da eficácia ativista  
Considerando que o ativismo¶ da sociedade civil é 
eficaz para produzir mudanças, como os ativistas 
internacionais podem fortalecer os esforços nacio-
nais para alavancar o comprometimento político 
local e o financiamento para a implementação da 
agenda da ICPD? Não seria incrível se conseguísse-
mos alinhar internacionalmente os discursos para 
fortalecer e apoiar a ampliação do financiamento 
local? Como os modelo teóricos da eficácia ativista 
podem nos auxiliar nesse processo?

Para John W Kingdon, um problema se torna 
especialmente evidente quando conquista a aten-
ção de políticos (problem stream), quando se de-
senvolve uma abordagem clara para lidar com o 
mesmo (policy stream) e quando a mudança polí-
tica permite que essa solução seja incorporada às 
políticas públicas (political stream)28. A ausência 
de uma dessas “correntes” (streams) pode ser um 
empecilho para a mudança política. Esse modelo 
sofisticado funciona especialmente no contexto 
americano, para o qual foi desenvolvido. Em Wa-
shington, DC, a maioria dos atores políticos atua 
no mesmo ambiente físico, cultural e filosófica, 
no qual as regras subjacentes ao funcionamento 
da política são amplamente conhecidas  (como o 
sistema bipartidário, por exemplo) ou assimiladas 
por meio da entrada no sistema (como no caso da-
queles que realmente detém o poder, por exem-
plo). O ativismo global e suas dinâmicas, porém, 
são muito mais complexos do que isso. No palco 
mundial, é impossível desenvolver premissas sim-
plistas sobre o modo como múltiplos atores irão 
reagir aos incentivos culturais, políticos e econô-
micos que estão em jogo.

Jeremy Shiffman propõe o desenvolvimento de 
uma estrutura concreta para determinar as priori-
dades políticas de iniciativas globais de saúde com 
14 fatores classificados em quatro categorias prin-
cipais de influência, capazes de definir as priorida-
des políticas: a importância do ator, as idéias, os 
contextos políticos e as caracteristicas particulares 

¶ Ativismo (advocacy) pode ser definido de diferentes formas. 
A OMS oferece uma definição útil aos propósitos do artigo: “um 
processo estratégico, sistemático, deliberado e organizado que 
pretende renovar ou revisar programas ou políticas sociais e 
econômicas”.

do problema em questão29. Sua proposta de aná-
lise hierárquica das intervenções para a produção 
de prioridade política para a redução da mortali-
dade materna em cinco países em desenvolvimen-
to30 é impressionante. Ela identifica e seleciona os 
tipos de influência mais importantes nos níveis na-
cional e transnacional, ajudando assim a estrutu-
rar uma análise do ativismo global, como se segue:
•	 Influência transnacional: divulgação das normas 

e disponibilidade de recursos;

•	 Questões do ativismo nacional/local: coerência 
das políticas sociais, empreendedorismo políti-
co, indicadores confiáveis, eventos prioritários e 
alternativas políticas claras;

•	 Contexto político nacional: transições políticas e 
prioridades de saúde conflitantes. 
Análises recentes sublinham o impacto produzi-

do pelo dinamismo da complexa matriz de variá-
veis associadas ao ativismo. Muitas dessas análises 
têm suas origens nas publicações seminais de Pa-
wson e Tilley, Realistic Evaluation³¹,de 1997, que 
constataram que a implementação de programas 
e políticas públicas integra-se aos sistemas sociais, 
que sua efetividade requer o envolvimento ativo 
dos integrantes dos sistemas sociais e que as políti-
cas são sistemas abertos que não podem se manter 
constantes nem isolados das mudanças nos fatores 
externos e internos. Teles e Schmitt argumentam 
que é da natureza do ativismo subestimar a uti-
lidade das ferramentas sofisticadas normalmen-
te utilizadas para avaliar eficácia. Entre outras 
razões, destacam que isso acontece por que: “os 
elementos característicos dos contextos políticos 
– agendas caóticas, disseminação de informações 
errôneas, acumulação de responsabilidades confli-
tantes - indicam que não há uma medida capaz de 
capturar a realidade dessas influências”18.

Apesar de sua sofisticação, o estudo de Shiff-
man sobre as mudanças nas prioridades políticas 
em relação a mortalidade materna, realizado em 
cinco países entre meados dos anos 1990 e o iní-
cio dos anos 2000, também está comprometido 
por esses desafios. Durante a realização do estu-
do, a Declaração de Paris e a Agenda para Ação de 
Accra lançaram propostas de mudanças massivas 
na arquitetura da cooperação internacional “em 
relação ao volume de recursos disponíveis, por 
quem, a quais países, através de quais modalida-
des e com que propósitos”32.

Considerando a rapidez das mudanças no mun-
do social e nos sistemas políticos, essas análises 
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complexas e de larga escala podem identificar 
como o planejamento futuro do ativismo global 
pode assegurar ajuda no plano nacional? Qual o 
grau de influência e/ou poder dos doadores gover-
namentais, dos governos dos países em desenvol-
vimento e de outros atores? Possíveis respostas a 
esses questionamentos dependem de novas pes-
quisas no campo das políticas públicas. 

Mas estreitar o foco da avaliação à contribuições 
de ativistas específicos e/ou à “capacidade estra-
tégica”18 de algumas organizações pode oferecer 
uma resposta prática a essa complexidade. David 
Devlin Foltz22, John Mayne24, Barbara Klugman25 e 
outros, enfatizam a importância de se identificar 
a teoria de mudança implícita à implementação 
de uma campanha ou  projeto ativista. Os autores 
defendem que a coleta de dados deve incluir não 
só os impactos dos programas ou os processos de 
implementação, mas também os aspectos especí-
ficos dos contextos em que esses programas estão 
inseridos e que afetam os resultados e os próprios 
mecanismos que desencadeiam as mudanças. 
Isso permite que os pesquisadores identifiquem e 
analisem as trajetórias de sucesso ou fracasso dos 
ativistas ao lidar com que não poderiam ser iden-
tificados de forma prospectiva. Com base nessas 
premissas, Klugman35 apresenta sete categorias de 
mudança que auxiliam na avaliação dos avanços 
do ativismo pela justiça social: 
•	 Capacidade organizacional;

•	 A amplitude e a capacidade de suporte a um de-
terminado problema;

•	 A amplitude e a força das alianças existentes;

•	 O uso de dados e análises;

•	 O grau de coerência em torno da definição dos 
problemas e suas potenciais opções políticas;

•	 O acesso e a influência dos ativistas nos espaços 
políticos; e

•	  A visibilidade do problema na perspectiva dos 
próprios ativistas35

Esse modelo é especialmente útil para avaliar a 
capacidade estratégica e a eficácia de determina-
dos tipos de ativismo. Mas nem esse nem os outros 
modelos são capazes de preencher a lacuna entre 
a avaliação de uma campanha ativista específica, 
o programa e a organização in situ e a ampla ex-
pectativa dos parceiros internacionais na área da 
saúde sexual e reprodutiva e do planejamento fa-
miliar de que as mudanças possam ser planejadas 

globalmente com evidências plausíveis de sucesso 
no fortalecimento dos compromissos políticos na-
cionais. A revisão das limitações e das falhas do 
ativismo em produzir um aumento sustentável do 
financiamento pode ajudar a encontrar soluções 
para o impasse.

Quando o ativismo falha
As observações a seguir baseiam-se amplamente 
nos meus 27 anos de ativismo – direcionado aos 
governos nacional e estaduais nos Estados Unidos, 
governos europeus e União europeia e formula-
dores de políticas e gestores na África e Ásia. Mas 
muitas outras pessoas têm experiências similares 
e, quando disponíveis, suas observações foram in-
cluídas aqui.

Ativismo político não muda códigos de conduta
O ativismo que impõe mudanças indesejadas pe-
las pessoas que por elas serão afetadas (ou seja, o 
público) tem eficácia e/ou duração limitadas, uma 
vez que as pessoas sempre tentarão “burlar o siste-
ma” a fim de alcançar seus verdadeiros interesses. 
Grande parte das evidências empíricas disponíveis 
demonstra como as normas sociais e culturais 
afetam as prioridades das políticas públicas. Rose 
Oranje e colegas36-40 destacam a importância das 
normas sociais e culturais para a determinação 
das prioridades políticas das populações de baixa 
renda e como obstáculo para o desenvolvimento 
e a implementação de políticas eficazes de saúde 
sexual e reprodutiva em toda a África. Oranje de-
monstra “como os indivíduos influentes nas socie-
dade patriarcais podem enquadrar as mulheres e 
a sexualidade  de modo a perpetuar e legitimar a 
desigualdade de gênero, negando-lhes as oportu-
nidades de exercer seus direitos humanos”, ainda 
que essas tais políticas tenham sido criadas justa-
mente para assegurar tais direitos36-37.

Freedman e Schaaf argumentam de forma irre-
futável que o ativismo que não aborda as estrutu-
ras reais de poder está fadado ao fracasso e, além 
disso, a globalização da “abordagem da imple-
mentação baseada em boas práticas… demanda 
evidência empírica produzida por estudos experi-
mentais que, por definição, exigem exatamente a 
anulação das dinâmicas de poder que são centrais 
para explicar a saúde e os direitos sexuais e repro-
dutivos”.  Suponho que muitos ativistas em todo 
o mundo concordam plenamente com esses dois 
argumentos, mas estão encurralados, desencora-
jados ou derrotados pelo ímpeto poderoso e esma-
gador desses obstáculos. 
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Compromissos internacionais não vinculantes 
não afetam os orçamentos nacionais
O ativismo voltado para a construção de compro-
missos e políticas internacionais dissociadas dos 
mecanismos jurídicos vinculantes do financiamen-
to não tem força suficiente para garantir o finan-
ciamento contínuo dos compromissos e políticas. 

O programa de ação da IPDC é apenas um 
exemplo, entre muitos, de compromissos políticos 
internacionais que não foram concretizados no ní-
vel nacional pelos próprios governos que firmaram 
tais obrigações. Por quê? É possível que ativistas 
e representantes governamentais acreditassem ge-
nuinamente que os governos iriam naturalmente 
tentar efetivar seus compromissos. Muito frequen-
temente, porém, ao intenso esforço investido pe-
los ativistas para a construção dos compromissos 
não vinculantes seguem-se a exaustão que acome-
te os militantes que lutaram pela melhor decla-
ração possível, o “colapso temático” temática e a 
complacência dos representantes dos governos, 
que acreditam já terem contribuído o suficiente 
com a causa ao apoiar uma declaração que ape-
la por mudanças. Angariar os fundos necessários 
para implementar compromissos não vinculantes 
requer dos ativistas um esforço adicional, específi-
co e, muitas vezes, mais difícil por meio dos ciclos 
eternos de elaboração dos orçamentos dos gover-
nos dos países desenvolvidos. 

É limitada a capacidade da sociedade civil para 
se engajar de forma significativa na luta pela 
garantia dos orçamentos 
Em muitos países, a sociedade civil não tem in-
formação ou capacidade suficiente para influen-
ciar os processos orçamentários de forma efetiva. 
Como observado pela Internacional Budget Part-
nership (IBP): “Muitas organizações da sociedade 
civil, jornalistas e até mesmo parlamentares, não 
possuem habilidade básicas para tratar de ques-
tões orçamentárias”42. Esse problema é agravado 
pela limitação da vontade e capacidade de mui-
tos governos para assegurar uma administração 
financeira aberta, transparente e idônea que, teo-
ricamente, é inerente aos governos democráticos. 
Como diz a IBP:

“... tradicionalmente, cidadãos são excluídos das de-
cisões e do monitoramento referentes ao orçamento 
público, e isso se estende às organizações da socie-
dade civil, aos legisladores e à mídia… o orçamento 
público ainda é convenientemente permeado pelo 
princípio da ocultação, que pressupõe que as infor-

mações financeiras devem ser tratadas como segredo 
de Estado, devendo ser exclusivamente dominadas 
pelo Poder Executivo. Transparência e responsabiliza-
ção orçamentárias são ainda mais escassas nos países 
com altos índices de pobreza e desigualdade"42.
Infelizmente, o desenvolvimento dessa capacida-
de é cíclico: a inevitável rotatividade da represen-
tação política e dos membros das organizações da 
sociedade civil demanda a renovação contínua 
desse aprendizado com os novos atores políticos 
para não perder terreno e influenciar as mudan-
ças orçamentárias.

Mesmo quando se garante o aumento dos re-
cursos, os ciclos orçamentários anuais exigem o 
ativismo permanente para assegurar a sustenta-
bilidade das melhorias 
A sociedade civil pode influenciar as linhas de fi-
nanciamento atua sobre os orçamentos durante 
um longo período, mas grande parte das organiza-
ções ativistas depende de doadores que preferem 
ou são obrigados a oferecer apoio financeiro com 
prazo limitado. Não há garantia de continuidade 
ou aumento do financiamento após o término das 
campanhas ou projetos ativistas e, frequentemente, 
a curta durabilidade desses projetos não permite 
mensurar ou monitorar seu impacto real23-27. Isso 
coloca militantes e doadores em posição difícil. Mi-
litantes são colocados na desconfortável posição de 
tentar convencer os doadores a realizarem novas 
doações de forma contínua para tentar garantir e 
manter os resultados e, ao mesmo tempo, tentar 
provar que (a) eles já geraram resultados significati-
vos e sustentáveis, mesmo que o financiamento ini-
cial não tenha sido suficiente para avaliar adequa-
damente os resultados; (b) que o momento da nova 
proposta é ainda mais urgente do que o da proposta 
anterior; e c) que, mesmo que já tenham sido bem 
sucedidos, algo metodologicamente “inovador”, di-
ferente ou novo justificaria um novo financiamen-
to. Na perspectiva dos doadores, porém, pode ser 
difícil “comprar” esses argumentos. Mesmo doa-
dores generosos, que entendem a necessidade de 
financiamento contínuo, encontram dificuldades 
para convencer seus apoiadores e os processos de 
prestação de contas de que alguma coisa deve ser 
financiada repetida ou indefinidamente.

O sucesso do ativismo no nível nacional é redu-
zido pela crescente descentralização das gestões 
regionais43,44

A descentralização busca reduzir a influência do 
governo central, promovendo a autonomia local. 
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Entretanto, a mudança dos gestores e responsáveis 
financeiros pelos serviços de saúde pode produzir 
impactos positivos e negativos sobre a eficácia do 
sistema43,44. Como citado acima, em muitos países 
os sistemas de fiscalização dos recursos nacionais 
e regionais ainda são insuficientes para um moni-
toramento eficaz3,8-14. De maneira similar, os ativis-
tas raramente conseguem estender sua ação para 
o grande número de órgãos regionais fortalecidos 
pela descentralização. O volume de informações e 
recursos necessários para uma correta fiscalização 
certamente sobrecarregaria ativistas e doadores. 

O ativismo voltado para o orçamento e o au-
mento do financiamento não garantem melho-
res resultados 
É óbvio que, mesmo quando há aumento no finan-
ciamento, recursos mal administrados não produ-
zem melhorias na saúde. De acordo com um rela-
tório da fundação Hewlett e do Grupo de Estratégia 
Redstone: “Múltiplos fatores, como as políticas das 
agências de financiamento (como doações vincula-
das a causas específicas, por exemplo), as ativida-
des realmente financiadas, os governos dos países 
beneficiados e os ciclos econômicos, podem contri-
buir para o sucesso ou o fracasso de um investimen-
to e para os indicadores finalísticos de planejamen-
to familiar e saúde reprodutiva”15. Todo o processo 
de implementação das políticas, desde o planeja-
mento orçamentário e a disponibilização dos recur-
sos até a implementação prática do programa, deve 
ser monitorado para se determinar os obstáculos 
que dificultam os avanços na saúde reprodutiva e 
no planejamento familiar, mesmo quando há au-
mento no volume de financiamento. Um dos tre-
chos do IBP ilustra perfeitamente esse problema: 
“...o resultado é o desperdício de recursos públicos 
escassos em projetos desnecessários, em corrupção 
e na execução de serviços deficientes, solapando as-
sim os esforços para reduzir a pobreza, melhorar a 
governabilidade e consolidar a democracia”42.

Uma abordagem tripartite para alcançar 
financiamentos nacionais sustentáveis 
Com base nos dados acima, atingir sustentabili-
dade, ou seja, continuidade no progresso da ICPD 
e do financiamento da saúde a nível nacional, 
demanda uma nova abordagem. A abordagem 
tripartida a seguir permite o alinhamento interna-
cional na defesa dessas causas, simultaneamente 
permitindo que questões relevantes sejam admi-
nistradas à nível nacional por aqueles que são di-
retamente afetados por elas. 

1.  Responsabilização local é crucial 

Os conteúdos do ativismo devem ser especifica-
mente contextualizados de acordo com as neces-
sidades e circunstâncias locais de modo a obter 
apoio e ganhar eficácia e, por isso, campanhas 
com temas universais devem se assegurar da 
transparência e da democracia do processo de 
responsabilização no nível local. Uma forma de 
alcançar essa transparência é através da criação 
de comunidades regionais ou conselhos de cida-
dania que monitorem o progresso local e pressio-
nem por outras melhorias. Comissões consultivas 
locais, por exemplo, podem fornecer informações 
e recomendações às autoridades locais sobre os 
problemas e necessidades de saúde reprodutiva. 
Reuniões frequentes em cada área permitem que 
os moradores discutam questões importantes com 
os gestores e também proporcionam às autorida-
des locais a oportunidade de avaliar o impacto das 
políticas na comunidade. 

Essas comissões são difíceis de conduzir, mas 
podem ser extremamente valiosas. Em progra-
mas de desenvolvimento que administram ser-
viços de saúde em diversos estados dos EUA, foi 
muito útil a criação de conselhos consultivos 
distintos para usuários, profissionais de saúde 
e gestores. Atuando desde a concepção do pro-
grama até sua operacionalização, os conselhos 
possibilitam aos participantes a exposição de 
suas preocupações e a identificação de soluções. 
Durante o processo de elaboração de programas 
e políticas, esses insumos ajudam a evitar vários 
problemas que, em geral, só podem ser identifi-
cados a partir da perspectiva específica de cada 
grupo. Na etapa inicial da implementação, os 
conselhos consultivos são uma fonte infinita e 
contínua de feedback,  que informam os gestores 
sobre as melhorias e refinamentos necessárias. O 
encontro frequente dos usuários com seus pares 
promove um espaço seguro, no qual podem ex-
pressar suas dúvidas, reduzindo assim o abismo 
de poder que inibe alguns indivíduos e permite 
que outros dominem o diálogo.  Visões discre-
pantes por parte de conselhos diferentes podem 
ser reconciliadas através do compartilhamento 
das recomendações e de reuniões gerais para a 
tomada de decisões coletiva sobre a resolução 
concreta de problemas. A transparência das re-
comendações pode melhorar de forma significa-
tiva o monitoramento e a responsabilização para 
a construção de programas e políticas efetivas. 
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Um ensaio apresentado na Conferência Inter-
nacional de Planejamento Familiar, realizada em 
2011 em Dakar, Senegal, traz resultados prelimi-
nares de um trabalho dessa natureza implemen-
tado na África. Um consórcio de organizações 
não governamentais voltado para a melhoria das 
políticas e orçamentos da saúde, incluindo saúde 
reprodutiva e planejamento familiar, por meio 
das seguintes medidas implementadas nos níveis 
nível nacional e local em 13 distritos do Quênia, 
Tanzânia e Uganda: 
•	 Ampliação do acesso à informação sobre saúde, 

políticas e orçamentos para o planejamento fa-
miliar;

•	 Criação de coalisões da sociedade civil local para 
dar mais voz às comunidades;

•	 Organização de campanhas educativas sobre di-
reitos e obrigações do cidadão e sobre a impor-
tância do planejamento familiar; e 

•	 Construção de diálogo nos vilarejos, municí-
pios e no país para ampliar a transparência do 
processo de tomadas de decisão, permitindo a 
manifestação dos segmentos mais pobres da so-
ciedade. 
Os resultados relatados incluíam ainda o forta-

lecimento do ativismo, a melhoria do diálogo entre 
os membros da comunidade, as organizações da 
sociedade civil e as autoridades locais, a amplia-
ção da transparência no processo de tomada de 
decisões dos governos locais e o comprometimen-
to com a responsabilização da comunidade com 
a saúde reprodutiva e o planejamento familiar43.

Em ambos os casos, a ênfase está na responsa-
bilização local. Mas há muitos exemplos de conse-
lhos nacionais - genuínos ou pro forma -, formados 
pelos governos, por grupos de financiadores ou 
pelos Mecanismos de Coordenação Nacional, do 
Fundo Global para a AIDS, Tuberculose e Malária. 
Órgãos consultivos nacionais são importantes, mas 
para funcionarem efetivamente é necessário que 
sua dimensão seja limitada, o que inevitavelmen-
te distorce o princípio dessas reuniões. Processos 
genuinamente locais são a chave para traduzir dis-
cussões sobre políticas e financiamento em resul-
tados concretos que podem ser vivenciados pelas 
comunidades e indivíduos, independentemente 
do partido ou governo que esteja no poder. 

2.  Programas nacionais de saúde devem ser 
elaborados como mecanismos juridicamente 
vinculantes

A adoção de legislações nacionais vinculantes 
que garantam o acesso das pessoas a programas 
e serviços de planejamento familiar e saúde se-
xual e reprodutiva em virtude de sua condição 
econômica ou outra condição específica pode ser 
uma alternativa eficaz para driblar os ciclos or-
çamentários anuais e alcançar resultados susten-
táveis. A oferta de contracepção gratuita é obri-
gatória no Sistema Nacional de Saúde do Reino 
Unido, por exemplo, e há vários bons exemplos 
de mecanismos de proteção social na maioria 
dos países desenvolvidos e em muitos países em 
desenvolvimento. Nos EUA, a seguridade social 
e a assistência à saúde (Medicare) eram inimagi-
náveis no passado recente, mas continuam a se 
fortalecer, acompanhando o aumento da longe-
vidade da população e a tendência de oferecer 
proteções mínimas contra a pobreza. Em quase 
todos os países desenvolvidos, os cidadãos têm 
direito à algum tipo de proteção social em razão 
da sua idade, incapacidade, nível de renda ou 
outro critério. Isso também precisa ser exigido 
dos países em desenvolvimento, de acordo com o 
imperativo dos Direitos Humanos que demanda 
do governos todas o esforço para respeitar, pro-
teger e assegurar o direito humano ao nível má-
ximo de saúde existente. 

Programas que se utilizam de critérios finan-
ceiros e/ou categóricos de elegibilidade devem ser 
isentos de processos de autorização e aprovação 
orçamentárias anuais, devendo receber financia-
mento proporcional ao número de pessoas elegí-
veis e ao benefício que necessitam. Os recursos ne-
cessários para a implementação desses programas 
nos países em desenvolvimento que não podem 
ser obtidos exclusivamente através dos impostos 
domésticos, devem ser doados por outros gover-
nos45. É necessário explorar mais profundamen-
te os modelos de funcionamento desse sistema. 
Será que a articulação entre o ativismo nacional 
por programas juridicamente vinculantes com o 
ativismo internacional pela Convenção para um 
Marco Referencial Global da Saúde**  ou pela uni-
versalização da cobertura de saúde46,47 é suficiente 
para produzir mudanças sustentáveis? O proble-
ma está nos detalhes, que requerem e merecem 
mais estudos e possíveis adaptações. 

A utilidade de medidas “juridicamente vincu-
lantes” depende, obviamente, de duas grandes 
circunstâncias. Uma delas é a eficácia do siste-

** Para mais informações sobre a Convenção:http://www.who.int/
bulletin/volumes/91/10/12-114447.pdf
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ma judiciário em questão. Há, no mundo, mais 
atores políticos interessados em aperfeiçoar a 
eficácia dos sistemas de justiça do que em pro-
mover mudanças na saúde sexual e reprodutiva. 
Mesmo que sejam poucos os atores que apoiam 
e se beneficiam do fortalecimento do sistema de 
justiça, seus esforços complementam o ativismo 
pela ICPD. A legislação nacional que assegura o 
direito das pessoas à saúde sexual e reproduti-
va pode potencializar os esforços para fortalecer 
os sistemas legais que garantem melhorias da 
saúde sexual e reprodutiva. A segunda é o argu-
mento de alguns profissionais de que posições 
políticas de direita, opostas à melhoria da saú-
de sexual e reprodutiva, reduzem a eficácia de 
programas  juridicamente vinculantes, como é o 
caso dos obstáculos ao aborto e à contracepção 
nos EUA e o último referendo realizado na Suíça 
para remover o aborto da lista dos procedimen-
tos de saúde reembolsáveis pelo governo (que 
foi amplamente rejeitado). Esse segundo tópico 
está diretamente ligado ao terceiro pilar dessa 
proposta tripartite: a necessidade de um com-
promisso incansável e sustentável para garantir 
mundialmente a mudança das normas relativas 
ao apoio ao direito à saúde. 

3. Valores e normas pró-saúde devem ser forta-
lecidos
É de conhecimento geral que os valores e as nor-
mas culturais de um país influenciam a saúde e 
que a oposição “religiosa” a alguns aspectos da 
saúde sexual e reprodutiva beseia-se mais nas 
doutrinas do que nas práticas ou hábitos reli-
giosos. Como Oranje e outros convincentemente 
evidenciam36-40, mesmo quando a saúde sexu-
al e reprodutiva é “oficialmente” defendida, os 
esforços para melhorar os indicadores de saú-
de podem ser facilmente abalados por valores 
individuais ou sociais por meio das escolhas e 
ações das pessoas no dia-a-dia. Por esse moti-
vo, a mudança cultural - uma mudança massiva 
das normas sociais - é necessária para assegurar 
a mudança sustentável em direção à melhores 
resultados de saúde. Klugman constata que “no 
longo prazo, vitórias políticas só podem ser sus-
tentadas se construirmos o apoio público à ques-
tão”35. Infelizmente, as mudanças culturais e o 
empoderamento feminino são frequentemente 
negligenciados na busca por vitórias fáceis e pela 
aceitação imediata. Quando deixadas de lado, 
o discurso social sobre as normas e valores que 
obstruem a saúde - como a influência de mu-

lheres em suas famílias e na sociedade – serão 
sempre um fator comprometedor implícito. A 
sustentabilidade do ativismo da sociedade civil 
local e nacional para melhorar as políticas e o 
financiamento só pode ser fortalecida pela deter-
minação em promover  a mudança cultural, ba-
seada nos recursos excelentes que existem nessa 
área, como o quadro político proposto por Knott 
et al para a DFIC em 200840. 

Conclusões
A abordagem tripartite apresentada neste artigo 
pode viabilizar a articulação entre as agendas ati-
vistas internacionais em defesa da “responsabili-
zação local” e das  “mudanças jurídicas”, levando 
em consideração os contextos nos quais vivem as 
pessoas diretamente afetadas pelos problemas.  
Essa abordagem complementa as observações 
de Shiffman sobre a mudança das normas como 
questão transnacional, enfatizando a necessida-
de de adoção de normas culturais pró-saúde nas 
comunidades como um meio imprescindível para 
se alcançar resultados sustentáveis e tratar da im-
portância crescente dos governos nacionais para o 
financiamento das ações. Em seu conjunto, essas 
abordagens oferecem mecanismos concretos e sis-
temáticos para a superação do grande obstáculo 
representado pelos investimentos cíclicos, produ-
zindo resultados sustentáveis. Podem, assim, arti-
cular políticas, financiamento, implementação e 
resultados. Pesquisas adicionais podem ajudar (i) a 
identificar meios de testar e implementar elemen-
tos dessa abordagem no campo da saúde reprodu-
tiva e sexual; (ii) a realizar estudos de caso concre-
tos que comprovem ou refutem sua eficácia e (iii) a 
colocar em prática os componentes secundários do 
modelo. Mesmo na ausência de pesquisas adicio-
nais, com o desdobramento do cenário pós-2015 e 
a limitação nos acordos internacionais os méritos 
dessa abordagem merecem nossa atenção. 
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Résumé
Les engagements financiers que 179 nations 
ont souscrits en faveur des composantes de 
planification familiale et de santé génésique de la 
CIPD en 1994 n’ont dans l’ensemble pas été tenus. 
Alors que les donateurs accroissent leur soutien 
au plaidoyer de la société civile dans les pays 
en développement, dans l’espoir d’améliorer le 
financement et les résultats à l’échelon national, les 
récentes tendances dans l’évaluation du plaidoyer 
ne répondent pas à la question plus large de savoir 
si les campagnes internationales peuvent renforcer 
efficacement la prise de décision au niveau 
national et de quelle manière. Cet article informe 
sur les enjeux du suivi des contributions des pays en 
développement. Il résume les initiatives actuelles 
des donateurs pour consolider le plaidoyer 
de la société civile et analyse les approches 
théoriques à l’évaluation du plaidoyer. L’auteur 
identifie les principales limites du plaidoyer et 
propose une approche triple pour harmoniser 
les messages nationaux et internationaux pour 
des hausses accrues et soutenues du financement 
et des résultats en matière de santé, à savoir : la 
responsabilisation locale est primordiale ; les 
programmes nationaux de santé doivent être 
conçus comme des prestations garanties par la 
loi ; et les valeurs et normes en faveur de la santé 
doivent être consolidées.

Resumen
En general, los compromisos financieros de 179 
naciones relacionados con los componentes de 
planificación familiar y salud reproductiva de la 
CIPD en 1994 no se cumplieron. Mientras que los 
donantes incrementan su apoyo para promoción 
y defensa (advocacy) por parte de la sociedad civil 
en los países en desarrollo, con la esperanza de 
mejorar la financiación nacional y los resultados, 
las recientes tendencias en la evaluación del 
advocacy no contestan una interrogante general: 
si las campañas internacionales pueden fortalecer 
debida y eficazmente la toma de decisiones a nivel
nacional y cómo pueden hacerlo. Este artículo 
expone los antecedentes relacionados con los 
retos de monitorear los aportes de los países en 
desarrollo; resume las iniciativas de donantes para
fortalecer el advocacy por parte de la sociedad 
civil; y revisa estrategias teóricas para evaluar 
el advocacy. La autora identifica las principales 
limitaciones del advocacy y propone un enfoque 
de tres componentes para armonizar los mensajes
internacionales y nacionales que abogan por 
mejores y continuos aumentos en la financiación 
del área de salud y sus resultados: es decir, que 
la responsabilidad local es primordial, que los 
programas nacionales de salud deben diseñarse 
como derechos jurídicamente vinculantes, y que 
los valores y normas pro salud deben fortalecerse.
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“A CIPD não foi uma tarefa fácil, mas parece 
brincadeira de criança se comparada aos 
desafios atuais”¹.
A edição de novembro de 2013 da Reproductive 
Health Matters abordou o planejamento global da 
agenda das metas de desenvolvimento pós-2015, 
cujo objetivo é reiterar os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODMs) até 31 de dezembro 
de 2015, prazo final de realização dos mesmos. A 
inclusão explícita da igualdade de gênero e, par-
ticularmente, da saúde e dos direitos sexuais e re-
produtivos (SDSR) no quadro pós-2015 está longe 
de ser alcançada nesses dois anos que restam para 
as negociações. Mas a localização inicial da SDSR 
nas negociações de 2012 e 2013 foi encorajadora* 
e esse destaque foi mantido pelo Painel de Alto 
Nível de Pessoas Eminentes para a Agenda de De-
senvolvimento Pós-2015  em sua proposição de 12 

* A primeira rodada de negociações pós-2015 foi coordenada pela 
ONU em 2012 por meio de consultas nacionais (algumas das quais 
ainda estão em andamento) e de 11 Consultas Temáticas Globais, 
culminando no relatório do Painel de Alto Nível de Maio de 2013 
e na Reunião da Assembleia Geral sobre os ODMs e a agenda pós-
2015, realizada em setembro de 2013.

objetivos ilustrativos, um dos quais incluiu gênero 
e a SDSR como uma das cinco metas do objetivo 
da saúde (Objetivo 4: Assegurar vidas saudáveis, 
Meta 4D; Assegurar a universalidade da SDSR).² A 
Rede de Soluções para o Desenvolvimento Susten-
tável fez uma contraproposta com 10 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável³, dando maior ênfa-
se à SDSR em dois objetivos voltados para a sus-
tentabilidade ambiental† e para a saúde e o bem-
-estar‡. Seguindo o Painel de Alto Nível, a  Rede 
também propôs um objetivo específico voltado 
para a igualdade de gênero. 

Apesar desse contexto positivo em ambos os 
processos pós-2015, analistas do campo da SDSR 
insistem na necessidade de que as ativistas se 
mantenham alertas durante o  período final de 

† Objetivo 2 Alcançar Desenvolvimento Dentro dos Limites 
Mundiais (Meta 2C: Rápida redução voluntária de fertilidade 
através da realização da SDSR em países com taxas de fertilidade 
total acima de três crianças por mulher e a contínua redução 
voluntária da fertilidade em países onde as taxas de fertilidade 
estão acima da taxa de substituição).

‡ Objetivo 5: Atingir Saúde e Bem-Estar para Todas as Idades (Meta 
5A: Assegurar o acesso à assistência à saúde primária que inclua 
saúde sexual e reprodutiva).

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos na construção da agenda 
pós-2105: perspectivas das agências multilaterais em 2013
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Resumo: Este artigo aborda os desdobramentos das negociações globais da agenda de desenvolvimento 
pós-2015 sobre a localização estratégica da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos a partir da 
perspectiva de integrantes de agências multilaterais de desenvolvimento. Em junho e julho de 2013, 
logo após a divulgação do relatório do  Painel de Alto Nível de Pessoas Eminentes sobre a Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015, realizamos 40 entrevistas semi-estruturadas e duas entrevistas por e-mail com 
59 integrantes de agências, todos envolvidos com a agenda da saúde ou com a agenda pós-2015 em suas 
instituições. Os resultados revelam a intenção desses atores-chaves, que mantêm relação direta com a 
ONU e interagem com os Estados Membros, de integrar a saúde sexual e reprodutiva na agenda pós-2015. 
Revelam ainda a consciência sobre as falhas no processo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
e seus impactos no ativismo pela saúde e pelos direitos sexuais e reprodutivos no início do processo da 
agenda pós-2015, que produziu vulnerabilidades nas fases seguintes das negociações. Acontecimentos 
recentes confirmam essas preocupações. Assegurar a inclusão da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos 
no documento final da agenda pós-2015 não será, assim, uma tarefa fácil. 
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negociação do documento pós-2015 pelos Estados 
Membros1,4,5. A Conferência Internacional sobre a 
População e Desenvolvimento (CIPD) Após 2014 
ocorreu em um momento oportuno e impulsionou 
a integração da SDSR ao modelo pós-2015, mas 
também desencadeou uma forte oposição conser-
vadora, que coloca questões quanto à incorpora-
ção dos seus resultados ao processo pós-20154.

A história justifica a cautela: os resultados da 
revisão amplamente apoiada da CIPD+5 (1999) 
não foram incorporados aos ODMs pelos seus re-
datores§.  Alguns analistas argumentam que os 
oito ODMs são uma síntese técnica dos principais 
resultados das Cúpulas e Conferências dos anos 
90, mas isso não corresponde à realidade. O con-
teúdo do Programa de Ação do Cairo (1994), por 
exemplo, foi negligenciado9. Além disso, as 12 
áreas de preocupação da Plataforma de Ação de 
Beijing (1995) foram integradas aos ODMs “de um 
forma que reduziu sua vertente crítica e eliminou 
a abordagem holística da Plataforma”10.

Apesar da revisão dos ODM de 2005 reconhe-
cer a “importância da SDSR para a erradicação da 
pobreza”, a adição formal de uma meta de saúde 
reprodutiva (“Meta 5B: Assegurar, até 2015, o aces-
so universal à saúde reprodutiva”) aos  ODMs só se 
deu em 2007 e só foi possível graças ao enorme 
esforço das ativistas¹¹. Além disso, críticos assina-
lam “o completo fracasso das metas e indicadores 
associados ao ODM 3 em captar o objetivo do em-
poderamento das mulheres”.¹² 

Até a redação deste artigo, a natureza aberta do 
planejamento pós-2015 produziu uma conjuntura 
muito diferente e mais favorável ao ativismo em 
defesa da SDSR, em uma direção oposta ao perí-
odo de planejamento anterior aos ODMs. Diferen-
ças consideráveis são evidentes especialmente no 
caráter amplamente participativo da “discussão 
global” nas primeiras negociações pós-2015¹³ e 
na transferência do processo de tomada de deci-
são das Nações Unidas para os Estados Membros. 
Além disso, diferentemente do modelo de desen-
volvimento humano da agenda ODM, o modelo 
pós-2015/Rio +20 se apoia em três  pilares (social, 
econômico e ambiental)14, havendo ainda a pos-
sibilidade de inclusão de um quarto pilar (gover-
nança),  proposto por Jeffrey Sachs, diretor da Rede 
de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável15. 

§ Os esboços dos ODMs foram uma seleção de grupos tecnocratas 
da ONU e de outras agências multilaterais, especialmente do Fundo 
Monetário Internacional, Banco Mundial e da Organização para 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCED) e o Comitê de 
Assistência ao Desenvolvimento (CAD).

As variáveis associadas aos pilares econômico e 
ambiental ganham espaço dentro do marco dos 
ODM, mas, obviamente, o pilar social (vinculado à 
inclusão social, à superação da discriminação e da 
desigualdade nas práticas públicas institucionais) 
tem grande importância para as ativistas da SDSR 
no pós-2015. 

O estudo qualitativo aqui apresentado foi rea-
lizado em 2013 e analisa a localização estratégica 
da SDSR no diálogo pós-2015. Para isso, foram fei-
tas entrevistas em profundidade com integrantes 
de agências multilaterais de desenvolvimento li-
gadas à agenda pós-2015. Todas as pessoas eram 
responsáveis pela área da saúde na agenda de 
desenvolvimento pós-2015 e algumas eram espe-
cificamente responsáveis pela SDSR. As entrevistas 
lançaram luz sobre a intenção de atores que se 
relacionam diretamente com a ONU e interagem 
com seus Estados Membros de assegurar a integra-
ção da SDSR na agenda pós-2015. Os entrevistados 
revelam ter consciência sobre as falhas no proces-
so dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
que produziu impactos sobre o ativismo pela SDSR 
nas primeiras etapas da agenda pós-2015 e vulne-
rabilidades para o tema da SDSR nas fases poste-
riores da negociação.  

Em muitos aspectos, essa pesquisa atende ao 
chamado de Ortiz Ortega em relação à SDSR: 

“... investir na análise política constante, que nos 
permita entender melhor quais são os espaços em 
que podemos ou não influenciar… (para) identifi-
car como deslocar as engrenagens do poder em di-
reção às mudanças profundas que idealizamos de 
forma tão ampla e cuidadosa”. 

Métodos
Essa é uma análise política qualitativa, baseada 
em uma perspectiva fenomenológica e construti-
vista. Utilizou-se a análise de discurso para iden-
tificar o debate político de alto nível sobre os ob-
jetivos de saúde na narrativa geral de formulação 
dos objetivos de desenvolvimento pós-201516,17. 
A análise detalhada de documentos e entrevistas 
permitiu a avaliação do discurso em seu contexto 
social, político, cultural e histórico. 

As entrevistas foram realizadas ao longo de cin-
co semanas em junho e julho de 2013, logo após 
a divulgação do relatório do Painel de Alto Nível, 
em maio de 2013. Os participantes foram recruta-
dos em agências multilaterais de desenvolvimen-
to e outras organizações correlatas, a partir do 
critério de que fossem responsáveis em suas insti-
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tuições pelo tema da saúde na agenda pós-2015. 
Inicialmente, listamos as agências multilaterais, 
organizações ligadas às Nações Unidas, bancos 
de desenvolvimento e parcerias público-privadas 
globais ligadas às organizações de saúde da ONU. 
Também foram identificados outros informantes 
diretamente ligados à agenda pós-2015 e à agen-
da da saúde de governos, universidades, socieda-
de civil e organizações filantrópicas, indicadas no 
relatório preliminar da Consulta Temática Global 
sobre Saúde (2013) e a partir de redes profissio-
nais (Quadro 1). 

Após o contato inicial por e-mail e/ou telefone, 
nós explicamos o propósito da pesquisa e solici-
tamos uma entrevista presencial no escritório de 
cada participante (principalmente em Washington, 
Nova Iorque, Paris e Genebra). Os entrevistados 
também foram solicitados a identificar outras pes-
soas envolvidas com a agenda pós-2015, para que 
entrássemos em contato. Uma vez em campo, essa 
estratégia de seleção nos permitiu uma certa flexi-
bilidade para aproveitar as eventuais relações en-
tre os participantes para recrutar mais pessoas22,23.

No total, foram realizadas 40 entrevistas semi-
-estruturadas, sendo 33 entrevistas face a face e 
sete por skype, totalizando 57 participantes (31 
homens e 26 mulheres) e dois participantes envia-
ram suas respostas por email. Os participantes es-
tão ligados a um total de 31 agências: 17 agências 
multilaterais, quatro instituições acadêmicas, três 
fundações, três organizações não-governamentais 
(ONGs), duas agências governamentais e dois ban-
cos de desenvolvimento. 

Elaboramos cinco perguntas, adaptadas de 
acordo com o papel do entrevistado e do contexto 
organizacional: 
•	 Como sua organização se envolveu na discussão 

dos objetivos pós-2015?

•	 Qual a sua opinião sobre o relatório do Painel 
de Alto Nível, particularmente sobre o objetivo 
“Assegurar Vidas Mais Saudáveis”?

•	 Quais as suas opiniões sobre a junção dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável com a agen-
da pós-ODM para a redução da pobreza?

•	 Quais foram os desafios enfrentados para se al-
cançar um consenso global em torno dos objeti-
vos pós-2015?

•	 Quais são os possíveis atores-chaves fora das Na-
ções Unidas que podem emergir do das negocia-
ções sobre os objetivos pós-2015?

Com a autorização dos participantes, as entrevis-
tas foram gravadas digitalmente e transcritas por 
um serviço profissional de transcrição. Três par-
ticipantes solicitaram uma cópia transcrita para 
revisão antes da análise. Durante três entrevistas 
presenciais, os participantes pediram para a gra-
vação ser interrompida durante alguns minutos. 
Pelo menos dez participantes de diferentes agên-
cias solicitaram o anonimato de suas declarações 
e que seus nomes não fossem  ligados às suas orga-
nizações, por duas razões: a natureza sensível do 
debate vis-à-vis o envolvimento de suas institui-

Quadro 1 – Organizações dos Participantes da 
Pesquisa

Organização Mundial de Saúde
Organização Panamericana de Saúde
UNAIDS
Fundo Global de Luta contra a Aids, Malária e 
Tuberculose
Aliança GAVI
UNICEF
PNUD
ONU Mulher
Organização para a Cooperação Econômica e o 
Comitê de Assistência ao Desenvolvimento
Alto Comissariado dos Direitos Humanos
Organização Internacional de Migração 
Alto Comissariado da ONU para Refugiados
OMT
Escritório Internacional do Trabalho
Parceria para a Saúde Materno-Infantil
Fundação da ONU
Fundação Rockefeller
Fundação Bill & Melinda Gates
IPPF
Cruz Vermelha
Centro de Desenvolvimento Global
Colégio de França
Universidade de Washington
The New School
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ções nas negociações pós-2105 poderia constran-
ger suas respostas e, além disso, o pequeno núme-
ro de profissionais envolvidos com as questões do 
processo pós-2015 poderia facilitar a identificação 
dos entrevistados. Cada entrevistado recebeu um 
código (lv1550, por exemplo) que não qualificou 
os indivíduos, mas apenas as entrevistas, evitando 
assim a identificação dos participantes. 

Para a análise, utilizamos a abordagem de 
Attride-Stirling24 para a análise temática, as trans-
crições foram inseridas no software NVIVO 9, pos-
sibilitando a imersão sistemática nos dados. Para 
garantir o rigor análitico e a confiabilidade dos 
dados, outra equipe realizou uma análise inde-
pendente do sistema de codificação, debatendo os 
resultados com os dois pesquisadores que, a partir 
daí, determinaram as cinco categorias temáticas e 
suas aplicações. 

Este artigo analisa as respostas de apenas 19 
dos 57 entrevistados e de 16 das 31 diferentes 
organizações diretamente ligadas às questões de 
SDSR no contexto pós-2015. Como esperado, a 
maior parte dos participantes pertence a organi-
zações multilaterais – não identificadas, a fim de 
garantir o anonimato dos participantes – voltadas 
para os temas dos direitos e da saúde e/ou gênero. 
Uma vez que não fizemos perguntas específicas 
sobre a SDSR, os resultados obtidos apresentam 
perspectivas compartilhadas voluntariamente pe-
los representantes das agências. 

O Comitê de Ética em Saúde da População da 
Universidade de Queensland aprovou a pesquisa.  

Resultados

O impacto produzido pela ausência da SDSR  
nos ODMs 

“Isso não acontecerá de novo!”
A maioria dos participantes destacou a im-

portância da inclusão nas metas pós-2015 das 
questões de saúde não resolvidas no processo dos 
ODM,  enfatizando especialmente o ODM-5 sobre 
saúde materna: “Os ODMs não alcançados relati-
vos à mortalidade materna estão se desenvolvendo 
de forma muito lenta, mas não podemos jogá-los 
para escanteio” (lv1587). Dois representantes das 
Nações Unidas refletiram extensivamente sobre a 
omissão da SDRS nos objetivos originais e sobre 
os resultados abaixo do esperado. Muitos ativis-
tas asseguraram que “o acesso universal à saúde 
reprodutiva” era uma das metas do ODM-5 em 
2007, mas a sua inclusão tardia deixou muito me-

nos tempo para que os países signatários pudes-
sem alcançá-la(lv1552). Há também a preocupa-
ção de que o foco sobre a implementação de um 
objetivo restrito à mortalidade materna tenha 
desviado a atenção de outras questões importan-
tes de SDSR. 

Os participantes apontaram para a existência de 
um bom número de atores importantes (incluindo 
as agências das Nações Unidas, ONGs, grupos de 
mulheres, coalizões de ativistas) que estão deter-
minados a “não permitir que as questões da SDSR 
sejam excluídas da próxima agenda de desenvolvi-
mento” (lv1551). Um entrevistado ligado às Nações 
Unidas considera que o lapso em incluir a SDSR 
nos ODMs originais foi uma “derrota” e “uma lição 
que precisávamos aprender” (lv1552), lembrando 
que essa lição não deve se repetir no contexto da 
pós-2015 e da CIPD Após 2014. Ele admitiu que 
durante o período de formulação dos ODMs, “UN-
FPA e muitos atores importantes… estavam muito 
confiantes” na inclusão da SDSR. Essa autoconfian-
ça foi resultado especialmente da CIDP: “De certa 
maneira [as pessoas/organizações estavam] dizen-
do: ok, nós conseguimos” (1v1552). 

O destaque global dado à SDSR em 1999 pare-
ce justificar essas suposições, já que a análise dos 
cinco primeiros anos de implementação da CIPD, 
realizada em uma série de reuniões, resultou no 
documento “Ações-Chave para a Implementação 
do Programa de Ação da CIPD”, recebendo um 
amplo apoio em uma sessão especial da Assem-
bléia Geral das Nações Unidas (CIPD+5), realizada 
em junho de 1999:

“Nós acreditamos que a reafirmação da CIPD… 
era perfeita, mas não consideramos que era igual-
mente importante, talvez até mais que isso se refle-
tisse nos ODMs… Acho que [havia uma expectati-
va geral] de que os ODMs chegariam a todos esses 
[resultados] só porque os Estados Membros haviam 
lhes dado aprovação… Não esperávamos que os se-
tores conservadores estivessem tão preparados. Nes-
sa altura, o Grupo dos 77 [estava] dividido… mas 
também… naquela época os funcionários das Na-
ções Unidas, os diplomatas responsáveis pelo pro-
cesso, não queriam fazer confusão… Eles queriam 
um processo tranquilo para os ODMs… Eu sinto 
que precisamos tirar algumas lições disso, porque 
acredito que a ONU está novamente pensando exa-
tamente da mesma forma [agora]: “Essa questão 
– eu sei que nós concordamos, queremos que acon-
teça, mas há conflito. É difícil. É disruptivo. Então 
precisamos nos impor e dizer de forma clara que 
isso não vai acontecer de novo!” (1v1552) 
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Mobilização antecipada dos atores para o enga-
jamento pós-2015 
“Há um grande número de atores em jogo” (lv1566) 

Em comparação com o planejamento dos ODM, 
realizado a portas fechadas pela ONU, a natureza 
participativa e consultiva dos processos da agen-
da de desenvolvimento pós-2015 é vista com bons 
olhos por diversos participantes, especialmente 
em relação à agenda da SDSR: “ O mundo inteiro 
está assistindo, ou seja, é praticamente o oposto da 
posição em que estávamos em 2001” (lv1551). Um 
participante mostrou-se particularmente animado 
pela forte liderança do UNFPA nesse processo. 

Percebemos a existência de uma onda de de-
silusão com o processo político dos ODMs e com 
a marginalização da SDSR. Em comparação com 
os participantes de outras organizações multilate-
rais, os participantes de agências especificamente 
envolvidas com a SDSR revelaram que suas orga-
nizações começaram a planejar suas ações muito 
antes das Nações Unidas lançarem o processo de 
consulta da pós-2015, em 2012. 

  Eles relataram o envolvimento estratégico de 
suas organizações nas negociações pós-2015 em 
diferentes frentes. A abordagem do ativismo dire-
to envolveu a apresentação de propostas para a 
Consulta Temática Global sobre a Saúde em 2012 
e para as outras dez Consultas Temáticas Globais 
das Nações Unidas em relação à Agenda de De-
senvolvimento pós-2015. Em fóruns intersetoriais, 
essas propostas foram parte de uma estratégia 
mais ampla de sensibilização, destacando a inter-
dependência entre os diferentes componentes da 
SDSR. Além disso, foram feitas coalizões com ou-
tros grupos influentes e artigos científicos e infor-
mativos relacionadas à temática foram publicados 
por agências como o Instituto de Desenvolvimento 
Ultramarinho (IDU) e a Rede de População e Sus-
tentabilidade (lv1566), contribuindo para a cons-
trução de evidências científicas relativas à SDSR. 

Outras abordagens incluíram a apresentação 
de propostas de investimento e o desenvolvimen-
to de indicadores relacionados à SDSR para dife-
rentes países: “O elemento de mensuração do novo 
marco referencial… pode influenciar na decisão 
sobre a inclusão ou exclusão de algumas questões” 
(lv1553). Esforços ativistas mais sutis envolveram 
desde “aproximações bilaterais discretas” (lv1566) 
até a identificação de negociadores-chaves em 
cada país para futuras ações de lobbying no Gru-
po Aberto de Trabalho. Planos estratégicos arti-
culando o conteúdo das reuniões da CIDP+20 de 

2014 com os objetivos de desenvolvimento pós-
2015 também foram citados: “Nós trabalhamos 
de maneira conjunta desde o começo da análise da 
CIPD… para fazer conexões e demonstrar que essas 
questões devem ser tratadas juntas” (lv1552). 

O posicionamento no relatório do Painel de 
Alto Nível
“É um bom começo”

Muitos dos participantes elogiaram o Painel de 
Alto Nível pela posição clara em relação à SDSR 
como um dos cinco indicadores contidos no obje-
tivo “Assegurar Vidas Saudáveis”: “Esta é uma visão 
ousada com relação ao tema” (lv1553). Entretanto, 
outros acreditam que o Painel de Alto Nível não 
avançou muito quanto à natureza multissetorial 
da relação entre a educação sobre SDSR e a “impor-
tância crucial de uma educação sexual abrangente 
no mundo atual”(lv1566) e em outros objetivos e 
metas semelhantes: “...porque se você analisar to-
das as consultas realizadas, você vai constatar que 
os jovens e as mulheres estão realmente refletindo 
sobre a importância da saúde, principalmente da 
saúde sexual e reprodutiva”(lv1552). 

O destaque dado à SDSR não foi surpresa para 
ninguém. Diversos participantes informaram que 
“não se supreenderam” (lv1579) com a atenção 
dada à SDSR no Relatório do Painel de Alto Ní-
vel nem com a satisfação da comunidade global 
de saúde em relação ao relatório, isso por dois 
motivos. Primeiro, pela natureza abrangente das 
questões de saúde incluídas no Relatório do Pai-
nel de Alto Nível, que impediu a fragmentação 
da comunidade global de saúde na fase inicial 
das negociações:

“Eu nunca vi nada semelhante… não há motivo 
para desacordo se todos conseguiram inserir suas 
questões no marco referencial do Painel de Alto Ní-
vel: até agora, a OMS, as Nações Unidas, UNFPA, 
UNICEF todos conseguiram incluir suas questões… 
Atualmente, não vejo motivo para que alguém se 
sinta ameaçado pelas agendas de outros” (lv1587).
Em segundo lugar, houve consenso entre os en-
trevistados de que o processo iniciado pela ONU 
sobre o pós-2015 não será o palco onde as ver-
dadeiras “negociações e trocas de favores” (lv1553) 
irão ocorrer. Ao contrário, o relatório do Painel 
de Alto Nível foi descrito como um “quebra-gelo” 
(lv1561) e “um tiro certeiro” (Lv1556) apenas até 
a segunda fase das negociações¶. Um participan-

¶ Apesar do Relatório da Rede de Solução para o Desenvolvimento 
Sustentável também ter sido divulgado durante o período em que as 
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te de uma agência governamental parafraseou 
Churchill: “Não foi o começo do fim, foi o fim do 
começo” (lv1561).

“No momento atual… estamos prendendo a res-
piração… Uma das grandes perguntas que todos 
se fazem é se vamos avançar além do que foi al-
cançado nos últimos 20 anos no que se refere à 
terminologia relacionada ao acesso universal à 
SDSR” (lv1556).

A visibilidade inicial não é nenhuma garantia 
“É um processo muito fluido”

A maioria dos participantes previu que a se-
gunda fase das negociações pós-2015 seguiria o 
relatório do Secretário Geral das Nações Unidas 
de setembro de 2013, deslocando a liderança do 
processo das Nações Unidas para os Estados Mem-
bros. Foi consenso entre os participantes que esse 
é o principal fator que irá definir se a proeminên-
cia da SDSR será ou não mantida no documento 
final: 

“No final das contas, a tomada de decisão está nas 
mãos dos Estados Membros. Até agora esse processo 
tem sido bem fluido... Está realmente nas mãos dos 
Estados Membros a definição de quais serão os ob-
jetivos e metas e como serão estruturados” (lv1553).

Para um dos participantes é importante re-
conhecer o interesse dos Estados Membros em 
cumprir esse papel. Para ele, o processo intergo-
vernamental na verdade não dá muita ênfase às 
recomendações do Painel de Alto Nível:

“O relatório foi elaborado sem consulta aos Estados 
Membros. Esse é um fator político que merece nossa 
atenção”.

O que o futuro nos reserva
“Haverá uma luta ferrenha sobre a saúde reprodu-
tiva” 

Muitos dos entrevistados anteciparam que a 
politização da SDSR pode se tornar um grande 
erro no processo global de tomada de decisão so-
bre o pós-2015. 

“Conversando com amigos de Nova Iorque outro 
dia, eles disseram que apesar de tudo estar corren-
do bem, já dá pra sentir onde as falhas começaram 
a aparecer e que serão nos lugares de sempre da 
Assembleia Geral: na transferência de recursos,  na 
SDSR, na propriedade intelectual, especialmente es-

entrevistas foram realizadas, seu conteúdo não foi frequentemente 
abordado pelos 57 participantes.

sas questões... Seu cliente é a União Européia, ok 
- que parece não conseguir se decidir sobre algumas 
dessas questões  e particularmente em relação à 
SDSR” (lv1575).

“...nós sabemos que haverá uma luta ferrenha em 
torno da saúde reprodutiva...” (lv1579).
Para um correspondente das Nações Unidas, a 
natureza politizada da SDSR evidencia a hesitação 
dos países em assumir uma posição concreta na 
roda de negociação pós-2015, preocupados em 
não comprometer seus interesses: 

“Os Estados Membros sentem que não estão em 
posição de assumir compromissos específicos por-
que estes dependem sempre de como as questões 
de gênero e da desigualdade irão se desenvolver” 
(lv1584).
Dois outros participantes ligados às Nações Unidas 
abordaram explicitamente as questões sociocultu-
rais e religiosas que tradicionalmente politizam (e 
polarizam) a SDSR (especialmente no nível nacio-
nal) e são apontadas como a principal dificulda-
de das negociações intergovernamentais sobre a 
SDSR: “Há muitas questões culturais e religiosas… 
Esse será um debate muito complicado… (para) os 
países muçulmanos e até mesmo para o Vaticano.” 
(lv1583) Para um entrevistado, o posicionamen-
to da Igreja Católica sobre o pós-2015 é crucial, 
lembrando que o Papa Francisco expressou: “pers-
pectivas interessantes sobre a pobreza”, o que lhe 
dá esperança de possíveis mudanças em relação à 
SDSR e aos direitos das mulheres (lv1552)**. 

Espera-se também que, de maneira mais am-
pla, os ciclos eleitorais nacionais e as políticas po-
pulistas de SDSR influenciem a posição individual 
dos países: 

“Alguns países estão mudando alguns posiciona-
mentos (sobre SDSR), particularmente aqueles que 
terão eleições em breve… Quero dizer com isso tal-
vez não se sintam seguros o suficiente para apoiar 
publicamente certas questões porque essa posição 
pode ser vista como uma incorporação da cultura 
ocidental etc.” (lv1552).
Além dos “muitos fatores” capazes de influenciar 
a sensibilidade nacional em relação aos tópicos 
da SDSR, implicitamente também está em jogo as 
diferenças globais de poder, com o fantasma do 

** Duas semanas depois dessa entrevista, a Santa Sé divulgou 
seu primeiro comentário contra a inclusão da saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos e os direitos das mulheres. http://www.
holyseemission.org/statements/statement.aspx?id=434
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controle populacional invariavelmente entrando 
no debate sobre o desenvolvimento sustentável:

“Esse é um tema sensível por causa da tendência 
dos ricos de tentarem convencer os mais pobres a 
reduzir o número de filhos para minimizar os im-
pactos ecológicos, mas esse não é o cerne da ques-
tão. A questão central são os direitos e o acesso ao 
planejamento familiar” (lv1579).

A conciliação das agendas da SDSR e do desen-
volvimento sustentável
Apesar de muitos participantes terem expressado 
preocupação sobre como a SDSR serão tratados 
nas negociações entre os Estados Membros, tam-
bém verificamos uma onda de otimismo. Entrevis-
tados ligados às Nações Unidas observaram que, 
durante as primeiras reuniões sobre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, as nações de-
finiram a SDSR como prioridade no desenvolvi-
mento nacional. Para eles, esses serão os países 
responsáveis para “trazer para o debate” (lv15579) 
as questões de SDSR, defendendo sua inclusão no 
centro do processo pós-2015. Os países nórdicos e 
europeus foram descritos como “sempre...solidários 
e...expressivos nessas discussões” (lv1582).

Uma agenda de direitos das mulheres que in-
corpore a SDSR também foi vista como intrinseca-
mente ligada à agenda dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável:

“Na perspectiva dos direitos das mulheres, é de ex-
trema importância o direito de acesso ao planeja-
mento familiar, que já foi ratificado por todos os 
países na CIPD, mas até hoje não implementado… 
Existem 220 milhões de mulheres que gostariam de 
evitar uma gravidez e que não têm acesso a méto-
dos de planejamento familiar. O objetivo do Pla-
nejamento Familiar 2020 é reduzir esse número 
para 110 milhões. Então isso deveria ser levado em 
consideração na discussão sobre recursos e sobre o 
planeta. E é por isso que a saúde reprodutiva é tão 
importante” (lv1579).
Mas há também a consciência de que a incorpora-
ção da SDSR à agenda de desenvolvimento susten-
tável é uma discussão sensível: 

“Ninguém quer implementar o modelo chinês, de 
reduzir a população por causa do meio ambiente. 
E quem é responsável pelos altos níveis de emissão 
de CO2 e pelos danos ambientais? Definitivamente 
não são os países que têm um grande número de 
crianças. Pelo menos, não até o momento” (lv1579).

“O primeiro esboço disponibilizado para consul-
ta… do relatório Sachs foi extremamente alarman-
te. Eles propõem metas explícitas para reduzir a 
fecundidade e o crescimento populacional… isso 
é completamente inaceitável após o Programa de 
Ação da CIPD… A versão final foi um pouco mo-
dificada, mas continua tendo claras implicações 
demográficas e de controle populacional… Existe a 
preocupação de que a importância da agenda am-
biental ofusque ou sacrifique a agenda dos direitos 
reprodutivos e desgaste os compromissos firmadas 
em 94, no Cairo… Esses sinais são preocupantes e 
foram observados por várias pessoas ao analisar 
esse processo; então é absolutamente necessário 
tocar na tecla dos direitos humanos das mulheres 
a todo momento e em todo debate, especialmente 
nos seus direitos sexuais e reprodutivos, que devem 
estar no centro de qualquer agenda de desenvolvi-
mento sustentável/população” (lv1566). 
Além da abordagem cautelosa proposta acima, foi 
generalizada a preocupação de que a agenda do 
desenvolvimento sustentável não foca adequada-
mente em corrigir as deficiências relativas à SDSR 
de mulheres e meninas e das populações mais vul-
neráveis e marginalizadas: 

“Eu tenho certeza de que os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável serão... o assunto principal da 
agenda pós-2015… mas eu não tenho esperança 
nenhuma de que serão implementados… em pa-
íses menos desenvolvidos e em contextos de con-
flito e onde o Estado é frágil… (os resultados dos 
ODM) tem sido muito lento nesses países e acho 
que nesse novo paradigma o processo será ainda 
mais lento” (lv1571).
Esse ponto, frequentemente negligenciado pela 
ânsia de se discutir objetivos visionários, reforça 
a ideia de que o sucesso no alcance da SDSR – 
nos contextos nacionais – é inseparável do de-
senvolvimento sustentável e de que os ativistas 
da SDSR precisam obter apoio para além dos fó-
runs habituais, mantendo o foco sobre os “países 
muito pobres, as mulheres, os contextos nacionais, 
a violência sexual, enfim, em todos os grandes 
problemas de saúde pública ligados a essas áreas, 
mas também a outras que carregam consigo novos 
problemas provenientes da urbanização e da vida 
moderna…” (lv1571).

Discussão e conclusões
Este artigo aborda as visões de participantes de 
agências multilaterais ligadas à agenda pós-2015 
sobre a visibilidade da SDSR nas negociações glo-
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bais sobre o desenvolvimento sustentável. O re-
gistro desses posicionamentos é particularmente 
relevante por ter sido feito imediatamente após 
a divulgação do relatório do Painel de Alto Nível. 
É possível fazer um paralelo entre a onda de oti-
mismo aqui identificada em relação ao documen-
to final pós-2015 e a confiança equivocada com a 
agenda dos ODM, expressa por ativistas em 1999-
2000. A realização do evento da CIPD Após 2014 
esse ano é um reflexo assustador daquele momen-
to de Análise da CIPD+5, anterior à formulação 
dos ODMs. 

Comparações proporcionam um enquadra-
mento necessário para a definição de estratégias: 
o passado sugere que o ativismo pela SDSR - mais 
do que nunca - deve ser mais cauteloso do que 
otimista. A saúde e os direitos sexuais e reproduti-
vos parecem ter alcançado um consenso entre as 
agências multilaterais no início das negociações 
pós-2015 por meio de um processo que foi inclu-
sivo e transparente, mas que ainda demanda 18 
meses de uma discussão global complexa. Além 
disso, a decisão final não será tomada pelas agên-
cias multilaterais e, sim, pelos Estados Membros, 
ainda que a máquina das Nações Unidas tente in-
fluenciar o documento final. Dada a diversidade 
dos Estados Membros, não surpreende que muitos 
dos entrevistados tenha identificado um risco real 
de enfraquecimento da SDSR no processo de cons-
trução de consenso entre as nações. 

A trama da negociação sobre os objetivos 
de desenvolvimento dos Estados Membros (e a 
emergência de dois processos paralelos pós-2015 
- sobre pobreza e o meio ambiente) pode tornar 
esse processo de tomada de decisão ainda mais 
complicado do que o anterior, combinado ainda 
com a diversidade dos atores influentes na are-
na mundial (desde grandes bancos e corporações 
multinacionais até organizações filantrópicas po-
derosas, coalizões de ativistas e ordens religiosas) 
que exercem considerável influência econômica 
e política. Consequentemente, em um mundo 
ainda atordoado pelo choque da crise financeira 
de 2008, é bastante real a possibilidade do docu-
mento final pós-2015 não incorporar o marco re-
ferencial dos direitos humanos e da saúde, tanto 
quanto o enfraquecimento dos objetivos transfor-
madores e visionários do pós-2015. Para ativistas 
da SDSR, esses desafios são amplificados pela já 
esperada oposição intensa à SDSR e pelo “precon-
ceito e medo ancestrais e complexos direcionados 
ao empoderamento de mulheres e meninas em 
todas as suas formas”. 

As entrevistas evidenciam a astúcia política dos 
ativistas da SDSR em sua participação nos debates 
do pós-2015 e a determinação coletiva para que a 
história não se repita. O seu compromisso e pers-
picácia deverão ser canalizados para um ativismo 
tático e contínuo junto aos Estados Membros, com 
uma forte perspectiva multissetorial e continua-
mente voltada para a promoção da conexão entre 
a SDSR e a agenda do desenvolvimento sustentá-
vel. Além disso, ativistas da saúde e direitos sexu-
ais e reprodutivos devem se assegurar de forma 
vigorosa de que essa conexão não seja traduzida 
pelos Estados Membros como a abordagem do dé-
ficit populacional que, na verdade, enfraquece a 
agenda da SDSR. 

O papel crítico e o apoio contínuo da sociedade 
civil à SDSR serão cruciais para o ativismo no nível 
global e nacional. Na areia movediça das negocia-
ções pós-2015, ativistas da SDSR também devem 
assegurar ganhos nessa área nos países menos 
desenvolvidos e nos contextos de conflito e de 
fragilização do Estado. Para isso, as táticas devem 
evitar o uso de qualquer termo ou linguagem que 
não estejam presentes nos documentos existentes, 
de modo a reduzir os riscos de retrocesso nos de-
bates subsequentes. Além disso, devem explorar 
alternativas para situar os temas sensíveis, isto é, 
evitando o uso explícito do termo “direitos”. Mas 
não há dúvida de que essas e outras reações irão 
desencadear apoio e oposição. 

Outro desafio para os ativistas da sociedade 
civil é a defesa veemente por parte da Organiza-
ção Mundial de Saúde de um objetivo abrangente 
voltado para a cobertura universal de serviços de 
saúde (CUS) entre os Estados Membros. Muitos ati-
vistas da sociedade civil não têm apoiado a CUS 
como objetivo abrangente com receio de que a 
SDSR sejam marginalizados e outros defendem 
que seria mais adequado propor um objetivo de 
saúde voltado para a melhoria da saúde e o bem-
-estar de populações em todas as etapas da vida. 
Outros ainda acreditam que o direito a atingir o 
melhor padrão existente de saúde é que deveria 
ser o objetivo abrangente nessa área.

Finalmente, ativistas da saúde e direitos se-
xuais e reprodutivos devem continuar a acom-
panhar criteriosamente a evolução do discurso 
pós-2015 (através da literatura multissetorial, 
dos relatórios nacionais e internacionais e de 
reuniões e conferências), para  reavaliar suas es-
tratégias. A insistência do periódico Lancet para 
a promoção de uma “Grande Convergência” ao 
final do processo pós-2015, por exemplo, reforça 
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a mudança estrutural nos sistemas de saúde que 
irá reforçar, por exemplo, as medidas de redu-
ção da mortalidade materna, mas que falha ao 
não propor explicitamente a integração da SDSR 
à agenda de  saúde e desenvolvimento pós-2015. 
Para o movimento de SDSR, os próximos 18 me-
ses não serão fáceis. 
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Résumé
Cet article expose les idées des participants 
d’institutions multilatérales clés et d’organes 
apparentés aux négociations internationales sur 
le programme de développement de l’après-2015
et la place stratégique de la santé et des droits 
sexuels et génésiques. La recherche a été menée 
en juin et juillet 2013, après la publication du 
rapport du Groupe de personnalités de haut 
niveau chargé du programme de développement 
pour l’après-2015. Elle comportait 40 entretiens 
semistructurés avec 57 participants et deux 
répondants par courriel. Tous les répondants 
étaient responsables du programme de santé 
et de développement de l’après-2015 ou, plus 
généralement, du programme de l’après-2015 
au sein de leurs organisations. Les entretiens ont 
dénoté la volonté des acteurs clés qui siègent 
dans l’interface entre les Nations Unies et les 
États Membres de garantir l’intégration de la 
santé et des droits sexuels et génésiques dans la 
trajectoire de l’après-2015. Ils montrent aussi 
une sensibilisation aux lacunes du processus des 
objectifs du Millénaire pour le développement et
son impact sur le plaidoyer pour la santé et les 
droits sexuels et génésiques dans l’action précoce 
de l’après-2015, mais aussi une prise de conscience
de la vulnérabilité de la santé et des droits sexuels
et génésiques dans les phases restantes des 
négociations sur l’après-2015. Les événements 
récents confirment ces craintes. Assurer 
l’intégration de la santé et des droits sexuels et 
génésiques dans le document final sur l’après-2015 
pendant le délai qui reste pour les négociations 
sera tout sauf facile.

Resumen
Este artículo informa sobre los puntos de vista 
de participantes provenientes de organizaciones 
multilaterales e instituciones afines en las 
negociaciones mundiales en evolución en la 
agenda de desarrollo post 2015 respecto a la 
situación estratégica de salud y derechos sexuales
y reproductivos. La investigación fue realizada 
en junio y julio de 2013, después de publicado 
el informe del Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, 
y consistió en 40 entrevistas semiestructuradas 
con 57 participantes y dos informantes por correo
electrónico. Cada persona era responsable en su 
organización de la agenda de desarrollo y salud 
post 2015, o la agenda post 2015 en general. Las 
entrevistas nos permitieron comprender mejor 
la intención de asegurar que salud y derechos 
sexuales y reproductivos sean integrados en la 
trayectoria post 2015 por actores clave en el punto
de interacción entre las Naciones Unidas y los 
Estados Miembros. Revelan conciencia sobre 
las deficiencias del proceso de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y su impacto en la 
promoción y defensa de salud y derechos sexuales 
y reproductivos al iniciar la agenda post 2015, 
así como la vulnerabilidad de salud y derechos 
sexuales y reproductivos en las fases restantes de 
las negociaciones post 2015. Recientes eventos 
confirman estas inquietudes. En el tiempo que 
resta de las negociaciones, será un reto asegurar 
la inclusión de salud y derechos sexuales y 
reproductivos en el documento final de resultados 
post 2015.
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Resiliência, desenvolvimento integrado e planejamento familiar: 
construindo soluções duradouras
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Resumo: Para muitas pessoas e comunidades que enfrentam desastres naturais e degradação ambiental, 
aumentar a resiliência significa se tornar mais competente nas artes da antecipação, prevenção, 
recuperação e reconstrução após situações de tensão e impactos negativos. Em todo o mundo, profissionais 
do campo do desenvolvimento vêm trabalhando há décadas para desenvolver essas competências 
em comunidades vulneráveis. Este artigo examina o significado da resiliência como um componente 
da resposta a desastres e um dos componentes mais importantes para se aumentar a capacidade de 
resiliência. A partir daí, resumo as abordagens à resiliência desenvolvidas pelas Fundações Rockefeller e 
Packard, pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, sigla em inglês), pela USAID 
e pelo Departamento de Desenvolvimento Intergovernamental da Grã-Bretanha (DDI), que demonstram 
como os serviços de planejamento familiar podem contribuir para o aumento da resiliência. Em seguida, 
apresento alguns exemplos de como o planejamento familiar vem sendo integrado em alguns programas 
ambientais e de desenvolvimento. Por último, descrevo como esses programas integrados obtiveram 
êxito ao ajudar as comunidades a diversificar suas atividades de subsistência, melhorar a participação 
da comunidade e aumentar a resiliência, desenvolver novas estruturas de governança e posicionar as 
mulheres como agentes de mudança.

Palavras-chave: resiliência, adaptabilidade, transformação, choques e tensões ambientais, 
desenvolvimento, serviços de planejamento familiar

O conceito de resiliência vem sendo usado em 
diferentes áreas como, por exemplo, na psicolo-
gia (resiliência individual, particularmente entre 
crianças que passaram por traumas), engenharia 
(resiliência estrutural de pontes, por exemplo), se-
gurança (isto é, planejamento e gestão de conflitos 
e tensões políticas e econômicas), e ecologia (a for-
ça de recuperação dos sistemas naturais quando 
seu funcionamento é interrompido)1.

Nos dias de hoje, testemunhamos o interesse 
em expandir o conceito de resiliência e  sua aplica-
ção pela comunidade internacional de desenvolvi-
mento e de mudança climática1-5. A Fundação Ro-
ckefeller, por exemplo, está interessada em formas 
sistêmicas de aumentar a resiliência:

“Visto que o aumento da resiliência é um objetivo 
interdisciplinar e parte de diversas iniciativas de 
nossa Fundação, continuamos a refletir sobre como 
o ‘pensamento resiliente’ pode ser posto em práti-
ca para melhorar o bem-estar das pessoas. Isso re-
quer, frequentemente, uma perspectiva sistêmica. 
As crises e os conflitos ocorrem em diferentes níveis 
de escala e duração, interligando dimensões econô-

micas, ambientais, políticas e sociais. O aumento 
da resiliência, tal como descrito pela Fundação - o 
aumenta da capacidade de um indivíduo, comu-
nidade ou instituição de sobreviver, se adaptar e 
crescer durante o enfrentamento de crises agudas e 
tensões crônicas - é uma atividade que requer es-
tratégias multifacetadas e interdisciplinares e uma 
visão sistêmica para captar a essência interconecta-
da e intersetorial de problemas especialmente ‘per-
versos’, como a pobreza crônica e o aquecimento 
global.”(p.2)1
De maneira similar, em um relatório de 2012 sobre 
a gestão de riscos de acontecimentos extremos e 
desastres, o Painel Intergovernamental sobre Mu-
dança Climática (PIMC) define a resiliência como:

“A habilidade de um sistema e de seus componentes 
de antecipar, absorver, acomodar ou se recuperar 
dos efeitos de um evento danoso de maneira opor-
tuna e eficiente.” (p.3)6

Mas, em termos práticos, o que significa a resi-
liência e o que pode ser feito para incentivá-la? 
Este artigo: 1) examina o significado da resiliên-
cia como componente da resposta e superação 
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de desastres e tensões; 2) apresenta exemplos de 
como os programas de desenvolvimento apoiam 
países e comunidades para o planejamento do en-
frentamento de desastres, para adaptação às suas 
consequências e transformação dos programas e 
políticas públicas; 3) discute alguns dos princípios 
básicos da resiliência; 4) apresenta alguns exem-
plos de integração do planejamento familiar a 
programas ambientais e de desenvolvimento, in-
centivando a resiliência com bastante sucesso; e 
5) descreve como esses programas obtiveram êxito 
diversificando atividades de subsistência, aumen-
tando a participação da comunidade e a resiliên-
cia, criando novas estruturas de governança e po-
sicionando mulheres como agentes de mudança.

Sobre o significado do termo resiliência
Os programas baseados no conceito de resiliência 
têm como objetivo enfrentar choques ambientais 
como, por exemplo, enchentes, tornados e terre-
motos e o trabalho de reconstrução após tais ca-
tástrofes. Eles requerem contribuições de curto e 
longo prazo nas áreas de finanças, planejamento, 
materiais e recursos e uma ampla gama de expe-
riência e conhecimento, além do envolvimento 
de governos nacionais, locais e de toda a comu-
nidade. O grau de exposição ao risco e a extensão 
da vulnerabilidade das populações afetadas e das 
áreas geográficas são determinantes cruciais do 
impacto de uma catástrofe6.

A complexidade dos esforços de transformação 
necessários após um desastre é um dos motivos pe-
los quais os planos programáticos para melhorar 
a resiliência devem ser baseados em evidências e 
especificar o grau e o tipo de risco e quais popu-
lações são mais vulneráveis a sentir seus efeitos. A 
recuperação e reconstrução pós-desastre oferecem 
uma oportunidade para reduzir o risco ao desastre 
e melhorar a capacidade de adaptação. No entanto, 
o IPCC constata que a ênfase na rápida reconstru-
ção de casas e da infraestrutura e a reabilitação dos 
modos de subsistência muitas vezes levam a uma 
recuperação que recria ou aumenta vulnerabilida-
des já existentes, quando, de fato, o que se neces-
sita é de um plano transformador de longo prazo e 
de mudanças nas políticas públicas para fortalecer 
a resiliência e o desenvolvimento sustentável6.

Cada vez mais, financiadores e outras organi-
zações se utilizam do marco referencial da resi-
liência para financiar programas humanitários e 
de desenvolvimento. De fato, como sugerido por 
Misha Hussain:

“O termo [resiliência] ganhou um significado polí-
tico e financeiro tão forte, que independentemen-
te de estarmos trabalhando com planejamento 
familiar ou gestão de desastres, toda proposta de 
financiamento, todo programa, todo resultado deve 
ser formulado para contribuir com a melhoria de 
resiliência.”7

Entre esses financiadores estão o Departamento 
de Desenvolvimento Internacional do Reino Uni-
do (DFID, sigla em inglês), o Banco Mundial, o Es-
critório das Nações Unidas para Redução de Risco 
de Desastres, a Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO), a Agência 
Suíça de Desenvolvimento e Cooperação, a Agên-
cia dos EUA para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), e o antigo AusAID3. Isso não é apenas um 
capricho dos financiadores – de forma crescente a 
resiliência vem sendo tratada como uma aborda-
gem de desenvolvimento que incentiva o planeja-
mento a longo prazo em todas as áreas.

Em um relatório de novembro de 2011, por 
exemplo, o DFID descreveu a resiliência ao desas-
tre como “um novo componente vital do trabalho 
humanitário e de desenvolvimento”, em resposta 
ao fato de que só em 2010 os desastres naturais 
afetaram mais de 200 milhões de pessoas, matan-
do cerca de 270.000 e causando um prejuízo de 
110 bilhões de dólares. Em 2011, vimos a primei-
ra grave situação fome do século 21 em partes do 
Chifre da África e diversos terremotos, tsunamis e 
outros desastres naturais em todo o mundo. Em 
função de uma previsão do Banco Mundial de que 
a frequência e a intensidade de desastres naturais 
vão continuar a crescer pelas próximas décadas, 
o DFID desenvolveu uma política humanitária do 
Reino Unido intitulada Salvando vidas, prevenin-
do o sofrimento e melhorando a resiliência, que:

“...inclui compromissos para incorporar a melhoria 
de resiliência em todos os programas nacionais do 
DFID até 2015, integra a resiliência ao nosso traba-
lho sobre mudança climática e prevenção de con-
flitos, intensificando a coerência entre nossas ações 
humanitárias e de desenvolvimento.”8

Princípios-chaves de resiliência
Vários princípios têm surgido para orientar o tra-
balho de construção de resiliência. Esses princí-
pios colocam o foco sobre: justiça social e igualda-
de, incentivo ao aprendizado adaptativo contínuo, 
construção de mecanismos e instituições efetivas 
de governança, considerar as especificidades dos 
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contextos locais na implementação das interven-
ções específicas, promoção da apropriação local 
e nacional dos processos, incentivo à participa-
ção estratégica e de longo prazo dos apoiadores, 
incluindo as lideranças locais e os membros das 
comunidades1,3,8-10.

Além disso, há três princípios operacionais 
que, na minha opinião, estão fortemente ligados 
à melhoria da resiliência, mas nem sempre são 
levados em consideração em outras abordagens. 
O primeiro é o que chamo de capacidade de inter-
-relação entre os sistemas. Esse princípio reconhe-
ce que há diferentes tipos de ameaças: “choques”, 
que são acontecimentos repentinos, como surtos 
de doenças, enchentes, deslizamento de terras, 
secas ou eclosão de violência que afeta a vulne-
rabilidade do sistema e de seus componentes, e 
“tensões”, que são impactos de longo prazo, como 
os que resultam da degradação de recursos natu-
rais, urbanização, mudanças demográficas e mu-
dança climática*.

A construção da resiliência deve enfatizar a 
interconectividade dos sistemas ecológicos e hu-
manos para salientar que os choques ocorrem 
em múltiplas esferas e em graus diferentes3. Há 
uma maior probabilidade desses impactos au-
mentarem quando, por exemplo, os efeitos da 
mudança climática se concentram apenas em 
uma região geográfica, provocando riscos simul-
tâneos a nível local. Ao mesmo tempo, eles re-
querem respostas de diferentes níveis territoriais 
e temporais do sistema de respostas – isto é, nos 
níveis individual, doméstico e comunitário – mas 
também requerem planejamento de longo prazo 
para lidar com as tensões que reforçam as vulne-
rabilidades subjacentes.

O segundo princípio para a construção da resili-
ência é o foco sobre a capacidade adaptativa, que 
é a capacidade dos indivíduos de uma comunida-
de para lidar com os choques baseados no nível de 
exposição (a magnitude, a frequência e o grau de 
estresse dos choques) e no nível de sensibilidade 
(a extensão em que um sistema ou ator é afetado). 
A capacidade adaptativa de indivíduos, comunida-
des, regiões, governos, organizações e instituições 
é determinada pela sua habilidade de regular, mo-
derar, tirar proveito e lidar com as consequências 

* Há sólidas evidências, por exemplo, de que a urbanização 
acelerada e o crescimento das megacidades, especialmente nos 
países em desenvolvimento, levaram à emergência de comunidades 
urbanas altamente vulneráveis, particularmente por meio de 
assentamentos informais e gestão inadequada da uso do solo6. 

dos danos. Nesses e em outros contextos similares, 
o fato das mulheres terem mais limitações em sua 
mobilidade e em suas habilidades e status social, 
aumenta a sua vulnerabilidade aos choques. As-
sim, por exemplo, durante o tsunami de 2004 no 
Oceano Índico, 80% dos mortos eram mulheres, e 
durante o ciclone de 1991 em Bangladesh, as ta-
xas de mortes entre as mulheres foi quase quatro 
vezes mais alta do que entre os homens8. Algumas 
organizações, portanto, consideram a igualdade 
de gênero e o empoderamento das mulheres com-
ponentes importantes para o desenvolvimento da 
resiliência, especialmente a USAID10 e o Programa 
de Desenvolvimento da ONU (PNUD)8.

A Fundação Rockefeller assim descreve o desen-
volvimento da capacidade adaptativa:

“A capacidade adaptativa ou adaptabilidade…. 
não é apenas a adaptação - mudança - em resposta 
às condições. É a habilidade dos sistemas - lares, 
pessoas, comunidades, ecossistemas, nações - de 
gerar novas formas de operar, novas relações sis-
têmicas. Se considerarmos que partes ou conexões 
falham ou tornam-se insustentáveis dentro de sis-
temas, a capacidade adaptativa é a determinante 
mais importante da resiliência. Então, em sistemas 
adaptativos complexos, a resiliência é melhor defi-
nida como a habilidade de resistir, se recuperar e se 
reorganizar em resposta a crises.”1

O terceiro princípio da resiliência é o incentivo 
a um processo dinâmico de inovação e transfor-
mação. Essa abordagem de “aprender com o que 
acontece” é um marco para o planejamento de 
resiliência e amplia a inclusão de inovações e a 
receptividade a necessidades emergentes. O PNUD 
define sua estratégia de resiliência como uma es-
tratégia que empodera comunidades e sistemas 
com conhecimento, promovendo uma cultura in-
clusiva e participativa de aprendizado, reflexão e 
ação. Ela consolida a capacidade organizacional, 
fortalece sistemas produtivos de resposta e cons-
trói ou fortalece habilidades coletivas de resolu-
ção de problemas:8

“No seu uso diário, os termos ‘capacidade’ e ‘ca-
pacidade de lidar com problemas’ frequentemente 
significam o mesmo que ‘resiliência’. O foco na resi-
liência enfatiza aquilo que as comunidades podem 
fazer para elas mesmas e como podem fortalecer 
suas capacidades, ao invés de se concentrar na sua 
vulnerabilidade ao desastre ou nas suas necessida-
des emergenciais.”11
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Integrando o planejamento familiar aos 
programas ambientais e de desenvolvimento
Não surpreende que a melhoria da saúde e do 
bem-estar sejam aspectos centrais para aumentar 
a capacidade e, consequentemente, a resiliência. 
Nesse sentido, desde o início dos anos 1990, diver-
sos programas ambientais e de desenvolvimento 
incluíram diferentes serviços de saúde. Com muita 
frequência, foram combinados esforços ambien-
tais e de conservação, planejamento familiar, pro-
gramas de gênero e de empoderamento e outros 
serviços de atenção primária à saúde para comu-
nidades carentes, especialmente onde as pressões 
populares aumentavam a vulnerabilidade, levan-
do ao uso insustentável dos recursos naturais e à 
insegurança alimentar.

Em junho de 2000, por exemplo, a Fundação 
Packard lançou uma iniciativa de população e 
meio ambiente (PMA) que financiou programas 
comunitários integrados de preservação e de 
planejamento familiar em áreas selecionadas de 
alta biodiversidade, apoiando a formação de lide-
ranças e aumentando a conscientização sobre as 
conexões entre população e meio-ambiente, com 
três objetivos principais:
•	 Melhorar a qualidade de vida em áreas focais ao 

melhorar a saúde reprodutiva, a gestão de recur-
sos naturais e as opções para modos alternativos 
de subsistência econômica;

•	 Aumentar a colaboração e a liderança em áreas 
interdisciplinares;

•	 Usar os meios de comunicação de massa e cam-
panhas dirigidas para aumentar a conscientiza-
ção do público e de elaboradores de políticas 
sobre as conexões e as soluções12.
Em 2002 e nos anos seguintes, a USAID iniciou 

um programa de População-Saúde-Meio Ambien-
te (PSMA) com financiamento para planejamen-
to familiar e saúde reprodutiva em áreas onde o 
“crescimento populacional ameaçava a biodiver-
sidade ou espécies sob risco de extinção”. Eles tra-
balharam em conjunto com as Fundações Packard 
e Summit e com o Fundo Critical Ecosystem Pro-
tection, junto a comunidades próximas ou inseri-
das em áreas intensamente problemáticas. Análi-
ses de 200512 e 200713 de algumas dessas mais de 
30 iniciativas conjuntas de proteção identificaram 
os seguintes benefícios:
•	 Três grandes vantagens para as iniciativas de 

planejamento familiar: melhor acesso para ho-
mens e para jovens adolescentes e mudanças 

positivas nas percepções da comunidade sobre 
as mulheres e nas percepções das mulheres so-
bre elas próprias quando têm acesso e contro-
lam dinheiro e crédito;

•	 Benefícios da conexão entre planejamento fa-
miliar e os efeitos rapidamente percebidos das 
intervenções de saúde, como a imunização e 
melhoria na qualidade da água; e

•	 Valor agregado às iniciativas de preservação 
por meio do maior envolvimento de mulheres e 
adolescentes de ambos os sexos nas atividades e 
um ponto de entrada por onde os projetos inte-
grados podem responder rápida e visivelmente 
às demandas prioritárias da comunidade (que, 
muitas vezes, são necessidades de saúde), con-
quistando sua confiança.
Uma pesquisa operacional nas Filipinas, publi-

cada em 2008, testou a eficácia da sinergia entre 
saúde reprodutiva, gestão de recursos naturais e 
programas de segurança alimentar14. A pesquisa 
mostrou que as comunidades onde se utilizou a 
abordagem integrada eram mais resilientes, por 
exemplo, em termos de melhores resultados em 
saúde, gestão de recursos litorâneos e segurança 
alimentar, do que aquelas que não experimenta-
ram as mesmas abordagens.

Uma análise publicada em 2013 pela ONG de 
desenvolvimento FHI360 demonstrou que a inte-
gração do planejamento familiar voluntário a pro-
gramas mais amplos de desenvolvimento aumen-
ta a autonomia, o empoderamento e o bem-estar 
geral da comunidade - as mesmas características 
consideradas chave para se alcançar a resiliência. 
A análise levou em conta diversos modelos de in-
tegração dos serviços de planejamento familiar e 
correlatos a programas não relacionados à saúde, 
incluindo microfinanciamento, programas agrí-
colas e ambientais. Além disso, o estudo mostrou 
que boa parte da infraestrutura, das relações com 
a comunidade e dos serviços existentes oferecidos 
pelos parceiros de desenvolvimento da FHI360 
ofereciam uma sólida base para a integração do 
planejamento familiar15

Desenvolvimento integrado: como o 
planejamento familiar desenvolve a 
resiliência?
Grupos internacionais e locais de desenvolvi-
mento e preservação que implementam esses 
programas afirmam que a abordagem integrada 
ajuda a construir uma base sólida para que as 
comunidades satisfaçam suas necessidades mais 
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urgentes e preservem o seu futuro. Isso inclui 
ajudar mulheres e casais a realizar suas inten-
ções reprodutivas e preservar o ambiente em 
que criam suas famílias e do qual depende sua 
subsistência. Diversos pesquisadores demons-
traram que o planejamento familiar voluntário 
e baseado em direitos pode melhorar recursos, 
capacidade, flexibilidade e mobilidade no plano 
individual e comunitário16-21, aumentando assim 
a resiliência e a capacidade adaptativa, especial-
mente entre as mulheres.

O planejamento familiar é conhecido por 
melhorar as capacidades adaptativas no âmbito 
individual e doméstico de diversas formas. Pri-
meiramente, ao ajudar as mulheres e as famílias 
a determinar o tamanho desejado de sua famí-
lia, o planejamento familiar lhes dá a possibili-
dade de se preparar para emergências, cria redes 
de proteção e torna o processo de evacuação e 
migração mais seguro e rápido22-24. Segundo, o 
planejamento familiar melhora os resultados de 
saúde materna ao reduzir os partos de alto risco 
provocados pelo curto intervalo entre as gesta-
ções e por reduzir a carga de trabalho doméstico. 
Terceiro, a melhoria da adaptabilidade à mudan-
ça climática pode resultar da melhor percepção 
da mulher sobre as suas capacidades e do seu 
maior controle sobre as esferas psicológica, fami-
liar e socioeconômica19-21. Por exemplo, em uma 
desconstrução da resiliência ao desastre, Thurai-
rajah e colegas identificaram que quando as mu-
lheres podem influenciar as decisões domésticas, 
incluindo decisões sobre saúde reprodutiva, elas 
se tornam mais empoderadas durante a recupe-
ração de um desastre20.

As mulheres tornam-se capazes de alcançar 
uma maior resiliência por meio de uma melhor 
saúde e educação, tornam-se mais flexíveis em 
suas estratégias adaptativas, têm mais acesso a 
empregos bem pagos e participam mais de inicia-
tivas de resposta à mudança climática e de gestão 
ambiental. O objetivo mais amplo, então, é que 
indivíduos e famílias se tornem mais resilientes 
às flutuações ambientais e eventos da mudança 
climática, que mulheres avancem na sua situa-
ção econômica e social e que os sentimentos 
de competência e empoderamento melhorem a 
adaptabilidade e a qualidade das respostas à mu-
dança climática.

Essa abordagem também ajuda a consolidar a 
confiança entre os membros da comunidade por-
que lida com questões consideradas importantes 
pelo grupo, tais como serviços de saúde, e por 

isso oferecem um ponto de entrada dificilmen-
te garantido de outra maneira. Os membros das 
comunidades passam a acreditar na abordagem 
população-saúde-meio ambiente e envolvem-se 
na manutenção do programa após o término do 
financiamento externo.

Formuladores de políticas e ONGs locais, por 
sua vez, apoiam as abordagens integradas que 
articulam necessidades comunitárias básicas, 
erradicação da pobreza, minimização de desas-
tres e segurança alimentar. A abordagem da base 
para o topo da PSMA também ajuda a estabele-
cer movimentos de base, que podem ter efeitos 
duradouros como, por exemplo, uma melhor co-
esão comunitária que fortaleça o agenciamento 
e o empoderamento, que são importantíssimos 
para a resiliência.

Estabelecendo soluções de longo prazo por 
meio do planejamento familiar e PSMA
Os programas integrados de construção de resili-
ência e PSMA compartilham atributos similares: 
ambos enfatizam a melhoria do acesso a recursos 
externos, a apropriação e o controle local dos re-
cursos, a atenção às necessidades básicas comuni-
tárias e a melhoria das capacidades adaptativas. 
Com base na experiência de programas integrados 
de PSMA,  quatro trajetórias críticas podem ser 
identificadas, nas quais o planejamento familiar 
pode ser incorporado em atividades para se de-
senvolver resiliência:
•	 Diversificação dos modos de subsistências

Uma das características mais elementares para 
o planejamento da resiliência é a “diversificação 
para a prontidão”3,11. Programas integrados de 
PSMA contribuem para isso ao conectarem o pla-
nejamento familiar à diversificação dos modos de 
subsistência e à preparação para o imprevisível e 
para a mudança. Essa abordagem é evidente no 
trabalho de PSMA do grupo de preservação Blue 
Ventures, um líder na comunidade PSMA15)† que 
trabalha com comunidades remotas e seminôma-
des ao longo do litoral sudoeste do Madagascar. 
Após estabelecer a gestão local de uma área ma-
rinha, eles incluíram no trabalho um componente 
de saúde e planejamento familiar em resposta à 
demanda local. Por meio de programas de preser-
vação e de saúde, a Blue Ventures agora oferece in-
formações e serviços de PSMA à comunidade e ca-

† Vide o artigo de Vik Mohan na Reproductive Health Matters 
2014;22(43):93–10325.
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pacitação e oficinas para educadores de base, que 
apoiam a diversificação dos modos de subsistência 
(por meio do cultivo de algas marinhas e pepinos 
do mar, por exemplo, fazendo assim com que a po-
pulação de polvos possa se regenerar) e melhoria 
dos resultados de saúde por meio da ampliação 
do acesso a serviços26. Quando o ciclone Haruna 
atingiu a área em 2013, a Blue Ventures foi a única 
organização com capacidade de oferecer assistên-
cia emergencial - um fato que o Diretor Médico Dr. 
Vik Mohan atribui não só à infraestrutura da Blue 
Ventures, mas à confiança que ela construiu entre 
os membros da comunidade27.
•	 Reforçar a participação e a resiliência  

comunitárias
A importância da participação e do envolvi-

mento de diferentes atores comunitários é re-
conhecida como fator crucial para a elaboração 
de programas de resiliência: na diversidade de 
grupos executando diferentes funções em uma 
comunidade ou um ecossistema; na oferta de 
oportunidades econômicas; nas diferentes opini-
ões incluídas nos processos de desenvolvimento 
de políticas e programas de resiliência; nas par-
cerias entre as comunidades; nos recursos natu-
rais dos quais as comunidades dependem e nas 
atividades de planejamento, resposta e recupera-
ção3. Isso se reflete no envolvimento da comuni-
dade e na apropriação do conhecimento local em 
projetos de desenvolvimento de resiliência e nas 
situações em que as comunidades são proprietá-
rias de recursos naturais e influenciam processos 
políticos relevantes.

A Pathfinder International, junto com um gran-
de número de parceiros, está implementando 
uma abordagem PSMA integrada ao projeto de 
Saúde Ambiental e Popular na bacia do lago Vi-
tória no Quênia e Uganda28‡. Esse projeto /repro-
duz as abordagens de resiliência ao colocar o foco 
na participação comunitária em todas as etapas 
do desenho do programa: implementação e ava-
liação, coleta de dados, atividades participativas 
relevantes para lidar com comportamentos e cren-
ças locais e coordenação comunitária contínua 
por parte de grupos ambientais e de saúde para 
maximizar o impacto das atividades.
•	 Estabelecendo novas estruturas de governança

Bene et al apontam que instituições efetivas 
de governança devem ser descentralizadas, flexí-

‡ Vide o artigo de Ghiron et al na Reproductive Health Matters 
2014;22(43):84–9228.

veis e conectadas às realidades locais; facilitar o 
aprendizado em todo o sistema e executar funções 
especializadas, como, por exemplo, traduzir dados 
científicos sobre tendências importantes sobre 
mudança climática e desflorestamento, por exem-
plo, em orientação prática para formuladores de 
políticas3. A elaboração de programas integrados 
de PSMA pode auxiliar a alcançar esses objetivos 
de diversas maneiras.

Nas Filipinas, Save the Children construiu uma 
parceria bem sucedida com unidades do governo 
local no município de Concepcion para garantir 
que os programas integrados PSMA permaneces-
sem centrais e sustentáveis nas atividades do go-
verno após o término do envolvimento da organi-
zação. O município de Concepcion está localizado 
na província de Iloilo, na região do Isaias do Oes-
te. O município conta com 25 barangays (distritos 
locais), 11 dos quais localizam-se em pequenas 
ilhas. No ano 2000, Concepcion foi considerado o 
município mais pobre de Iloilo. Pesquisas indica-
vam que 5.598 lares (87% dos lares do município) 
viviam na pobreza. O Projeto de Desenvolvimento 
de Convivência entre Pessoas e o Meio Ambiente 
de Save The Children tem como objetivo melho-
rar a saúde das famílias e comunidades tratando 
do crescimento populacional e da degradação de 
recursos litorâneos. O projeto tem como premis-
sa inicial a ideia de é mais provável que casais 
com necessidades contraceptivas não satisfeitas 
tomem uma atitude para lidar com essa situação 
quando há disponibilidade de serviços de saúde 
reprodutiva e quando compreendem as conexões 
entre  aumento populacional, meio ambiente lo-
cal e qualidade de vida.

Uma vez identificados os barangays onde o 
trabalho seria feito e construídas as metas ge-
rais para melhorar a saúde reprodutiva e a ges-
tão de recursos litorâneos, Save The Children e 
o governo municipal formaram parcerias com 
os próprios barangays. O compromisso com os 
barangays foi alcançado de duas maneiras. Pri-
meiro, Save The Children realizou oficinas com 
as lideranças dos barangays para fortalecer suas 
habilidades de mobilização dos membros das co-
munidades e de tomada de decisões no processo 
de planejamento e desenvolvimento de projetos. 
Segundo, Save The Children continuou a traba-
lhar diretamente com os líderes municipais para 
que os planos integrados de PSMA pudessem re-
ceber apoio financeiro e de políticas públicas, de 
acordo com o orçamento anual de desenvolvi-
mento do município.
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Como resultado, os dois níveis de governo 
local - os barangays e o município - realizaram 
uma prestação de contas comum, criando apoio 
e compromisso mútuos e sustentáveis. “Foram o 
prefeito e a equipe local do município e não o 
Save The Children que fizeram com que as uni-
dades locais de governo dos barangays compre-
endessem o projeto e apoiassem a parceria,” 
declarou Rene Sobremonte, coordenador de pla-
nejamento de desenvolvimento do município, ao 
Population Reference Bureau. A equipe do Save 
The Children ressaltou que essas estruturas cola-
borativas ainda existem atualmente, mesmo após 
o fim do programa de PSMA29.

Outros tipos de abordagens também já foram 
utilizadas para influenciar mecanismos de go-
verno. Em 2001, a Fundação PATH Filipinas, Inc. 
(FPFI) lançou um Projeto PSMA de Gestão Integra-
da de População e Recursos Litorâneos (GIPOPR-
LI) para superar vulnerabilidades similares nas 
comunidades litorâneas das Filipinas: a redução 
acelerada dos cardumes de peixes, os altos índices 
de pobreza e um conjunto de péssimos resultados 
em saúde. Em lugar de oferecer assistência direta 
às comunidades, o GIPOPRLI formou uma parceria 
com ONGs e grupos locais de usuários de recursos 
para desenvolver resiliência por meio da oferta de 
assistência técnica, financeira e de planejamento 
para alcançar metas de planejamento familiar, 
preservação e biodiversidade.

Em 2012, a FPFI analisou o impacto do GIPO-
PRLI em Palawan, um dos municípios da ilha 
que participou do projeto. O estudo comparou 
dados do pré-projeto de 2001 com dados do pós-
-projeto em 2007 para avaliar o desempenho de 
três programas: um voltado apenas para a saúde 
reprodutiva, um segundo voltado apenas para a 
gestão de recursos litorâneos e um terceiro, in-
tegrando as duas áreas. A avaliação indicou que 
os resultados de saúde reprodutiva e ambientais 
foram melhores nos locais que receberam o pro-
grama integrado30.

A FPFI trabalha atualmente para facilitar o de-
senvolvimento de “conselhos de PSMA” por meio 
de normatização local, como uma parte crucial 
de uma abordagem holística de desenvolvimento, 
preservação ambiental, adaptação à mudança cli-
mática e redução de riscos de desastres31. Na pro-
víncia de Leyte, o município de Hindang criou um 
decreto deste tipo e salientou que o “Conselho Mul-
tissetorial Municipal de População, Saúde e Meio 
Ambiente”, como é chamado, irá “integrar a abor-
dagem PSMA ao plano anual de desenvolvimento 

de curto, médio e longo prazo do município, com 
programas e financiamento adequados”32.

Os conselhos PSMA e as estruturas de governan-
ças adicionais foram efetivas em conectar o planeja-
mento familiar ao bem-estar geral da comunidade 
em um ambiente de políticas ambientais geral-
mente não receptivas ao planejamento familiar. 
Eles demonstram que a abordagem integrada pode 
ajudar a situar o planejamento familiar no centro 
do desenvolvimento e auxiliar a construir resiliên-
cia em comunidades onde o PSMA já é realizado.
•	 Posicionar as mulheres como agentes de mudança

Pesquisadores apontam que um alto grau de 
igualdade social e econômica é importante para 
a resiliência. De outro modo, como observado em 
1991 nas consequências do ciclone em Bangladesh 
e do tsunami do oceano Índico de 2004, o risco 
é distribuído de forma desigual. Muitas vezes, os 
programas de PSMA se destacam pelo maior grau 
de envolvimento das mulheres em programas am-
bientais. Um estudo qualitativo conduzido na Eti-
ópia pela Population Action International indicou 
que as pessoas consideraram o planejamento fa-
miliar como uma ferramenta-chave para o fortale-
cimento da adaptação à mudança climática24. Por 
causa das necessidades específicas de mulheres e 
crianças, os sujeitos perceberam que o número de 
crianças na família foi um preditor crucial para a 
capacidade de subsistência do domicílio em tem-
pos econômicos e ambientais difíceis. No geral, os 
participantes declararam que famílias menores 
estavam mais bem posicionadas para superar de-
safios relacionados ao clima, assim como tinham 
maior facilidade para planejar e economizar e, se 
necessário, migrar, e suas crianças tinham uma 
maior probabilidade de sobreviver no caminho24.

De maneira similar, na região de Guraghe, na 
Etiópia, a Guraghe People’s Self-Help Development 
Organization (GPSDO) vem, desde 2008, implemen-
tando um projeto PSMA que integra preservação 
ambiental e atividades de subsistência no progra-
ma comunitário de educação em saúde reprodu-
tiva e planejamento familiar. O programa conecta 
trabalhadores voluntários de saúde, trabalhadores 
de extensão e agentes de desenvolvimento para 
oferecer informações e serviços integrados em cin-
co woredas (distritos). O GPSDO também trabalha 
em clubes de jovens e grupos de mulheres com 
atividades de subsistência e preservação e de cons-
cientização sobre saúde reprodutiva.

Na avaliação do programa, 962 mulheres ca-
sadas em idade reprodutiva foram entrevistadas 



89

R-M De Souza. Questões de Saúde Reprodutiva 2016; 9: 82–91

sobre planejamento familiar e controle da fecun-
didade em um woreda onde o GPSDO implementa 
o programa PSMA e em outro onde implementam 
um programa vertical exclusivamente de plane-
jamento familiar. As mulheres no woreda PSMA 
apresentaram uma chance quase quatro vezes 
maior de usar métodos contraceptivos durante o 
período do estudo do que as mulheres do outro 
programa. As mulheres também obtiveram um 
acesso maior a dinheiro, pois um número signi-
ficativo delas obteve mais controle sobre recursos 
geradores de renda, alcançando, assim, resulta-
dos com maior valor agregado, como uma maior 
proporção de lares com fornos de alta eficiência 
energética e atividades voltadas para a geração de 
renda direcionadas a resultados ambientais e de 
segurança alimentar33.

Conclusões
A popularidade da abordagem da resiliência como 
uma resposta para choques e tensões e para au-
mentar a resiliência de sistemas e a adaptabili-
dade de indivíduos e comunidades oferece um 
caminho para demonstrar como a integração do 
planejamento familiar em programas mais am-
plos de meio ambiente e desenvolvimento pode 
contribuir para o bem-estar. Este artigo defendeu 
que projetos integrados como estes apresentam 
oportunidades únicas para fortalecer a resiliência 
comunitária por meio da redução de risco, diver-
sificação de modos de subsistência, criação de en-
volvimento e confiança da comunidade, melhoria 

das estruturas de governança e fortalecimento 
do envolvimento das mulheres em processos de 
tomada de decisão e seu posicionamento como 
agentes de mudanças. Para as comunidades, e 
para as mulheres em particular, esses programas:
•	 Empoderam as mulheres para que assumam 

um maior papel na vida econômica e política de 
suas comunidades,

•	 Incorporam a resposta de todos os segmentos da 
sociedade para garantir o planejamento partici-
pativo,

•	 Fortalecem a coesão que sustenta a resiliência 
das comunidades a desastres, conflitos e outros 
impactos e

•	 Introduz formas participativas de gerir as dimen-
sões sociais de gênero e poder.
Com o aumento da frequência dos choques 

de curto prazo, como os desastres naturais, con-
flitos e crises alimentares, e da ameaça adicional 
de longo prazo das tensões provenientes da mu-
dança climática e do esgotamento ambiental, os 
esforços de desenvolvimento devem melhorar a 
habilidade das comunidades para gerir, planejar 
e se recuperar de grandes catástrofes e da des-
truição que ameacem vidas. Capitalizar as opor-
tunidades de integrar o planejamento familiar na 
elaboração de programas de resiliência, por meio 
de programas integrados como os que combinam 
população, saúde e meio ambiente, nos oferece 
uma oportunidade de reunir diversas soluções de 
longo prazo e baseadas na resiliência, aumentan-
do assim a eficácia de cada uma das abordagens. 
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Résumé
Pour les nombreux individus et communautés 
connaissant des catastrophes naturelles et une 
détérioration de l’environnement, accroître la 
résilience signifie renforcer la capacité d’anticiper, 
de prévenir, de récupérer et de reconstruire après 
des chocs et des tensions négatives. Depuis plusieurs 
décennies, les praticiens du développement 
s’emploient à renforcer ces aptitudes dans les 
communautés vulnérables autour du monde. Cet 
article examine d’abord le sens de la résilience 
comme composante de la réponse aux catastrophes 
et certains des éléments clés du renforcement de 
la résilience. Il résume ensuite les approches à la 
résilience élaborées par les Fondations Rockefeller 
et Packard, le Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat, USAID et le 
DFID, qui montrent comment les services de 
planification familiale peuvent contribuer à la 
résilience. Puis il donne quelques exemples de 
l’intégration de la planification familiale dans 
des programmes actuels de développement 
et de protection de l’environnement. Enfin, il 
décrit comment ces programmes intégrés ont 
réussi à aider les communautés à diversifier leurs 
moyens de subsistance, stimuler leur participation 
et leur résilience, consolider les structures 
gouvernementales et positionner les femmes 
comme agents du changement.

Resumen
Para el gran número de personas y comunidades 
que experimentan peligros naturales y degradación 
ambiental, desarrollar capacidad de recuperación 
significa adquirir más competencia para prever, 
prevenir, recuperarse y reconstruir tras negativos 
shocks y estrés. Profesionales del área de desarrollo 
llevan varias décadas trabajando para desarrollar 
esta competencia en comunidades vulnerables del
mundo. Este artículo primero examina el 
significado de capacidad de recuperación como un 
componente de responder a los desastres y algunos 
de los componentes clave de desarrollar capacidad 
de recuperación. Luego resume las estategias para 
desarrollar capacidad de recuperación formuladas
por las Fundaciones Rockefeller y Packard, 
el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, USAID y DFID, que 
muestran cómo los servicios de planificación 
familiar pueden contribuir a la capacidad de 
recuperación. A continuación, da ejemplos de 
cómo la planificación familiar ha sido integrada 
en algunos programas actuales de medio 
ambiente y desarrollo. Por último, describe cómo 
estos programas integrados han logrado ayudar 
a las comunidades a diversificar sus medios de 
sustento, incrementar la participación y capacidad 
de recuperación comunitaria, construir nuevas 
estructuras de gobernanza y posicionar a las 
mujeres como agentes de cambio.
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O boom da população jovem no hemisfério Sul é 
considerado um catalisador das mudanças sociais 
atuais e futuras em larga escala. Para muitos, o 
próprio tamanho da população jovem a torna 
uma força formidável na economia e nas políti-
cas globais e no desenvolvimento internacional. 
Quando comparada com o envelhecimento apa-
rentemente pacífico e a potencial estagnação eco-
nômica do hemisfério Norte, a população jovem 
é apresentada como a chave para o crescimento 
positivo no futuro de nações do Sul e, simultanea-
mente, como potencialmente explosiva. 

O cientista político Henrik Urdal descreve as 
enormes populações juvenis como “uma graça 
ou uma maldição”1. O antigo Diretor Financeiro 
do Banco Mundial, Justin Yifu Lin, indaga se são 
“um bônus ou uma bomba demográfica nos países 
em desenvolvimento”2. O jornalista Winsley Ma-
sese questiona se os jovens no Quênia são “uma 
bomba relógio demográfica ou uma graça”3. Esses 
comentários ilustram o amplo debate internacio-
nal entre acadêmicos, responsáveis por políticas 
de desenvolvimento e comentaristas da mídia 
sobre o potencial do boom da população jovem. 
Os termos duais por eles utilizados refletem duas 
teorias populares sobre jovens. O conceito de “bô-
nus demográfico” sugere que grandes populações 
jovens oferecem uma “janela de oportunidades” 
para o crescimento econômico e para o desenvol-
vimento, enquanto a teoria da “explosão juvenil” 
compreende os jovens como indivíduos inquietos 

e propensos a atos violentos. As duas teorias têm 
componentes de gênero. A teoria do bônus demo-
gráfico enfatiza o papel do empoderamento das 
mulheres jovens, enquanto a teoria da explosão 
juvenil caracteriza homens jovens como propen-
sos a atos violentos. 

Como citado acima, as duas teorias são fre-
quentemente utilizadas de forma complementar, 
funcionando como os dois lados da mesma moe-
da. Para muitos analistas, o lado da moeda virado 
para cima - e que determina o bônus ou a bomba 
- depende do papel do planejamento familiar em 
reduzir as taxas de natalidade, junto com outras 
intervenções que apoiem as conquistas da juven-
tude, tais como educação, emprego e participação 
civil. Um bônus demográfico pode degenerar em 
uma explosão juvenil violenta e, inversamente, 
uma explosão juvenil pode, nas condições ade-
quadas, ser revertida em um bônus econômico. O 
comentário de Donald Steinberg, administrador 
adjunto da USAID, no plenário da Rio+20 é um 
exemplo desse argumento: 

“A explosão juvenil são os jovens que nós não alcan-
çamos, o bônus demográfico serão aqueles que nós 
conseguimos alcançar”4.
Essa forma binária de compreender as grandes 
populações jovens é identificada nas políticas de 
desenvolvimento. O fórum online para coletar 
contribuições da sociedade civil sobre a agenda 
de desenvolvimento pós-2015, por exemplo, inclui 
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um debate sobre “o grande crescimento da popu-
lação, incluindo a questão da explosão juvenil e a 
janela de oportunidade demográfica”. 

Como parte dessa temática, um dos modera-
dores do fórum, o demógrafo John Bongaarts, do 
Population Council, defende o planejamento fa-
miliar para jovens, junto com o desenvolvimento 
socioeconômico e a educação das meninas como 
fatores de suporte para o declínio da fecundida-
de5. Assim como nas consultas pós-2015, os con-
ceitos de explosão juvenil e bônus demográfico 
são frequentemente para informar as políticas 
de planejamento familiar. Entretanto, o uso de 
uma dessas teorias não leva automaticamente à 
outra e, frequentemente, elas são empregadas de 
maneira separada. O documento informativo do 
IPPF, Planejamento Familiar e o Bônus Demográ-
fico, por exemplo, defende que os governos e as 
agências doadoras apoiem o declínio da fecundi-
dade através da oferta de planejamento familiar 
voluntário e de estratégias de empoderamento 
das mulheres e assistência à infância, tal como 
feito na Tailândia. Esse documento não menciona 
a teoria da explosão juvenil ou a potencial violên-
cia juvenil associada à grande dimensão da popu-
lação de jovens6.

Estou de acordo que oferecer acesso ao plane-
jamento familiar para jovens é uma importante 
prioridade política no contexto da saúde sexual e 
reprodutiva abrangente e de qualidade. Também 
concordo que informações demográficas sobre o 
tamanho da população jovem são essenciais para 
orientar as políticas apropriadas. Mas, ao mesmo 
tempo, considero que teorias quantitativamen-
te orientadas, como a do bônus demográfico e a 
da explosão juvenil, simplificam em demasia um 
quadro muito mais complexo, além de oferecerem 
argumentos problemáticos para a oferta de pla-
nejamento familiar. Essas teorias estreitam nossas 
percepções sobre juventude e, quando não incor-
poram uma compreensão detalhada  baseada na 
experiência dos jovens, tem o potencial de restrin-
gir a SDSR e produzir impactos sobre o tipo e a 
qualidade do planejamento familiar disponível. 
Isso se aplica tanto às políticas em geral, quanto 
às políticas direcionadas especificamente para 
a juventude. Políticas de saúde sexual e repro-
dutiva receptivas às necessidades da população 
global, que incorporem as conquistas da ICPD e 
defendam direitos, requerem toda nossa capaci-
dade reflexiva e criativa para a sua elaboração. A 
oferta de serviços da saúde sexual e reprodutiva 
deve alcançar qualquer pessoa que deles neces-

site, independentemente da idade,  o que inclui 
adolescentes e jovens. 

Neste artigo, analiso as conhecidas teorias da 
“explosão juvenil” e do “bônus demográfico”, exa-
minando o modo como as agências internacio-
nais e governos adotaram-nas como base para 
as políticas voltadas para a juventude. Apesar da 
popularidade, eu argumento que essas teorias 
descaracterizam as populações jovens e oferecem 
uma percepção limitada das suas complexas iden-
tidades e realidades. Dessa maneira, essas teorias 
frequentemente levam a políticas e serviços que 
não atendem às necessidades dos jovens. De for-
ma mais específica, essas teorias defendem a re-
dução da taxa de natalidade como o alicerce da 
defesa,  das políticas e da oferta de planejamento 
familiar e como o caminho para enfrentar proble-
mas globais. Os métodos contraceptivos são exces-
sivamente enfatizados como uma solução técnica 
para solucionar questões econômicas e sociais 
mais amplas*. O acesso a métodos contraceptivos 
é parte essencial da oferta de serviços de saúde 
sexual e reprodutiva e um aspecto importante 
do empoderamento feminino. Ao mesmo tempo, 
qualquer política que instrumentalize a contra-
cepção como uma ferramenta para alcançar obje-
tivos nacionais e internacionais tem o potencial de 
comprometer direitos. 

Neste artigo, defendo uma compreensão in-
clusiva e diversa de juventude, produzida prin-
cipalmente por ativistas jovens e seus aliados e 
que promova uma abordagem da saúde sexual e 
reprodutiva baseada em direitos. O trabalho qua-
lificado de jovens ativistas oferece um ponto de 
partida para políticas e serviços inclusivos e favo-
ráveis aos jovens. As perspectivas dos jovens para 
os serviços derrubam as barreiras que há mui-
to tempo separam a saúde sexual e reprodutiva  
e o HIV e propõem modelos para a oferta de  
serviços inclusivos.

Jovens: carregando o futuro?
As tendências demográficas atuais incluem tanto 
crescimento quanto declínio populacional em di-
ferentes partes do mundo. As taxas de crescimen-
to populacional e as taxas totais de fecundidade 
caíram significativamente desde os anos 1960. 
Apesar do tamanho da família estar diminuindo, 
com uma taxa total de fecundidade (TTF) de apro-

*  Ver, por exemplo, a análise de Lisa Ann Richey, no texto 
Population Politics and Development, sobre o modo como os 
programas de planejamento familiar na Tanzânia trataram de 
problemas econômicos e políticos do desenvolvimento. 
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ximadamente 2,53 filhos por mulher, 33 países 
da África subsaariana apresentam uma TTF acima 
de quatro. Mas as taxas de fecundidade também 
estão em declínio nesses países, principalmente 
nas áreas urbanas. Em outros países, especialmen-
te no Leste da Ásia e Leste Europeu, as taxas de 
fecundidade são muito menores que o nível de 
reposição de aproximadamente 2,1 filhos por mu-
lher, levando ao declínio populacional. Entre 2005 
e 2010, os 75 países com taxas de fecundidade 
abaixo do nível de reposição representavam 48% 
da população mundial8.

As tendências da taxa de fecundidade contri-
buem para a distribuição global das populações 
jovens e em envelhecimento. O envelhecimento 
populacional, isto é, quando o número de idosos 
na população cresce e o número de jovens dimi-
nui, é uma realidade em todo o mundo. Esse fe-
nômeno está especialmente concentrado no he-
misfério Norte, como, por exemplo, no Japão, na 
Rússia e na Itália, onde o número de idosos ultra-
passa o número de indivíduos com menos de 15 
anos. O relatório das Nações Unidas Perspectivas 
Mundiais de População: Revisão de 2012 relata 
que até 2050 o número de pessoas mais velhas 
(acima de 60 anos) nos países em desenvolvimento 
será aproximadamente duas vezes maior do que 
o número de crianças8. O declínio no número de 
jovens no hemisfério Norte causou alarde quanto 
à manutenção da força das economias nacionais 
diante da redução do número de adultos em ida-
de de trabalhar e das demandas de assistência à 
saúde e outras necessidades das populações mais 
velhas9. Ao mesmo tempo, o envelhecimento na 
“Europa em encolhimento” é responsável por uma 
inquietação considerável em relação às mudanças 
do perfil social e racial das nações, desencadea-
das pelo fluxo de jovens imigrantes em busca de 
oportunidades. O potencial de jovens imigrantes 
de contribuir com nações e comunidades cuja 
população está em processo de envelhecimento é 
muitas vezes ofuscado por medos nacionalistas e 
preconceitos racistas10.

Em contraste, crianças e jovens são a maioria 
da população em algumas partes do hemisfério 
Sul, com 1,7 bilhão de crianças abaixo de 15 anos 
e 1,1 bilhão de jovens entre 15 e 24 anos8, sendo 
essa a maior coorte global da história. Proporcio-
nalmente, as maiores populações juvenis estão 
nos países com os menores índices de desenvol-
vimento, como Nigéria, Mali, Zâmbia e Somália8, 
que também apresentam as maiores taxas de cres-
cimento populacional. As taxas de fecundidade 

nesses países ainda são relativamente altas em 
relação às taxas de mortalidade (incluindo morta-
lidade infantil), particularmente no sul da África. 
Isso cria um “impulso populacional”, no qual as 
coortes de jovens, no auge de sua vida reprodu-
tiva, contribuem com as taxas de crescimento po-
pulacional tanto nos seus países quando global-
mente. A Revisão estima que a atual população 
mundial de aproximadamente 7,2 bilhões será de 
8,1 bilhões em 2025, 9,6 bilhões em 2050 e 10,9 
bilhões em 2100†.

Em grande medida por causa da fecundida-
de, espera-se que a juventude do hemisfério sul 
determine o futuro – e não apenas as taxas de 
crescimento populacional, mas o futuro coletivo 
do planeta. Um cartaz do UNFPA de 2013, por 
exemplo, apela para “Manter o compromisso da 
ICPD vivo, concretizando a sua agenda inacabada. 
Os desafios nunca foram  tão grandes”. Convocan-
do para a ampliação do acesso à saúde sexual e 
reprodutiva, o cartaz segue dizendo que 1,8 bi-
lhão de pessoas entram na idade fértil e serão as 
suas decisões reprodutivas e o acesso a serviços 
que irão decidir: “se nossa população continuará 
crescendo rapidamente, superando a nossa capa-
cidade de alimentar e cuidar de todos, ou se o cres-
cimento será freado e eventualmente estabilizado, 
[isso] depende das escolhas que fizerem - e das que 
nós ajudarmos a fazer”11.

O UNFPA é um forte defensor da saúde e dos 
direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) da juventu-
de e as mensagens conflitantes expostas neste car-
taz não refletem sua estratégia geral. Mas o cartaz 
transmite mensagens conflitantes. De um lado, 
apoia as necessidades de saúde sexual e reprodu-
tiva de jovens‡ e do outro equipara suas decisões 
reprodutivas e de fecundidade com a escassez de 
recursos, fome e instabilidade. Esse posiciona-
mento sobre a fecundidade das mulheres como 
fonte dos problemas globais é familiar e recebe 
duras críticas de teóricas feministas do movimen-
to internacional pela saúde da mulher7,13,14. Essa 
equação é imprecisa, não considera as complexas 
razões econômicas e políticas envolvidas na fome 
e na escassez mundial de recursos e cria pressão 

† Essa estimativa média assume que os países com as mais 
altas TFT irão vivenciar um declínio nas taxas, enquanto aqueles 
com taxas menores do que 2,0 irão passar por uma elevação da 
fecundidade. 

‡ Para uma discussão aprofundada da abordagem do UNFPA 
para atender às necessidades de saúde sexual e reprodutiva da 
juventude no Sul global, ver, por exemplo, o Marco Referencial de 
2014 para o Seguimento do Programa de Ação da ICPD. 
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para reduzir as taxas de crescimento, como se isso 
fosse o suficiente para resolver o problema. 

As grandes populações juvenis, o crescimento 
populacional e o desenvolvimento, as necessida-
des e os direitos dos jovens e as políticas de in-
tervenção apropriadas, são questões complexas 
e importantes. E igualmente importantes são as 
ideias nas quais nos baseamos para compreender 
a juventude e formular políticas. 

Dois lados da mesma moeda: as teorias da 
explosão juvenil e do bônus demográfico

Explosão juvenil
Apesar de compatíveis, as teorias da explosão ju-
venil e do bônus demográfico possuem diferentes 
origens e objetivos. A teoria de explosão juvenil foi 
inicialmente desenvolvida como uma ferramenta 
da inteligência americana, com o objetivo de au-
xiliar analistas do exército a identificar problemas 
internacionais de segurança causados por grandes 
populações juvenis, especialmente de homens jo-
vens15. Em contraste, a teoria do bônus demográ-
fico é um argumento econômico para impulsionar 
o investimento no planejamento familiar interna-
cional e na flexibilidade econômica do mercado 
de trabalho.  

Os geógrafos Gary Fuller e Forrest Pitts definem 
a explosão juvenil quando jovens de 15 a 24 anos 
representam 20% ou mais da população adulta de 
um país17§. Nos anos 1990, a CIA financiou Fuller 
para desenvolver essa teoria, que é considerada o 
resultado de um apanhado geral acadêmico sobre 
juventude, inquietação política e o colapso do Es-
tado por cientistas como Herbert Moller18, Jack A. 
Goldstone19 e, posteriormente, Richard Cincotta20. O 
cientista político Henrik Urdal desenvolveu essa te-
oria e publicou artigos voltados para políticas públi-
cas em revistas acadêmicas e publicações do Banco 
Mundial e da Divisão de População da ONU21,22.

Esses acadêmicos acreditam que, em diferentes 
níveis e intensidade, a explosão juvenil aumenta a 
inquietação em parte da África, do Oriente Médio, 
da Ásia e da América do Sul. Eles argumentam que 
explosões juvenis estão relacionadas a crises polí-
ticas, como revoluções19, rebeliões, insurgência e 
alianças violentas23, a um aumento significativo de 
conflitos armados22 e a revoluções ligadas à ins-

§ A literatura sobre a explosão juvenil frequentemente se refere 
a uma “grande” ou “desproporcional” coorte de jovens, porque 
ainda está em debate o que seria uma taxa ou razão precisa de 
jovens com relação à população adulta e não há uma definição ou 
um cálculo preciso para isso.

tauração de ditaduras24. A maioria dos defensores 
dessa teoria concorda que a explosão juvenil não 
é inevitável, mas, sim, a combinação entre estres-
se populacional e falta de empregos, recursos e 
educação para jovens. Sendo assim, o Estado pode 
atenuar ou controlar o impacto das explosões 
através da criação de oportunidades de emprego 
e educação. 

Mesmo que algumas versões da teoria da ex-
plosão juvenil tenham um tom mais moderado e 
ofereçam um argumento para políticas de apoio 
à juventude, seu conceito geral é problemático, 
porque prevê como regra uma violência base-
ada em populações e orientada pela juventude. 
Fatores atenuantes da violência juvenil são vistos 
como exceção e só são acionados por meio de in-
tervenções governamentais estratégicas. Mesmo 
que as condições econômicas e políticas reduzam 
a ameaça momentânea de explosão juvenil, a te-
oria insiste em que o potencial de violência futura 
se mantém enquanto a população passar pela ex-
plosão juvenil. 

Os homens são o principal objeto da teoria de 
explosão juvenil. Urdal, por exemplo, afirma que 
“geralmente, observa-se que jovens homens são os 
principais protagonistas tanto da violência criminal 
quanto política”1. Baker e Ricardo sugerem que 
declarações radicais como a de Urdal contribuem 
muito pouco para a identificação da minoria dos 
homens que cometem atos violentos e, pelo con-
trário, “criam profecias autocumpridas, exproprian-
do a individualidade e subjetividade dos jovens ho-
mens e fracassando em explorar a pluralidade das 
suas experiências”25. Além disso, a afirmação gene-
ralizante de que homens jovens são violentos, es-
pecialmente quando em grande número, estimula 
a disseminação de imagens negativas pela mídia. 
Um artigo no jornal do Reino Unido, The Guar-
dian, discute a violência associada à explosão ju-
venil acompanhado de um “mapa das áreas quen-
tes juvenis do mundo” e fotos de rapazes do Iemen 
gritando16. De maneira similar, um artigo da Daily 
News and Analysis India, intitulado “O lado negro 
do bônus demográfico”, alerta sobre a violência de 
homens jovens e o terrorismo27. Nesses e outros 
artigos similares, a explosão juvenil é personifi-
cada de maneira negativa, racializada e com viés 
de gênero como um homem revoltado, jovem e 
negro da África, do Oriente Médio ou de partes da 
Ásia ou América Latina e frequentemente taxado 
de terrorista. Esse estereótipo é um exemplo do 
que a antropóloga Nancy Scheper-Hughes defi-
ne como o “discurso perigoso” que superestima a 
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previsão de atos individuais de violência juvenil, 
ignorando o papel de outras formas de violência 
e desigualdades estruturais que contribuem para 
a pobreza e o déficit de poder entre os jovens28.

A teoria da explosão juvenil tem sido criticada 
e recusada como base para políticas para a ju-
ventude por defender uma concepção de homem 
jovem como uma ameaça em potencial, mesmo 
quando não se utiliza de estereótipos explícitos. 
O Coordenador Adjunto da USAID, Donald Stein-
berg, rejeita a noção de que esses jovens sejam 
“um grupo volátil, perigoso e sem objetivo, prontos 
para seguir o próximo senhor da guerra, que lhes 
ofereça algum tipo de poder” e argumenta que os 
jovens deveriam ser considerados como “indivídu-
os que estão tentando encontrar o seu caminho na 
vida, que desejam contribuir plenamente com suas 
famílias, suas sociedades e com o mundo…”29. De 
maneira similar, um relatório do Departamento 
para Igualdade de Direitos e Desenvolvimento do 
Reino Unido, de 2009, abordou os limites da teoria 
para a elaboração de políticas para a juventude, 
concluindo que: 

“é importante que os jovens não sejam vistos de 
forma genérica como uma ‘ameaça’ à segurança. 
A maioria dos jovens não está envolvida em atos 
violentos e os governos precisam reconhecer o seu 
enorme potencial para contribuir com o desenvol-
vimento e a paz e promover políticas de inclusão e 
desenvolvimento, ao invés de confinamento”30.

Há ainda quem se utilize da noção de homens 
jovens como ameaça como um argumento urgente 
para a ampliação das políticas e serviços voltados 
para a juventude, incluindo o planejamento fami-
liar. O importante relatório Security Demographic: 
Population and Civil Conflict after the Cold War, 
de Cincotta, Engelman e Anastasion,  procura al-
cançar “comunidades militares, diplomáticas e de 
inteligência”, provedores tradicionais de serviços 
e agências internacionais a fim de defender o 
planejamento familiar baseado na “relação en-
tre dinâmicas populacionais e conflitos armados”. 
Eles argumentam que o planejamento familiar é 
uma ferramenta para prevenir a violência oriun-
da da explosão juvenil no presente e no futuro20. 
Com base nessa afirmação, em 2005, o Conselho 
de Relações Exteriores dos EUA defendeu a con-
tinuidade do compromisso norte-americano com 
a assistência ao planejamento familiar internacio-
nal devido à potencial inquietação com a explo-
são juvenil em países africanos como a Etiópia e 
a Nigéria31. De maneira similar, o texto The Future 

Faces of War, da acadêmica em relações interna-
cionais Jennifer Dabb Sciubba, recomenda o pla-
nejamento familiar como uma intervenção militar 
estratégica dos EUA para lidar com a insegurança 
demográfica, em conjunto com o empoderamen-
to de mulheres32. Até onde eu sei, essas prescrições 
políticas preocupantes ainda não resultaram em 
programas. 

Em 2013, o Banco Africano de Desenvolvimento 
promoveu um encontro político sobre como “cap-
turar o bônus demográfico na África”, que incluiu 
uma análise sobre o uso do planejamento fami-
liar para reduzir o impacto da explosão juvenil. 
No encontro, o demógrafo Jean-Pierre Guengant, 
Diretor de Pesquisa no Institut de Recherche pour 
le Développment, defendeu que: “o principal pro-
blema dos próximos 20 anos será atender às aspi-
rações dessa explosão juvenil”. Para proporcionar-
-lhes educação e saúde, “é necessário estabilizar 
o número de nascimentos – e, preferencialmente, 
reduzir a fecundidade – por meio da ampliação da 
oferta de métodos contraceptivos”23.

Como Guengant, muitos dos que usam a “ex-
plosão juvenil” para defender a ampliação do pla-
nejamento familiar empregam esse termo para se 
referir à grande proporção da população jovem, 
sem invocar explicitamente a violência juvenil ou 
sugerir intervenção militar. Pelo contrário, eles 
argumentam que o planejamento familiar e as 
baixas taxas de natalidade são precursores neces-
sários para o desenvolvimento. Esses argumentos 
são mais próximos aos argumentos do planeja-
mento familiar para criar o bônus demográfico. 

A teoria do bônus demográfico
A teoria do bônus demográfico é o oposto da teo-
ria da explosão juvenil. Trata-se de um argumento 
econômico que sugere que quando o número de 
adultos em idade economicamente ativa é maior 
do que o número de idosos dependentes ou crian-
ças, existe uma “janela de oportunidade” na qual 
a produtividade dos adultos e os níveis de consu-
mo podem aumentar, beneficiando a economia34. 
Cuaresma, Lutz e Sanderson reconhecem que a 
origem dessa teoria está na análise de Bloom e 
Williamson de 1998 sobre estruturas etárias e 
crescimento econômico na Ásia, mas também exa-
minam outros modelos de bônus demográfico35. 
Mais tarde, os economistas David Bloom e David 
Canning desenvolveram a teoria, incluindo-a em 
um relatório de 2003, elaborado junto com Jaypee 
Sevila e publicado pela Rand Corporation, em um 
grupo de pesquisa dos EUA34 e em um artigo que 
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estabeleceu a relação positiva entre a redução da 
fecundidade, o aumento na produtividade da for-
ça de trabalho feminina e renda per capita36.

O Leste Asiático é frequentemente citado 
como exemplo de uma região onde a ativida-
de do bônus demográfico contribui diretamen-
te com o crescimento econômico. O sucesso do 
bônus demográfico no Leste da Ásia é atribuído 
ao tamanho e à distribuição da população, mas 
também aos serviços governamentais de apoio, 
como assistência à saúde, acesso à educação e 
políticas econômicas de apoio ao livre merca-
do34. O exemplo bem sucedido do leste asiático 
é frequentemente contrastado com a África sub-
saariana, onde os demógrafos conjecturam que 
a lenta transição demográfica e as taxas de alta 
fecundidade levaram à estagnação do desen-
volvimento econômico37. Em resposta a essas e 
outras análises similares sobre a demografia e a 
estagnação econômica, a busca pelo bônus de-
mográfico e pelas baixas taxas de fecundidade 
se tornaram prioridades políticas na África. Em 
2013, na Reunião Ministerial de Alto Nível, re-
alizada durante a 3a Conferência Internacional 
sobre Planejamento Familiar, o debate se deu em 
torno de como utilizar o planejamento familiar 
na África para produzir o bônus demográfico que 
auxiliaria as nações africanas a usufruir do “cres-
cimento econômico acelerado resultante da rápida 
queda da taxa de fecundidade junto com investi-
mentos inteligentes em saúde, educação e criação 
de empregos”38.

Para os acadêmicos, serviços governamen-
tais específicos para jovens são necessários para 
apoiar e garantir os benefícios do bônus demográ-
fico. Quanto à teoria da explosão juvenil, a maio-
ria dos defensores do bônus demográfico enfatiza 
que os impactos de grandes populações juvenis 
não se produzem de forma automática, mas de-
pendem de políticas nacionais apropriadas. Dra-
mani e Ndiaye, por exemplo, sugerem que para 
que o Senegal se beneficie da sua juventude, o go-
verno precisa introduzir reformas que melhorem 
a produtividade dos trabalhadores e aumentem as 
oportunidades de emprego39.

O planejamento familiar é visto como uma 
prioridade governamental essencial para reduzir 
a fecundidade e criar uma estrutura etária ade-
quada para se atingir o bônus. Os defensores da 
teoria afirmam que as políticas populacionais são 
ferramentas essenciais para se alcançar essa es-
trutura etária, uma vez que é capaz de influenciar 

o momento da transição demográfica¶. Bloom, 
Canning e Sevilla34, assim como Guengant e May, 
sugerem que a rápida queda da fecundidade 
funciona como um catalizador do crescimento  
econômico acelerado. 

A igualdade de gênero também é um deter-
minante do sucesso do bônus e o empodera-
mento das mulheres é um objetivo mencionado 
em diversas formulações sobre as políticas do 
bônus demográfico. Um artigo da IPPF de 2013, 
por exemplo, traz imagens positivas de jovens 
mulheres com o intuito de “empoderar as mu-
lheres para tomarem decisões autônomas sobre 
planejamento familiar por meio da superação das 
barreiras econômicas, sociais, culturais, políticas e 
geográficas” como forma de alcançar o bônus de-
mográfico6. Ao manter o foco nas mulheres e no 
empoderamento, a face do bônus demográfico, 
especialmente na literatura sobre o desenvolvi-
mento, é a das mulheres jovens. Imagens como 
essa são muito mais positivas do que as dos “ho-
mens jovens enfurecidos” associadas à teoria da 
explosão juvenil. Ao mesmo tempo, essas ima-
gens também estão abertas a críticas. Kalpana 
Wilson, acadêmica da área de estudos de gênero, 
sugere que muitas das imagens de mulheres na 
literatura sobre o desenvolvimento retratam-nas 
de maneira problemática, como objetos do de-
senvolvimento40. Os comentários de Wilson su-
gerem que as imagens de mulheres jovens como 
face do bônus demográfico ocupam um terreno 
altamente politizado e, potencialmente, proje-
tam diversos significados, mesmo quando sua 
intenção é positiva. 

Notadamente, é substancial o corpo de traba-
lhos sobre o bônus demográfico, mas até o mo-
mento, são pouquíssimas as críticas que recebe, 
especialmente a partir da perspectiva feminista. 
Isso representa uma lacuna na literatura. Algu-
mas críticas são direcionadas ao conceito, ofere-
cendo leituras diferentes para o mesmo. Cuares-
ma, Lutz e Sanderson, por exemplo, defendem 
que os ganhos ligados ao bônus demográfico 
não deveriam ser atribuídos exclusivamente à 
demografia e sim às melhorias na educação35. 
Mishra sugere que investimentos na infraes-
trutura são essenciais para o sucesso do bônus  
na Índia41. 

¶ A transição demográfica se refere ao deslocamento das 
dinâmicas populacionais de altas para baixas taxas de mortalidade 
e natalidade. Durante essa transição, geralmente acontece 
um grande crescimento da população, antes da redução da 
fecundidade. 
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Uma investigação crítica das teorias e de seus 
impactos políticos pode levantar diversas ques-
tões. Primeiramente, a ênfase da teoria em re-
duzir a fecundidade para a obtenção de ganhos 
econômicos é uma sinalização política problemá-
tica, já vez que pode levar a metas quantitativas 
de planejamento familiar e à limitação das opções 
contraceptivas, além de comprometer os objetivos 
amplos de garantia da saúde e dos direitos sexuais 
e reprodutivos. Esse não é um resultado automá-
tico de todas as políticas baseadas na teoria de 
bônus demográficos, uma vez que existem versões 
da teoria que retiram a ênfase do papel da redu-
ção da fecundidade. Entretanto, a desvalorização 
das opções de planejamento familiar é uma con-
sequência possível quando objetivos de redução 
da população determinam políticas. Isso é parti-
cularmente verdadeiro quando os programas e 
políticas não levam em consideração o Programa 
de Ação do ICPD. 

Uma prescrição preocupante do planejamento 
familiar, por exemplo, foi apresentada em uma 
conferência internacional sobre o potencial e os 
riscos da juventude no Paquistão: um demógrafo 
recomendou que “a fecundidade deve continuar 
em queda” para garantir o crescimento econômi-
co, a saúde pública e para reduzir o estresse popu-
lacional sobre os recursos. De acordo com ele, o 
Paquistão deveria “eliminar” a gravidez de mulhe-
res abaixo de 18 anos e acima de 34 anos e reduzir 
a fecundidade daquelas entre 20 e 34 anos42. Essa 
orientação pode afetar gravemente, e até mesmo 
impedir, a liberdade sexual e reprodutiva das mu-
lheres e o acesso a serviços. Isso inclui o acesso a 
opções contraceptivas variadas, ao abortos legal 
e seguro e à assistência pré-natal para gestações 
desejadas. 

A lógica que define o planejamento familiar 
como essencial para o desenvolvimento contribui 
para o atual incentivo ao uso de contraceptivos 
hormonais de longa duração na África subsaa-
riana e no sul da Ásia, por parte das agências e 
doadores internacionais. Durante o London Sum-
mit on Family Planning, por exemplo, a Fundação 
Bill e Melinda Gates, a USAID, UK Department for 
International Development, UNFPA, a companhia 
farmacêutica Pfizer, e a ONG norte-americana 
PATH, lançaram uma nova parceria com o obje-
tivo de, em três anos, “alcançar” três milhões de 
mulheres na África subsaariana e no sul da Ásia 
com 12 milhões de doses de Depo-Provera43. Esse 
incentivo é problemático, pois dissemina métodos 
de longa duração sem a devida atenção às ques-

tões de saúde e de segurança, ao acesso a serviços 
regulares de saúde e a outras opções contracepti-
vas e ao aborto seguro44. Isso também pode afetar 
o trabalho positivo dessas agências para o avanço 
da agenda mais abrangente da saúde e dos direi-
tos sexuais e reprodutivos. 

Em suma, as teorias do bônus demográfico e 
da explosão juvenil oferecem argumentos pro-
blemáticos para o planejamento familiar voltado 
para a juventude. Ambas focam na redução das 
taxas de fecundidade - uma visando o crescimen-
to econômico e a outra a redução da violência -, 
com uma ênfase quantitativa. É clara a tendên-
cia de redução das opções contraceptivas, com 
foco naquelas consideradas mais efetivas para a 
redução das taxas de fecundidade, revertendo as-
sim décadas de evidência científica que aponta 
a maior probabilidade das pessoas encontrarem 
um métodos satisfatório para suas necessidades 
reprodutivas quando se disponibiliza uma grande 
variedade de opções. Essas teorias também ofere-
cem uma compreensão limitada sobre os jovens 
e, especialmente no caso da explosão juvenil, 
promovem um estereótipo danoso sobre homens 
jovens. É necessária uma abordagem diferente, 
baseada nas perspectivas da juventude, a fim de 
manter opções de qualidade para o planejamen-
to familiar no contexto mais abrangente das ne-
cessidades sexuais e reprodutivas. 

Além do bônus e da bomba
Ativistas jovens e seus parceiros nas redes e orga-
nizações internacionais, tais como a Coalizão da 
Juventude 45, têm se mobilizado em torno do 
direito a serviços de saúde sexual e reprodutiva 
de boa qualidade e acolhedores como parte de 
uma política de saúde abrangente, disponível em 
diferentes contextos e que atenda à diversidade 
da população jovem. Políticas de saúde sexual e 
reprodutiva para jovens deveria ser baseada nas 
percepções e nas realidades dessa população. Con-
siderando o número de redes e organizações  e a 
importância das coalizões de juventude nas agên-
cias internacionais, é seguro afirmar que há mate-
rial suficiente para informar as políticas. 

A implementação dessa visão demanda a ex-
pansão da saúde sexual e reprodutiva para além 
da disseminação da agenda contraceptiva focada 
na redução das taxas de fecundidade, mas tam-
bém inclui o acesso à contracepção e ao aborto 
seguro. Isso requer não só a escuta da juventude, 
mas também a antecipação das múltiplas diferen-
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ças e semelhanças existentes entre os jovens**. 
Consultas e iniciativas lideradas por jovens ofere-
cem informações sobre suas experiências e sobre 
os vieses ligados à idade enfrentados por jovens 
portadores de HIV, por exemplo, tal como apre-
sentado pela a rede ATHENA e pela Global Youth 
Coalition on HIV/AIDS em sua consulta com mais 
de 800 jovens em todas as regiões do mundo: 

“Indivíduos jovens afetados e vivendo com HIV, 
principalmente mulheres jovens vivendo com o HIV, 
jovens envolvidos em prostituição, jovens homens 
que fazem sexo com outros homens, jovens transgê-
neros e jovens usuários de drogas, entre outros, mui-
tas vezes não conseguem acessar serviços de saúde 
sexual e reprodutiva, incluindo planejamento fami-
liar, sem encarar estigma e discriminação baseadas 
na idade, gênero, status do HIV e orientação sexual 
e em atitudes e normas que ditam o comportamen-
to sexual ‘adequado’”47.
O reconhecimento da diversidade de gêneros e 
sexualidades existente entre jovens pode desenca-
dear uma integração transformadora nos serviços, 
afastando a suposição generalizada de que a pre-
venção da gravidez e o controle da natalidade são 
os seus únicos objetivos. Ao mesmo tempo, a re-
cusa e a ruptura dos estereótipos de gênero (como 
o do homem jovem raivoso e o das mulheres jo-
vens como objetos de desenvolvimento) possuem 
o potencial de abrir e adequar esses serviços para 
o uso de todos os gêneros. 

Jovens ativistas exigem serviços de saúde sexual 
e reprodutiva como um direito livre de discrimi-
nação e coerção. As recomendações da juventude 
para a assistência integral incluem: acesso à totali-
dade de opções contraceptivas, ao aborto seguro e 
legal e à contracepção de emergência; à testagem, 

** Ver o texto Act your age! A cultural construction of adolescence, 
de Nancy Lesko (2001), para uma compreensão teórica alternativa 
da juventude baseada no pensamento feminista e construída a 
partir da crítica ao colonialismo e imperialismo46.  

tratamento e assistência ao HIV; a uma educação 
sexual que reconheça a variedade de expressões e 
orientações sexuais e à educação sobre violência 
de gênero, incluindo a violência contra mulheres 
e/ou baseada na orientação sexual ou identidade 
de gênero45,47,48.

A rede Link Up demanda pela integração da 
assistência, “realizada por profissionais da saúde 
informados, éticos e acolhedores”47. Isso é essencial 
para alcançar jovens afetados pelo HIV, especial-
mente aqueles impedidos de acessar serviços por 
causa da idade ou de leis punitivas que criminali-
zam a prostituição, por serem homens que fazem 
sexo com outros homens, por serem usuários de 
drogas ou integrantes da comunidade LGBTQI. 
Uma análise de 2013 sobre os problemas enfren-
tados por adolescentes portadores do HIV (entre 
10-19 anos) vivendo na região da Ásia-Pacífico 
destacou a importância de se abordar a “ansieda-
de, o medo e as emoções complexas que esses ado-
lescentes vivenciam em relação à sexualidade e às 
suas opções reprodutivas por meio de programas de 
aconselhamento, com exemplos positivos e grupos 
de apoio”48.

Essas perspectivas abrem espaço para conectar 
indivíduos jovens e seus aliados para além das 
fronteiras nacionais, pelo fato de basearem suas 
recomendações para as políticas e serviços na 
análise das necessidades dos jovens e não apenas 
nas agendas internacionais de população. Jovens 
ativistas atuam local e globalmente. A expansão 
da colaboração com essas redes pode auxiliar no 
refinamento e fortalecimento dos esforços locais. 
Finalmente, abordagens de saúde sexual e repro-
dutiva favoráveis à juventude, inclusivas e inte-
grais podem e devem auxiliar os responsáveis por 
programas para outras faixas etárias, na criação 
de uma abordagem transformadora para a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos que atenda in-
divíduos de todas as idades.
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Résumé
Décrite comme une bénédiction ou une 
malédiction, un cadeau ou une bombe, 
l’explosion de la population jeune dans les pays 
du Sud est considérée comme le catalyseur du 
changement social présent et futur sur une 
échelle massive. Ces conceptions binaires de la 
jeunesse sont populaires parmi les promoteurs 
de programmes de développement destinés aux 
jeunes, notamment la planification familiale. 
Mais les théories dualistes, fondées sur des 
chiffres, simplifient excessivement un tableau 
beaucoup plus complexe. Elles réduisent nos 
interprétations des populations jeunes et, lorsqu’il 
leur manque une compréhension plus détaillée 
fondée sur l’expérience des jeunes, elles ont le 
potentiel d’inhiber la santé et les droits sexuels et 
génésiques. Au contraire, une politique de santé 
sexuelle et génésique intégratrice et axée sur les 
jeunes devrait être fondée sur les idées des jeunes 
et leurs réalités diverses.

Resumen
Descrito como una bendición o una maldición, 
una ventaja o una bomba, el boom de la población 
juvenil en el Sur mundial es considerado como 
catalizador de actuales y futuros cambios sociales 
en gran escala. Esta visión dicótoma de la juventud
es popular entre defensores de programas de 
desarrollo dirigidos a personas jóvenes, incluidos 
los programas de planificación familiar. Pero las 
teorías dualistas, basadas en cifras, simplifican 
excesivamente una situación mucho más 
compleja. Limitan nuestras percepciones de las 
poblaciones de jóvenes y, cuando carecen de un 
mejor entendimiento basado en la experiencia 
juvenil, tienen el potencial de restringir la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos. En cambio, 
las políticas inclusivas y amigables a la juventud 
referentes a la salud sexual y reproductiva deben 
basarse en las visiones y diversas realidades de las 
personas jóvenes.
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Jovem rapaz em um projeto para a juventude. Nottingham, UK,  2006
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As camisinhas femininas são uma opção impor-
tante para a dupla proteção, mas ainda é muito 
reduzida a divulgação e conscientização sobre sua 
importância em muitos lugares, incluindo áreas 
com altas taxas de infecção pelo HIV e de neces-
sidades não atendidas de métodos contraceptivos 
modernos. Atitudes negativas, a aparente falta de 
demanda e a pouca disposição dos formuladores 
de políticas e dos doadores internacionais são al-
guns dos fatores que continuamente impedem a 
ampla disponibilidade das camisinhas femininas1. 
Para criar um ambiente propício que transforme 
as camisinhas femininas em uma opção real para 
mulheres e homens é necessário um conjunto va-
riado de abordagens ativistas. 

Recentemente, a PATH (http://www.path.org), 
uma organização de saúde internacional sem fins 
lucrativos, intensificou os seus esforços ativistas 
para expandir o acesso a camisinhas femininas 
através de sua Parceria para o Desenvolvimen-
to de Produtos como Opções de Proteção para 
Mulheres (POW PDP, na sigla em inglês)*. O foco 
da POW PDP é a introdução e a promoção da 
Camisinha Feminina no mercado (http://sites.
path.org/rhtech/womans-condom) e, além disso, 
também assume um papel ativista para fortale-
cer o apoio às camisinhas femininas de maneira 
geral2,3, com o objetivo de aumentar as doações 
internacionais e o investimento governamental 
na sua aquisição. Para esse fim, a POW PDP  im-
plementou uma iniciativa inovadora para levar 
a voz de defensores da camisinha feminina para 
os responsáveis pela formulação de políticas nas 
arenas nacionais e internacional, e para outras 
partes interessadas, e para gerar atitudes positi-
vas e comprometimento político e ampliar a de-
manda pelo produto.

* Criada em 2011, a POW PDP é uma parceria entre PATH, 
Shangai Dahua Medical Apparatus Company (Woman’s Condom 
Manufacturer), CONRAD e Eunice Kennedy Shriver National 
Institute of Child Health and Human Development, EUA.

A ideia de um concurso internacional de filmes 
teve bastante ressonância junto a POW PDP pelo 
seu potencial de divulgar histórias emocionantes 
em um formato acessível. 

O Concurso de Filmes “Camisinhas 
Femininas são ________”  
No final de 2012, a PATH divulgou o Concurso de 
Filmes “Camisinhas Femininas são ______” em 
parceria com o Programa Conjunto Acesso Uni-
versal à Camisinha Feminina (UAFC) (http://con-
doms4all.org), o Center for Health and Gender 
Equity (CHANGE) (http://www.genderhealth.org) o 
National Female Condom Coalition (NFCC) (http://
www.nationalfccoalition.org). Tratou-se de uma 
competição global de filmes de curta metragem 
(1-5 minutos) que descrevessem o modo como as 
camisinhas femininas podem melhorar a vida das 
pessoas e influenciar o sexo de maneira positiva. 
O concurso foi aberto para indivíduos maiores de 
18 anos ou prestes a atingir a maioridade em seus 
países. Cinegrafistas de todos os níveis de experi-
ência foram encorajados a aderir ao concurso e 
qualquer gênero ou estilo de filme foi bem vindo. 
Os participantes deveriam abordar tematicamen-
te pelo menos uma das seguintes questões em 
sua inscrição:
•	 Por que o mundo precisa de camisinhas femini-

nas? As camisinhas masculinas são suficientes ou 
precisamos de algo mais?

•	 Qual o significado das camisinhas femininas 
para você e para as mulheres e homens da sua 
comunidade?

•	 Como diferentes tipos de camisinhas femininas 
afetam a sua vida e a vida de outras pessoas?

•	 De acordo com a sua experiência e a experiência 
de outras pessoas, em quais aspectos as camisi-
nhas femininas são diferentes, especiais ou sexy? 

“A camisinha feminina é _____”: levando as vozes locais para a 
gestão por meio de um concurso de filmes 
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 Os participantes intitularam sua inscrição no 
concurso “Camisinhas Femininas são ____” com-
pletando essa lacuna com uma palavra ou frase 
que resumisse a essência do seu projeto. Os filmes 
poderiam ser gravados na língua nativa dos parti-
cipantes, desde que o filme fosse dublado ou re-
cebesse legendas em inglês. Os concorrentes man-
tinham os direitos autorais sobre os seus filmes, 
mas também autorizavam a PATH e seus parceiros 
a utilizá-los de forma não lucrativa para ampliar a 
conscientização, o ativismo e a educação sobre as 
camisinhas femininas. 

Alcance
Nós desenvolvemos um site próprio (www.fema-
lecondomfilm.org) que incluía um flyer, as regras 
oficiais do concurso e uma FAQ (frequent asked 
questions). O youtube foi a plataforma seleciona-
da para exibir os filmes. A participação foi encora-
jada por meio de prêmios em dinheiro para o pri-
meiro lugar (5.000 dólares), segundo lugar (2.000 
dólares) e terceiro lugar (500 dólares).

Para divulgar o concurso junto a cineastas, fize-
mos uma lista com mais de 300 escolas de cinema 
de todo o mundo, para as quais enviamos os de-
talhes do projeto. Também divulgamos o concur-
so em encontros de cinema, como a Conferência 
Internacional de Mulheres no Cinema e na TV, em 
2012, e entramos em contato com profissionais da 

indústria do cinema, para que colaborassem na 
divulgação. Para chegar aos profissionais de saúde 
pública, ONGS e ativistas, enviamos anúncios para 
colegas e postamos em páginas de saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos, HIV/AIDS, saúde materna e 
infantil, incluindo o Facebook, twitter (#female-
condomsare) e LinkedIn.

Juri
Os filmes foram julgados de acordo com seu im-
pacto geral, criatividade, originalidade e o poder 
do seu conteúdo e da mensagem. Criamos uma 
pesquisa para a avaliação online dos filmes com 
questões qualitativas e quantitativas: 

•	 Uma seleção inicial sobre a elegibilidade dos par-
ticipantes, conduzida pelos integrantes da PATH;

•	 Uma segunda fase, onde dois integrantes de 
cada organização parceira reduziu as inscrições 
elegíveis a apenas 12 finalistas; 

•	 Uma terceira fase com juízes externos - experts 
em cinema, em HIV/AIDS e saúde sexual e re-
produtiva - que selecionaram os vencedores. Os 
jurados convidados integram o Festival Interna-
cional de Cinema de Seattle (Washington, EUA), 
Lights.Camera.Help. (Texas, EUA), o Fundo de 
Aids da M.A.C (Nova Iorque, EUA), a Agência No-
rueguesa para Cooperação e Desenvolvimento e 
o Ministério da Saúde da Uganda. 

Camisinhas Femininas são Melhores
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Vencedores do Concurso
O concurso foi realizado entre novembro de 
2012 e março de 2013. Recebemos 27 filmes de 
12 países, abrangendo todos os continentes. O 
júri convidado selecionou quatro filmes vence-
dores, com dois empatados no terceiro lugar, 
que foram anunciados em maio de 2013 na 
conferência Women Deliver, em Kuala Lumpur,  
na Malásia. 

Primeiro lugar

Camisinhas Femininas são o meu Poder, minha 
Proteção e meu Prazer!
http://www.youtube.com/watch?v=50VMPY5N 
Cwk&feature=youtu.be

Enviado por: Pathfinder International: Linda Sut-
tenfield, Estrella Alcalde, Nelson Fakir, Jaime Jaco-
bsen, Felix Mambucho, Elizabeth Ortiz, Samboko, 
Nina Yengo e Matchume Zango, Moçambique

Esse documentário acompanha dois jovens 
ativistas, uma mulher e um homem, pelas cami-
sinhas femininas em Moçambique. Ambos são 
usuários satisfeitos e são também educadores 
comunitários do projeto de disseminação da ca-
misinha feminina da Pathfinder Internacional. 
Deolinda foi apresentada à camisinha feminina 
por sua mãe, uma ativista treinada na comuni-
dade, que discute a importância do sexo seguro 
com Deolinda na cena inicial do filme. Deolinda 
utiliza o seu conhecimento e sua paixão pelas 
camisinhas femininas para empoderar outras jo-
vens mulheres a alcançarem o sexo seguro e pra-
zeroso. Enquanto isso, Benjamin abraça o desafio 
de mudar a mente de homens céticos em relação 
à camisinha feminina. 

Segundo lugar

Camisinhas Femininas são Melhores 
http://www.youtube.com/watch?v=KIBTOterKys& 
feature=youtu.be

Enviado por: Doh Marceline Kahndi e o Centro 
de Ativismo e Comunidade de Direitos Humanos 
(CDHCA), Camarões

Esse docudrama é baseado na história real de 
uma mulher que denunciou à CDHCA ter sido es-
tuprada por seu marido e, como consequência, 
ela teve cinco filhos com curto espaço de tempo 
entre as gestações. O filme inicia com um casal de 
meia idade discutindo na rua. O marido insiste 

em propor o sexo nas horas erradas e a esposa se 
mostra relutante, por já ter muitos filhos, mas ela 
também deseja ter momentos de prazer com seu 
marido. Um amigo do casal age como mediador 
na situação e sugere a camisinha feminina. O casal 
concorda em usá-la para o prazer de ambos. 

Terceiro lugar

Camisinhas femininas são bem legais

http://www.youtube.com/watch?v=WjagzoNZ6Dg 

Enviado por: Alan Ting Judson, Tan Xin Tian e Tang 
Ming Ting, Malásia 

Nesse filme sobre os prazeres da vida - incluin-
do o sexo - um jovem casal malaio explora suas 
opções de proteção e descobre que as camisinhas 
femininas têm muito a oferecer. Ao invés de sim-
plesmente listar os benefícios da camisinha femi-
nina, o casal dá vida a eles através de uma atuação 
inteligente e efeitos sonoros atrevidos. 

Camisinhas Femininas são o Poder de 
Barganha das Mulheres

http://www.youtube.com/watch?v=3Qb2DtI9NTg& 
feature=youtu.be 

Enviado por: Karel Blondeel, Quênia

Filmado em Mombasa, Quênia, esse filme apre-
senta testemunhos de três jovens mulheres que 
são “fãs número um” da camisinha feminina. Elas 
participam de uma demonstração acalorada do 
produto e prosseguem com uma discussão sobre 
suas experiências pessoais. Elas sentem que “do-
minam a camisinha feminina” e que isso lhes “dá 
uma posição de poder no sexo” e contribui para 
evitar a infecção pelo HIV. 

Outros finalistas

Camisinhas femininas são amor próprio 

http://www.youtube.com/watch?v=r9G-IzTmIcA& 
feature=youtu.be 

Enviado por: Nawaal Deane e Sara Chitambo, Áfri-
ca do Sul

Esse filme mudo mostra as camisinhas femi-
ninas como uma parte normal da rotina de uma 
mulher, que coloca batom para ir a um encontro, 
que relaxa com uma taça de vinho e cuida do 
cabelo. 
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Camisinhas femininas são incomparáveis 
http://www.youtube.com/watch?v=_nYkP-
Cz8Y3o& feature=youtu.be 

Enviado por: Ikechukwu Erojikwe, Nigéria

Esse drama ilustra a dificuldade que muitas 
mulheres africanas enfrentam ao negociar a pre-
venção da gravidez com seus maridos. 

Camisinhas femininas são sexy 
http://www.youtube.com/watch?v=hDVY8kgZ1zM& 
feature=youtu.be 

Enviado por: Robin Brooks e Jason Wong, EUA

Nesse curta de animação, os equívocos masculi-
nos sobre a camisinha femininas são refutados por 
uma mulher bem informada.

Camisinhas Femininas são Liberdade 

http://www.youtube.com/watch?v=K6FZKlq47ws& 
feature=youtu.be 

Enviado por: Denisse Arancibia Flores, Bolívia

Nesse monólogo, uma mulher boliviana recita 
as virtudes de homens feios enquanto se arruma 
para sair e só está pronta após inserir a camisinha 
feminina. 

Todos os 12 filmes finalistas podem ser vistos 
em: http://www.youtube.com/playlist?list=PL-
-XBRNBKkU8di7 SaKcG0FA0V4uXcum8Gk

Análise de conteúdo 
A PATH enviou um formulário online aos 12 fina-
listas para obter mais informações sobre o proces-
so de produção dos filmes. Perguntamos sobre o 
desenvolvimento do enredo e dos personagens, 
as mensagens principais, a distribuição e sobre 
suas motivações e experiências. Recebemos sete 
respostas, incluindo os quatro filmes vencedores. 

Os filmes foram uma mistura de documen-
tários, dramas e testemunhos pessoais, com al-
gumas poucas comédias e um musical. Cerca de 
um quarto das inscrições continham nenhum ou 
muito pouco diálogo, uma característica que foi 
valorizada pela audiência internacional. Muitos 
dos filmes possuíam uma natureza informativa e 
apresentavam as camisinhas femininas com níveis 
variados de precisão. Os filmes que lançaram mão 
do humor ou que continham imagens divertidas e 
efeitos sonoros tiveram uma boa ressonância jun-
to aos espectadores ao dar espaço para as risadas 
e produzir conexão com um tópico potencialmen-
te desconfortável. 

“Nós tentamos usar o humor no nosso filme 
porque acreditamos que nossos amigos preferem 
assistir a filmes engraçados no lugar de filmes sé-
rios, então essa foi a única maneira de ganhar a sua 
atenção” (Alan Ting Judson, Malásia).

O prazer sexual associado ao uso da camisinha 
feminina foi o tema mais abordado e esteve pre-
sente em quase todos os 27 filmes submetidos. 

Camisinhas Femininas são Bem Legais
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Mulheres e casais jovens foram os principais per-
sonagens na maioria dos filmes e algumas de suas 
histórias estavam estreitamente interligadas com 
a temática do prazer sexual. O foco nos jovens 
pode ser um reflexo do perfil dos próprios partici-
pantes, já que muitos também são jovens. 

Os benefícios funcionais das camisinhas femini-
nas para a contracepção e proteção contra infec-
ções sexualmente transmissíveis (ISTs) e HIV rece-
beram destaque na maioria dos filmes inscritos. 
Mas a “dupla proteção” contra a gravidez e ISTs/
HIV foi raramente mencionada, o que não deixa 
de ser interessante, já que as camisinhas femininas 
são a única opção além da camisinha convencional 
(masculina) a oferecer esse tipo de proteção. 

Muitos filmes trataram as camisinhas femini-
nas como um meio para o empoderamento de 
mulheres. De forma mais específica, alguns mos-
traram mulheres se arrumando e fazendo planos 
para o uso da camisinha feminina. Outros abor-
daram a importância de envolver homens como 
agentes positivos no uso da camisinha feminina, 
retratando personagens masculinos em conversas 
construtivas sobre a camisinha feminina. 

Finalmente, alguns filmes criticaram a noção 
da camisinha feminina como um produto que te-
ria um nicho específico de mercado. 

“Existe um estereótipo sobre o uso de camisinhas 
femininas na África. A maioria das propagandas são 
direcionadas a mulheres pobres e em zonas rurais, 
não cobrindo, portanto, a variedade e diversidade de 
mulheres que precisam ser alcançadas… A ideia do 
nosso filme é mandar uma mensagem de empode-
ramento para as mulheres jovens” (Nawaal Deane e 
Sara Chitambo, África do Sul).

Alguns dos filmes produzidos na África coloca-
ram o foco em casais de meia idade casados, asso-
ciando as camisinhas femininas principalmente à 
prevenção da gravidez e como uma estratégia para 
desafiar as normas e os papéis tradicionais de gê-
nero. Ikechukwu Erojikwe, da Nigéria, por exemplo, 
procurou “combater as normas existentes ao retratar 
uma mulher pronta para se proteger, independente-
mente do que o contexto cultural espera dela”.

Por fim, todos os concorrentes focaram na re-
lação vaginal em relacionamentos heterossexuais. 
Apenas um filme tratou das camisinhas femininas 
no contexto do sexo anal (Camisinhas Femininas 
são o Poder de Barganha das Mulheres), apesar de 
sabermos que homens que fazem sexo com outros 
homens e casais heterossexuais usam a camisinha 
feminina para essa finalidade. 

Utilizando os filmes para impulsionar o 
ativismo 
Desde o anúncio dos vencedores, em maio de 
2013, a organização do concurso, concorrentes e 
ativistas em todo o mundo têm usado os filmes 
para aumentar a conscientização e criar uma rede 
de apoio para a camisinha feminina junto a for-
muladores de políticas, profissionais de saúde, 
mídia e potenciais usuárias. 

Para aqueles interessados em exibir os filmes 
localmente, criamos uma ferramenta de exibição 
online (www.femalecondomfilm.org) e offline, dis-
ponível em um cartão de memória. Ela contém 
questões para debate, dicas de como organizar 
um evento para a exibição de filmes, um guia de 
discussão e um documento com dados sobre a 
camisinha feminina e a descrição de todos os 12 
filmes finalistas. A ferramenta foi visitada por 83 
pessoas na versão online e 90 cartões de memória 
foram distribuídos por organizações parceiras. 

Apesar da organização do concurso não ter da-
dos sobre o impacto das exibições nos grupos e 
movimentos sociais, foi possível acompanhar os 
resultados do ativismo ligados à distribuição on-
line, à repercussão na mídia e aos eventos espe-
ciais. Além disso, coletamos dados de distribuição 
dos participantes através de um questionário onli-
ne enviado por e-mail. 

A PATH criou uma playlist para os 12 filmes 
finalistas em seu canal no youtube e, até a data 
deste artigo, os filmes haviam sido vistos mais de 
175.000 vezes. Além disso, todos os organizadores 
do concurso postaram os filmes em seus sites e os 
promoveram através do Facebook, Twitter (#fe-
malecondomsare) e Pinterest (www.pinterest.com/ 
pathglobal/female-condoms-are_______/).

Os participantes do concurso também promo-
veram seus filmes online. O filme produzido pela 
Pathfinder International desempenhou um papel 
importante em direcionar visitantes para o site da 
Pathfinder, aumentando, assim, a sua visibilidade. 
A página do filme foi a mais acessada desde a cria-
ção do site e atraiu mais de 13.000 visitas únicas, 
289 likes no Facebook e 80 tuitadas. 

Auxiliados pela ferramenta para exibição de 
filmes, a organização do concurso, cineastas 
e ativistas promoveram diversos eventos para 
exibição e integraram os filmes a atividades de 
treinamento. Em reconhecimento ao Dia Mun-
dial da Camisinha Feminina de 2013 (16 de se-
tembro), por exemplo, organizações do concurso 
e grupos de ativistas de Camarões, China, Quênia, 
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Holanda, Nigéria, África do Sul e Estados Unidos, 
promoveram a exibição dos filmes, alcançando 
coletivamente milhares de indivíduos. Na China, 
aproximadamente 500 estudantes de cinco uni-
versidades participaram de exibições no campus 
organizadas pela China Youth Network e PATH. As 
exibições no Dia Mundial da Camisinha Femini-
na foram realizadas em diferentes lugares, desde 
um evento comemorativo de cinema em Illinois 
(EUA), patrocinado pela Campanha pela Camisi-
nha Feminina de Chicago e com a presença de 
um DJ e de uma personalidade do rádio, até uma 
exibição na Nigéria, organizada por parceiros da 
UAFC, a Sociedade para Saúde da Família, com 
um painel de discussão com médico do governo 
local, um gestor comunitário e o Fundo de Popu-
lação das Nações Unidas. 

Muitos eventos foram programados especifi-
camente para alcançar e influenciar políticos. Os 
principais foram: 

•	 Exibição	 na	 conferência	 Women Deliver, 
em maio de 2013, na Malásia. 

•	 Oficina sobre camisinhas femininas com políti-
cos nacionais e doadores bilaterais, em junho de 
2013, na África do Sul.

•	 Evento do Dia Mundial da Contracepção voltado 
para políticos da União Européia, em setembro 
de 2013, na Bélgica.

•	 Conferência Internacional de Planejamento Fa-
miliar, em novembro de 2013, na Etiópia.

No Zimbábue, uma exibição para cabeleireiros 
e motoristas de táxi organizada pela Youthhood 
atraiu o prefeito de Bulawayo, que prometeu “dar 
o seu apoio e assegurar que os serviços sejam to-
talmente abastecidos com camisinhas femininas”. 
E durante a oficina na África do Sul, organizada 
por Women in Sexual and Reproductive Rights 
and Health Associates, os filmes foram descritos 
como uma experiência “para abrir os olhos” de 
políticos e gestores, que relataram nunca terem 
visto uma mídia positiva sobre as camisinhas fe-
mininas. Os filmes também ajudaram a criar um 
espaço confortável para que os políticos discutis-
sem o produto. No final do workshop, represen-
tantes do Departamento Nacional de Saúde se 
comprometeram a acelerar os procedimentos de 
licitação para disponibilizar as camisinhas femi-
ninas pré-aprovadas pela Organização Mundial 
de Saúde. 

Finalmente, participantes do concurso utiliza-
ram os filmes para campanhas e para seu próprio 
treinamento. A CHRAC distribuiu cópias do seu 

filme a parceiros e organizou exibições em 37 co-
munidades na divisão Menchum, em Camarões. 
A CHRAC está usando o seu filme como parte de 
uma sensibilização sobre HIV/AIDS, para um pro-
jeto de paz entre fazendeiros e pequenos criado-
res de animais. Dois outros participantes usaram 
seus filmes como parte de uma campanha global 
de prevenção − a Flirt with the WorldTM Million 
Condom Giveaway (www.flirttheworld.org) − com 
o objetivo de aumentar a conscientização sobre 
camisinhas femininas e organizações que ofere-
çam serviços de HIV. Como parte do prêmio, eles 
pretendem exibir todos os filmes finalistas e distri-
buir camisinhas masculinas e femininas em países 
da África, em parceria com ONGs locais e patroci-
nadores privados. 

Esforços de divulgação e eventos especiais le-
varam à cobertura da mídia sobre o concurso e 
os filmes vencedores em mais de uma dezena de 
artigos e blogs, incluindo a A&U Magazine, allA-
frica.com, Mosaic e Impatient Optimists (o blog 
da Fundação Bill e Melinda Gates). O filme vence-
dor da Pathfinfer foi incluído em uma edição da 
BBC News Magazine sobre a volta das camisinhas 
femininas, um conteúdo que recebeu mais de 
1,1 milhão de visualizações e 3.000 “comparti-
lhamentos” nas mídias sociais no dia em que foi 
publicado. O concurso de filmes recebeu a aten-
ção de jornalistas e ajudou a aumentar a cons-
cientização e a importância de expandir o acesso 
à camisinha feminina. 

Conclusão
PATH, UAFC, CHANGE e NFCC desenvolveram o 
concurso “Camisinhas Femininas são ________” 
para documentar o que pensam mulheres e ho-
mens de todo o mundo sobre a camisinha femi-
nina, usando suas histórias como veículo para o 
ativismo junto a políticos e outros atores impor-
tantes. A quantidade e qualidade das inscrições 
superaram as nossas expectativas e mostraram 
que a camisinha feminina é um tópico de inte-
resse e de inspiração em vários países. Ficamos 
profundamente tocadas pela ressonância dos 
filmes nas comunidades e em diferentes cultu-
ras e com o modo como foram incorporados ao 
ativismo local e a iniciativas educativas. Continu-
amos a aproveitar as oportunidades de mostrar 
os filmes na nossa prática ativista e midiática, 
além de monitorar a utilização dos filmes por or-
ganizações e indivíduos em todo o mundo para 
o engajamento na defesa do acesso universal às 
camisinhas femininas. 
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O código penal brasileiro de 1940 autoriza o 
aborto apenas em caso de estupro ou quando 
a vida da gestante está em risco1. Uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal de 2012 tornou 
legal o aborto também nos casos de anencefa-
lia fetal2. Apesar das restrições legais, é alta a 
magnitude do aborto clandestino no país. Em 
2010, um estudo nacional com métodos diretos 
de coleta de informação revelou que 15% das 
mulheres entre 18 e 39 anos já abortaram pelo 
menos uma vez3. 

A regulamentação atual dos serviços de assis-
tência ao aborto foi formulada nos anos 1990. 
Mas, em 1996, apenas quatro estabelecimentos de 
saúde em todo o país ofereciam o acesso ao abor-
to legal4. Em 1999, o Ministério da Saúde divulgou 
uma norma técnica sobre A Prevenção e o Trata-
mento das Lesões Resultantes da Violência Sexual 
contra Mulheres e Adolescentes, que estimulava a 
organização de novos serviços. Em 2001, 63 hospi-
tais em 24 dos 27 estados brasileiros autorizaram 
a oferta de serviços de aborto de acordo com essa 

norma. Entretanto, a maior parte dos serviços es-
tava nas capitais e grandes cidades, o que, em um 
país de dimensões continentais, representa uma 
barreira ao acesso4,5. 

O acesso de mulheres a serviços de aborto 
legal pode ser dificultado por diversas razões: 
desde a objeção de consciência dos profissionais 
de saúde até a exigência de exames adicionais, 
documentos policiais ou autorização judicial - 
todos esses fatores representam “obstáculos”. A 
imposição de obstáculos causa prejuízo para as 
mulheres principalmente por causa da demora 
na oferta da assistência6,7. No Brasil, as normas 
do Ministério da Saúde dispensam a vítima do 
registro policial, da autorização judicial ou de 
opinião médica sobre a ocorrência do estupro. 
O único documento necessário para a realização 
do aborto em caso de estupro é o consentimento 
assinado pela mulher8. 

De maneira similar às diretrizes internacionais, 
o Código de Ética Médica brasileiro e os padrões 
técnicos do Ministério da Saúde reconhecem o di-
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reito do médico à objeção de consciência8,9. A base 
moral da objeção de consciência ao aborto parece 
ser diferente em países de tradição católica/cristã, 
como o Brasil, onde a lei é restritiva e os serviços 
de referência são públicos e oferecidos principal-
mente nas grandes cidades10. Nessas condições, a 
recusa em oferecer o serviço de aborto pode ser 
uma barreira adicional para as mulheres que fo-
ram estupradas6. 

Estudos sobre conhecimento e opiniões de gi-
necologistas e obstetras sobre aborto realizados 
no começo dos anos 2000 não investigavam sua 
prática concreta nos serviços. Mas, um estudo con-
duzido em 2003 com 4.323 ginecologistas e obs-
tetras sobre as normas nacionais sobre o aborto 
identificou que cerca de dois terços deles acredita-
vam que a autorização judicial era necessária para 
a viabilização do aborto11. Resultados similares fo-
ram encontrados em outro estudo realizado com 
572 ginecologistas-obstetras, dos quais apenas 
48% demonstraram conhecimento adequado dos 
requisitos legais para o aborto12. Quanto à opinião 
pública, um estudo recente apontou que, apesar 
dos brasileiros divergiram em relação às situações 
nas quais o aborto deve ser legal, a maioria con-
corda que mulheres não devem ser encarceradas 
por essa prática13. 

Sendo os únicos profissionais que podem rea-
lizar abortos no Brasil, os ginecologistas-obstetras 
ocupam uma posição central na assistência à 
saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Estu-
dos internacionais demonstram que a objeção de 
consciência ao aborto fundamenta-se em convic-
ções religiosas14,15. Poucos estudos analisaram a 
realidade da objeção de consciência no Brasil. Em 
2012, um estudo qualitativo com ginecologistas-
-obstetras de um serviço de referência para o 
aborto em Salvador revelou que o medo da incri-
minação e o estigma associado ao aborto foram os 
motivos principais que levaram os médicos(as) à 
recusarem a realização do aborto16. 

Não há dados nacionais sobre a conduta moral 
desses profissionais de saúde quando uma vítima 
de estupro recorre ao aborto. Não existem evidên-
cias sobre as barreiras que as mulheres enfrentam 
nem sobre o impacto da recusa de médicos(as) em 
realizar o procedimento. Este artigo descreve os 
resultados de um estudo nacional voltado para a 
compreensão das opiniões e práticas de ginecolo-
gistas-obstetras brasileiros em relação ao aborto 
em caso de estupro. 

Metodologia
O estudo utilizou um mix de métodos para entre-
vistar médicos(as) filiados à Federação Brasileira 
de Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FE-
BRASGO), a maior organização médica dessa área 
no país. O estudo foi conduzido em duas fases en-
tre abril e julho de 2012 – primeiramente, uma 
fase quantitativa utilizando questionário eletrôni-
co, seguida de uma fase qualitativa usando entre-
vistas em profundidade. 

Na primeira fase, os 15.000 membros da FE-
BRASGO receberam um convite eletrônico para 
participar da pesquisa, enviado pela própria FE-
BRASGO, e a partir daí obteve-se uma amostra de 
conveniência. Durante três meses, divulgou-se um 
questionário de autopreenchimento por meio de 
um site. Durante esses três meses, um novo con-
vite foi enviado a cada mês. A consulta eletrônica 
foi anônima, estruturada e incluía questões so-
bre  idade, local de residência, religião, tempo de 
exercício da profissão e experiência pessoal com 
a assistência a vítimas de estupro. Em seguida, 
o instrumento apresentava duas questões sobre 
os documentos que uma mulher deve apresen-
tar para ter acesso ao serviço de aborto e sobre 
a objeção de consciência do médico. Essas duas 
questões permitiam múltiplas alternativas de res-
posta. Um pré-teste do questionário foi realizado 
em duas etapas, junto a especialistas acadêmicos 
e 35 ginecologistas-obstetras. Os dados coletados 
no pré-teste foram descartados. 

Durante a fase quantitativa, os dados foram in-
seridos em uma planilha do Microsoft Excel 2007 
para a análise descritiva dos dados sócio-demo-
gráficos. As questões que possibilitavam múltiplas 
respostas foram categorizadas com os seguintes 
valores: 0 (não) e 1 (sim) e as respostas foram ta-
buladas (apenas alegação de estupro da mulher, 
apenas o boletim de ocorrência policial, a alega-
ção + o boletim de ocorrência etc.). A frequência e 
a porcentagem das respostas foram computadas e 
as mais frequentes foram registradas em tabelas. 

Na segunda fase, os médicos(as) participantes 
da fase quantitativa foram convidados a participar 
de uma entrevista qualitativa em profundidade, 
sendo solicitados a fornecer seus e-mails e/ou nú-
mero de telefone para contato posterior. Do total 
de 1.690 médicos(as), 582 demonstraram interesse 
em continuar sua participação e 50 deles foram 
selecionados de acordo com os seguintes critérios: 
o fato de já terem oferecido assistência ao abor-
to a vítimas de estupro, que fossem de diferentes 
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faixa etárias (acima e abaixo de 50 anos), sexo e 
regiões geográficas (dez médicos(as) para cada 
uma das cinco regiões do país). Em junho e julho 
de 2012, foram realizadas as entrevistas em pro-
fundidade com esses 50 participantes. Um roteiro 
semiestruturado foi usado em todas as entrevistas. 
Os dados foram coletados a partir de 15 questões, 
organizadas em três seções: 1) “Quais documentos 
devem ser apresentados por uma mulher para que 
ela tenha acesso ao aborto?”; 2) “Qual o seu posi-
cionamento em relação à objeção de consciência 
ao aborto?” 3) “Você já se recusou alguma vez a 
realizar um aborto legal?”

Durante a fase qualitativa, as entrevistas foram 
gravadas e transcritas. As transcrições foram codi-
ficadas por dois pesquisadores (um médico e um 
cientista social) de maneira independente. Os da-
dos foram tabulados por meio de um instrumen-
to com cincos questões sobre a experiência dos 
médicos(as) com a assistência à saúde para mulhe-
res vítimas de estupro, os documentos necessários 
para o aborto e a objeção de consciência. Para a 
análise, os pesquisadores compararam e, quando 
havia discrepâncias, debateram as informações. 

Formulários de consentimento foram obti-
dos em ambas as fases do estudo. Durante a fase 
quantitativa, foram solicitados eletronicamente e 
durante as entrevistas telefônicas os participan-
tes consentiram verbalmente. Nas duas etapas, a 
participação dos médicos(as) foi anônima. Para 
garantir o anonimato as respostas não foram or-
ganizadas de acordo com o estados ou região. O 
estudo foi autorizado pela FEBRASGO e aprovado 
pelo Comitê de Ética da Universidade de Brasília. 

Resultados e discussão 

Fase 1: Características dos Participantes
O questionário foi respondido por 1.690 
médicos(as) (11,3% do total de pessoas que rece-
beram o convite para participar do estudo). Pouco 
mais da metade (Tabela 1) eram mulheres (53,5%), 
58,5% tinham mais de 50 anos e 50,9% praticam 
a sua especialidade há mais de 20 anos. Metade 
deles se definiu como católicos (50,1%); 26,8% não 
se identificam com nenhuma religião específica. 
Todos os estados brasileiros foram representados, 
mas a maioria dos entrevistados residia na região 
Sudeste, a região com a maior concentração de 
médicos(as) no Brasil. 43% dos participantes afir-
maram já ter oferecido assistência ao aborto a ví-
timas de estupro. 

Criando barreiras para o aborto em caso de 
estupro 

Apenas 13,7% dos médicos(as) afirmaram acre-
ditar exclusivamente na narrativa da mulher sobre 
o estupro como único critério para garantir o di-
reito ao aborto. Aproximadamente metade (44,1%) 

solicita pelo menos um documento, não necessá-
rio segundo a lei, para o acesso ao aborto, como o 
boletim de ocorrência policial (18,7%), autorização 
judicial (9,5%), opinião médica de um especialista 
externo (9,3%) ou até mesmo autorização de um 
comitê de ética institucional (6,6%). Para 37% dos 
médicos(as), a mulher teria que obter e apresentar 
dois ou mais documentos similares a esses para as-
segurar o direito ao aborto (Tabela 2). 
	
Mesmo em países onde o aborto é legalizado 

em bases mais amplas, é comum a existência de 
obstáculos que bloqueiam ou a complicam o aces-
so da mulher ao aborto. Existem barreiras logísti-
cas (como a ausência de serviços em áreas rurais 
e a falta de profissionais treinados)17, barreiras 

TABELA 1 – Características Sócio-demográficas 
dos Ginecologistas-Obstetras (n=1.690)

Características Nº. %

Sexo
Feminino
Masculino

904
786

53.5
46.5

Idade (faixa 25-84 anos)
< 50 anos
> 50 anos

 
989
701

58.5
41.5

Tempo na especialidade médica
< 10 anos
10-20 anos
>20 anos

441 
389
860

26.1
23.0
50.9

Religião
Nenhuma
Sim

Católica
Espírita
Evangélica
Outra
Não especificou

453   
1,237

846 
219
115

45
12

26.8
73.2
50.1 
12.9
6.8
2.7
0.7

Oferece assistência a mulheres 
vítimas de estupro

Não
Sim

902
788

57
43
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sociais (como a falta de conhecimento da mulher 
sobre a disponibilidade de serviços e sobre o direi-
to ao aborto)6, e barreiras administrativas (como o 
período de espera de 24 horas ou aconselhamento 
compulsório, em geral realizado por outros profis-
sionais para discutir os “riscos” do procedimentos 
ou opções alternativas ao aborto)18,19. 

O fato de que uma proporção tão alta de 
médicos(as) (81,6%) exija documentos não previs-
tos pelas normas nacionais do aborto representa 
uma grande barreira ao acesso. Apesar deste estu-
do não ter explorado profundamente os motivos 
que levam esses médicos(as) a impor tais barrei-
ras, alguns expressaram o receio de serem estig-
matizados, dado o cenário nacional restritivo em 
relação ao aborto. A possibilidade de que estejam 
agindo deliberadamente para impedir o direito 
da mulher ao aborto legal não pode ser ignorada, 
mas é provável que não expressassem essa opi-
nião abertamente em uma entrevista telefônica. 
Mesmo que o conhecimento de suas motivações 
seja importante para influenciar as opiniões dos 
médicos(as), o fato é que barreiras como essas cau-
sam danos às mulheres, incluindo riscos à saúde 
mental em consequência do estresse e da demora 
até para obter as autorizações.

Intenção de realizar o aborto legal em caso 
de estupro
A tabela 3 mostra que aproximadamente metade 
(43,5%) dos 1.690 médicos(as) entrevistados res-
ponderam que não realizariam o aborto em caso 
de estupro. Apenas 4,5% das recusas foram justifi-
cadas por motivos religiosos. Para 27,2% deles, a 
recusa em realizar o serviço não os impediria de 
encaminhar a mulher para outro médico. Por ou-

tro lado, 20,9% fariam o procedimento em caso de 
estupro. Outros 18% também declararam realizar 
o aborto em caso de estupro, mas apenas com a 
apresentação de uma autorização judicial (Tabela 
3). Além disso, apenas 11,2% fariam o aborto em 
outras situações legais, como, por exemplo, em 
caso de anencefalia (1,7%), ameaça à vida da mu-
lher (2,5%) ou em ambos os casos (7%). 

Tabela 3 – Intenção dos médicos de realizar 
um aborto legal e o que eles fariam se não 
realizassem o procedimento (n=1.690)

Nº. %

Realizaria um aborto

Em caso de estupro

Em caso de estupro só com 
autorização judicial

Se a vida da mulher estiver em risco

Em caso de má formação fetal

Em caso de má formação fetal + risco 
para a mulher

Outras razões

353

 
305

43

28

 
119

83

20.9

 
18.0

2.5

1.7

 
7.0

4.9

Não realizaria um aborto por razões 
religiosas 76 4.5

Não realizaria um aborto em caso de 
estupro, mas

Encaminharia a mulher para outro 
profissional

Tentaria convencer a mulher a não 
fazer um aborto

Encaminharia, mas tentaria convencer 
a mulher a não fazer um aborto

Outro

 
460

 
106

 
46

47

 
27.2

 
6.3

 
2.7

2.8

Não sabe/não respondeu 24 1.4

TABELA 2 - Solicitações dos médicos para 
realizar um aborto em caso de estupro 
(n=1.690)

Solicitação Nº. %

Só a narrativa da mulher 232 13.7

Só o boletim de ocorrência policial (BO) 317 18.7

Só a opinião de um especialista externo (EE) 157 9.3

Só autorização judicial (AJ) 160 9.5

Só autorização de comitê de ética (ACE) 112 6.6

Mais de uma solicitação 
BO + EE
BO + EE + AJ
BO + EE + AJ + ACE
Outras

153
96

103
281

9.1
5.7
6.1

16.6

Não sabe/Não respondeu 79 4.7
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A objeção de consciência pode ser entendida 
como um direito individual do médico. Entretan-
to, o dever de oferecer assistência também é uma 
responsabilidade profissional - e as mulheres têm 
o direito à assistência adequada quando recor-
rem ao serviço de aborto em caso de estupro7,21. 
Estudos empíricos conduzidos em outros países 
evidenciam que a maioria dos médicos(as) que 
usa a objeção de consciência como motivo para 
se recusarem a realizar o aborto, também acredita 
que deve justificar seus motivos e encaminhar a 
mulher para outro serviço ou profissional. Os mé-
dicos homens e aqueles que alegaram motivos re-
ligiosos foram os dois grupos que mais declararam 
não informar à mulher sobre todas as opções dis-
poníveis e até mesmo se recusaram a encaminhá-
-las a outro profissional. 

Um estudo de 2004 conduzido no Brasil com 
4.261 obstetras-ginecologistas mostrou que 65% 
deles acreditam que a legislação brasileira so-
bre o aborto deve ser revista em direção a uma 
maior liberalização11. Dados similares foram ob-
tidos em outro estudo de 2005, revelando que os 
médicos(as) que demonstraram apoiar leis mais 
liberais sobre o aborto, eram também aqueles 
que conheciam a legislação do aborto mais pro-
fundamente12. Entretanto, não existem dados so-
bre a objeção de consciência ao aborto entre gi-
necologistas-obstetras brasileiros. Muitos podem 
concordar com leis mais liberais sobre o abor-
to, mas isso não significa que não se recusam a  
realizar o procedimento. 

Fase 2: Entrevistas qualitativas
A grande maioria (81,6%) dos 1.690 médicos(as) 
declarou que já exigiu documentos não previstos 
pelas normas nacionais para a realização do abor-
to em caso de estupro. Entre os três permissivos 
legais para o aborto, o estupro é aquele contra o 
qual mais se coloca barreiras. Já no caso de amea-
ça iminente à vida da mulher, todos os médicos(as) 
entrevistados afirmaram ser um dever realizar o 
aborto. Assim, exploramos nas entrevistas os mo-
tivos citados pelos médicos(as) para a imposição 
de barreiras em relação ao aborto em caso de es-
tupro. A pergunta central foi: “Como alguém pode 
averiguar se o estupro aconteceu?”. Em resposta, 
os médicos(as) descreveram as barreiras que im-
põem como estratégias de verificação da veracida-
de da alegação de estupro. 

Os médicos(as) demonstraram entender que a 
norma exige apenas o consentimento da mulher 

e uma gravidez de até 20 semanas. Em geral, não 
ocorreram equívocos em relação a esse quadro le-
gal, o que sugere que a falta de informação não é 
a responsável pela criação de barreiras ao acesso 
ao aborto. A nossa tese é de que essas barreiras re-
presentam uma sobreposição da responsabilidade 
médica sobre a responsabilidade da polícia em re-
lação à veracidade do estupro. Em um contexto ju-
rídico de exceções ao aborto ilegal, que informa a 
assistência ao aborto no Brasil, essas barreiras per-
mitem que os médicos(as) ajam não só como pro-
fissionais da saúde, mas também como policiais. 
Ou seja, na ausência da imposição obrigatória no 
boletim policial, médicos(as) passaram a assumir o 
papel de polícia ao impor suas próprias barreiras, 
que precisam ser superadas pelas mulheres. 

Exceto para alguns poucos médicos(as) que se 
descreveram como profissionais sensíveis às ques-
tões de gênero, o relato da mulher não foi consi-
derado suficiente para sobrepor ao que eles con-
sideram “o risco de ser processado por acreditar 
em um relato falso do estupro”. Precisamos escla-
recer, porém, que esse medo está mais ligado ao 
senso de honra profissional do que à intimidação 
penal concreta. Os médicos(as)  têm consciência de 
que não existe penalidade profissional em caso de 
falso relato da mulher e nenhum deles vivenciou 
uma situação dessas. Entretanto, muitos expres-
saram convicções pessoais sobre o dever médico 
de investigar o relato de estupro para intimidar 
mulheres que tentem enganá-los. Para evitar esse 
risco, o olho clínico não seria suficiente. Toda a 
equipe do serviço de saúde precisa ser envolvida 
para reconstruir a história do estupro a fim de as-
segurar que a mulher está falando a verdade:

“Na minha equipe nós tomamos a precaução de fa-
zer com que cada membro escute a história da mu-
lher separadamente para determinar se realmente 
aconteceu um estupro.”
Ouvir a “confissão” da mulher foi a prática investi-
gativa mais comum usada pelas equipes de saúde, 
descrita por 23 médicos(as) durante as entrevistas: 
a mulher tem que contar sua história para dife-
rentes membros da equipe em circunstâncias de-
finidas pelos profissionais. O médico era o último 
a ouvir o relato, uma vez que ele é a peça prin-
cipal na definição do acesso ao serviço. Além da 
justificativa do compartilhamento de informações 
e poder entre a equipe, as “confissões” sequen-
ciais também são uma tática investigativa. A ficha 
médica da mulher é usada para registrar pistas e 
qualquer contradição escutada - pequenos erros 
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sobre datas ou eventos podem levantar suspeitas 
sobre a veracidade do estupro. 

“Ela (a vítima) enfrenta três ouvintes. Ela precisa 
contar a mesma história para enfermeira, depois 
para a assistente social e por último para mim. En-
tão são três revezamentos e ela tem que contar exa-
tamente a mesma história em relação ao período e 
data do estupro”.
Outras táticas utilizadas são: criar uma sobrepo-
sição entre o cuidado médico e a condução de 
uma investigação policial por meio da demanda 
por documentos legais, a realização de ultrassom 
para confirmar a cronologia dos fatos e a manifes-
tação de trauma psicológico pela mulher. Para os 
médicos(as), as equipes de saúde não entendem 
esses múltiplos obstáculos como empecilhos e sim 
como “precaução profissional”. 

O contexto moral da ilegalidade do aborto faz 
aflorar sentimentos ambíguos nos médicos, in-
cluindo medo, estigma e vergonha, que acabam 
alterando o propósito de escutar a paciente, subs-
tituindo a assistência à saúde pelo julgamento: 
“uma mulher pode tentar usar esse serviço para 
fazer um aborto que não é legal… como é o caso 
quando há estupro”. A busca pela verdade torna-se 
um dever moral, autoimposto pela equipe, dado 
o contexto legal que caracteriza o aborto como 
crime. Os obstáculos são vistos como atos respon-
sáveis, como precauções contra “ser enganado por 
mulheres imprudentes” e também para proteger 
os serviços, sustentando uma imagem de serieda-
de antes de aceitar um relato de estupro. Assim, o 
crime do aborto demanda que médicos(as) se tor-
nem experts em trauma e estupro. 

A cronologia da violência é um aspecto central 
para averiguar a verdade - “a história algumas 
vezes apresenta divergências entre as datas (da 
gravidez), data da última menstruação, data da re-
lação sexual”. Nesse caso, a divisão do trabalho é 
usada para resolver esse enigma. Cada membro da 
equipe analisa um pedaço diferente da evidência - 
o médico examina o corpo grávido, o psicólogo e a 
assistente social analisam o trauma e o relaciona-
mento entre a vítima e o agressor. As regulamen-
tações do aborto no Brasil limitam a elegibilidade 
para realizar o aborto legalmente até 20 semanas 
de gestação. A consequência dessa limitação é que 
o tempo de gestação torna-se uma peça central 
para o acesso da mulher ao aborto e para compor 
“uma história clínica adequada”. 

O exame de ultrassom é visto como uma pro-
va incontestável, fazendo as vezes de documento 

técnico oficial que legitima o relato da mulher e 
protege a equipe contra ações penais. Entretanto, 
a imagem do feto provoca reações conflitantes - 
para médicos(as) sensíveis, traz calma, mas tam-
bém confunde o impulso de oferecer assistência. 
Por um lado, é uma prova técnica da cronologia 
do relato da mulher mas, por outro lado, uma 
margem de erro na cronologia é aceitável,  já que 
podem ocorrer falhas técnicas no equipamen-
to - “duas semanas a mais ou a menos são erros 
comuns”. Entretanto, também pode desencadear 
aflições nos médicos(as):  um dos sintomas psico-
lógicos do trauma é a dificuldade de lembrar da 
cronologia dos fatos, ou seja, erros de memória 
podem indicar a veracidade da violência sofrida. 
Além disso, muito casos de abuso dentro da famí-
lia são marcados pelo silêncio e as vítimas já estão 
em um período de gravidez avançado quando pro-
curam serviços de saúde. Assim, a imagem do feto 
com mais de 20 semanas torna-se um obstáculo 
para a realização do aborto, apesar do consenso 
médico sobre a necessidade do aborto para prezar 
pela saúde de meninas e adolescentes. 

Entretanto, o que é crítico para a compreen-
são de nossos resultados é a distinção feita pe-
los médicos(as) entre recusar assistência e impor 
obstáculos rotineiros: nenhum deles recusa a 
“assistência”, mas “assistir” ganha um significado 
especial em sua prática profissional. Assistência à 
saúde não significa a realização do procedimento 
médico de um aborto -  44% dos 50 médicos(as) 
com experiência em “assistir” mulheres vítimas de 
estupro declararam ser contra serviços de aborto. 
Eles aceitam o dever moral de “assistir” a vítima 
de estupro, sendo a consulta clínica e a prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis descritas 
como práticas neutras, enquanto o procedimen-
to médico do aborto é passível de rejeição moral, 
isto é, não é visto como dever médico. Assim, para 
esses médicos(as), há uma separação entre o cará-
ter médico da assistência e a moralidade do abor-
to - todos os médicos(as) prestavam assistência, 
mas só alguns deles prestavam o serviço de aborto 
em caso de estupro. Essa tensão entre assistir a 
mulher e realizar o aborto, entretanto, dependia 
das crenças individuais do médico; nenhum deles 
considera o direito de recusar a prestação de “as-
sistência” como recusa institucional. 

O perfil particular da objeção de consciência 
nos serviços públicos do Brasil resulta dessa am-
biguidade entre a recusa individual do médico em 
realizar o aborto como um direito e a obrigação 
individual e institucional de prestar assistência e 
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cuidados médicos(as) como dever. O sistema pú-
blicos de saúde permite o encaminhamento para 
outro profissional e os médicos(as) encarregados 
dos serviços de aborto não se opõem moralmente 
à prestação do serviço. Entretanto, em casos espe-
cíficos, quando a rotina de investigação desperta 
algum tipo de insegurança quanto à veracidade 
do estupro, os médicos(as) frequentemente reivin-
dicam a objeção de consciência: 

“Muitas vezes eu me recusei a realizar o aborto 
porque estava claro, pelo menos pra mim, que 
não houve violência e sim uma relação sexual 
consentida.”
Como a suspeita não é motivo suficiente para re-
cusar a assistência, 34% dos 50 médicos(as) decla-
raram ter se recusado a realizar o procedimento 
por questões religiosas. A religião representa, en-
tão, um motivo aceitável para a suspeita, fazendo 
com que a recusa em realizar o aborto não apareça 
como um ato de discriminação contra as mulheres. 

Considerações finais 
Nossos resultados sugerem que as mulheres bra-
sileiras que foram vítimas de estupro e que pro-
curam serviços de assistência ao aborto provavel-
mente irão encontrar diversas barreiras para ter 
acesso a esse direito. As dificuldades ocorrem prin-
cipalmente pela exigência de que apresentem do-
cumentos médicos e/ou jurídicos desnecessários, 

de acordo com as políticas do Ministério da Saúde. 
Uma barreira adicional é a alegação de objeção de 
consciência por parte dos médicos(as). Neste estu-
do, as narrativas da maioria dos médicos(as) indi-
cam que eles reconhecem o direito ao aborto em 
caso de estupro, mas, ao mesmo tempo, defendem 
seu direito de fazer exceções na ausência de uma 
longa lista de provas apresentadas pela mulher 
para corroborar a veracidade do estupro. Muitos 
médicos(as) priorizam a intenção de se proteger 
do estigma e da desonra profissional, o que é um 
reflexo da ambiguidade da própria sociedade bra-
sileira em relação ao direito ao aborto em casos 
de estupro, no contexto geral de criminalização. 
Recomendamos, assim, que a FEBRASGO e o Minis-
tério da Saúde trabalhem juntos para esclarecer os 
médicos(as) quanto ao fato de que a declaração da 
mulher sobre a ocorrência do estupro é suficiente 
para a realização do aborto legal. 
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Résumé
Au Brésil, pour avorter légalement en cas de viol, 
la déclaration de la femme affirmant que le viol 
s’est produit est considérée comme suffisante 
pour garantir le droit à l’avortement. L’objectif de 
cette étude était de comprendre la pratique et les 
opinions sur l’avortement en cas de viol parmi les 
gynécologues-obstétriciens brésiliens. Une étude à 
méthodologie mixte a été réalisée d’avril à juillet 
2012 auprès de 1690 gynécologuesobstétriciens 
qui ont répondu à un autoquestionnaire 
électronique structuré. Dans la phase quantitative, 
81,6% des médecins exigeaient des rapports de 
police ou une autorisation judiciaire pour assurer 
les soins demandés. Des entretiens téléphoniques 
approfondis avec 50 de ces médecins ont montré 
qu’ils vérifiaient fréquemment l’affirmation de 
viol des femmes en les faisant répéter leur histoire 
à plusieurs professionnels de santé ; 43,5% d’entre
eux invoquaient l’objection de conscience quand 
ils n’étaient pas sûrs de la véracité des dires de la 
femme. L’environnement moral de l’avortement 
clandestin modifie le but de l’écoute d’une 
patiente : ce n’est plus de fournir des soins mais 
de la juger. Les données suggèrent que l’accès des 
femmes à l’avortement légal est bloqué par ces 
obstacles, en dépit de la loi. Nous recommandons
que la FEBRASGO et le Ministère de la Santé 
collaborent pour faire comprendre aux médecins 
que la déclaration d’une femme affirmant qu’un 
viol s’est produit devrait lui donner accès à un 
avortement légal.

Resumen
En Brasil, para tener un aborto legal en el caso de 
una violación, la declaración de la mujer de que 
fue violada es suficiente para garantizar su derecho 
al aborto. El objetivo de este estudio fue entender 
la práctica y opiniones de ginecoobstetras en 
Brasil con relación a la prestación de servicios 
de aborto en el caso de violación. Desde abril 
hasta julio de 2012, se realizó un estudio de 
métodos combinados, con 1690 gineco-obstetras 
que respondieron a un cuestionario electrónico 
estructurado. En la fase cuantitativa, el 81.6% 
de los médicos requerían una denuncia policial 
o autorización judicial para garantizar los 
servicios solicitados. Las entrevistas telefónicas a 
profundidad con 50 de estos médicos mostraron 
que a menudo verificaban la declaración de 
violación por parte de las mujeres pidiéndoles 
que repitieran su historia a varios profesionales 
de la salud; el 43.5% de estos invocaron objeción 
de conciencia cuando no estaban seguros de que 
la mujer estuviera diciendo la verdad. El ambiente 
moral del aborto ilegal cambia el propósito de 
escuchar a una paciente: de brindarle atención 
a juzgarla. Los datos indican que el acceso de las 
mujeres a los servicios de aborto legal está siendo 
bloqueado por estas barreras a pesar de la ley. 
Recomendamos que FEBRASGO y el Ministerio de 
Salud trabajen conjuntamente para aclararles a 
los médicos que la declaración de violación por 
parte de la mujer debe permitirle acceso a un 
aborto legal.
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Em 2006, a Corte Constitucional da Colômbia, 
divulgou a decisão pioneira C-355/2005 que libe-
ralizou a legislação do aborto no país, até então 
criminalizado em qualquer circunstância, o que 
inseria a Colômbia entre os poucos países com as 
leis mais severas do mundo em relação ao abor-
to1. Apesar da reforma ter um alcance restrito - 
uma vez que não legaliza o aborto de acordo com 
a vontade da mulher, mas apenas estabelece um 
modelo de permissivos - ela foi revolucionária 
em termos de argumentação. Tratou-se de uma 
das primeiras decisões judiciais a defender os di-
reitos ao aborto por meio do princípio da igual-
dade2 e a primeira decisão de uma corte constitu-
cional a analisar a constitucionalidade do aborto 
de acordo com os princípios dos direitos huma-
nos. A decisão C-355 também foi a primeira de 
uma série de reformas legais que atenuaram, em 
diferentes graus, as leis de aborto em outros qua-
tro países da América Latina na última década: 
México, Brasil, Argentina e Uruguai*. A decisão 

* Em 2007, a cidade do México legalizou o aborto durante o 
primeiro trimestre de gestação por solicitação da mulher e em 2009 
a Suprema Corte acolheu a decisão. Em 2012, o Supremo Tribunal 
Federal do Brasil legalizou o aborto em casos de anencefalia. 

foi emitida em resposta ao desafio constitucional 
formulado pela Junta Mundial Feminina como 
parte do projeto de judicialização estratégica LAI-
CIA (High Impact Litigation in Colombia for the 
Unconstitucionality of Abortion)†, em conjunto 
com a Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres 
(Advocates for Women’s Life and Health, conheci-
da como La Mesa)‡.

Também em 2012, a Suprema Corte da Argentina estabeleceu que 
o aborto é legal em casos de estupro. E o Congresso Nacional do 
Uruguai legalizou, em 2012, o aborto no primeiro trimestre (sob 
a condição de aconselhamento compulsório e de um período de 
espera). 

† O projeto foi coordenado pela advogada feminista Mónica Roa, 
que era diretora do Programa de Justiça de Gênero na Women’s 
Link Worldwide (onde é atualmente Vice Presidente de Estratégia e 
Relações Externas). Para mais informações sobre o projeto LAICIA 
e para o arquivo de documentos  relacionados ao processo anterior 
à Corte Constitucional, ver http://www.womenslinkworldwide.org/
wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=10

‡ La Mesa, constituída em 1996, é a mais importante coalizão de 
defesa do aborto na Colômbia. Na época da reforma legislativa, 
incluía de forma mais proeminente as seguintes organizações: 
Humanas, Orientame, Profamilia, Rede Nacional de Mulheres e 
Católicas pelo Direito de Decidir e ativistas e defensoras da saúde 
da mulher independentes, como Florence Thomas e Ana Cristina 
González Vélez. Ver: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co
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O caso da Colômbia também é marcante – em-
bora seja uma questão menos percebida – pelo 
processo de judicialização estratégica conduzido 
após a decisão C-355 para assegurar a implemen-
tação e combater a reação conservadora (backs-
lash), tanto quanto o papel ativo desempenhado 
pela Corte. De fato, um dos aspectos mais notáveis 
do caso da Colômbia é a impressionante jurispru-
dência desenvolvida pela Corte Constitucional, 
que especifica as condições para a aplicação dessa 
decisão e obriga autoridades públicas, incluindo 
juízes de tribunais de instância inferior e serviços 
privados de saúde, a segui-la, consolidando a dou-
trina no campo do aborto. 

Duas fases principais podem ser identificadas 
no processo de implementação da decisão C-355. 
A primeira, de 2006 a 2009, foi marcada pelo papel 
ativo das agências governamentais, em particular 
o Ministério da Saúde, em regulamentar o setor 
de saúde sobre a oferta de serviços de aborto pelo 
sistema público4. Também foi caracterizada pelo 
processo de judicialização desenvolvido pelas or-
ganizações feministas (especialmente a Frente das 
Mulheres e La Mesa) e por algumas mulheres indi-
vidualmente, que denunciaram casos de violação 
dos direitos assegurados pela decisão da Suprema 
Corte, exigindo o cumprimento dessa decisão por 
parte de diferentes atores públicos e privados. A 
Corte apoiou diversas dessas demandas e, poste-
riormente, formulou critérios para a interpretação 
e implementação dessa decisão5,6.

A segunda fase, iniciada em 2009, foi marcada 
por uma poderosa reação conservadora, liderada 
por importantes atores conservadores que ocupa-
vam posições centrais no Estado, que tentaram sis-
tematicamente impedir a implementação da Deci-
são C-355. Em resposta, as organizações feministas 
desenvolveram estratégias criativas de judicializa-
ção para se contrapor à reação conservadora, uma 
das mais notáveis sendo uma ação judicial base-
ada no direito à informação7. A Suprema Corte, 
ao respeitar essas petições, seguiu desenvolvendo 
jurisprudência progressiva em relação à imple-
mentação do aborto na Colômbia, também fiscali-
zando as ações dos servidores públicos que se re-
cusaram a cumprir os mandados judiciais, criando 
obstáculos à implementação da lei. 

A partir de entrevistas semiestruturadas realiza-
das com sete atores-chaves nesse processo condu-
zidas na Colômbia em 2013 e de dados oriundos 
de fontes primárias documentais (principalmente 
decisões judiciais) e fontes secundárias (principal-
mente pesquisadores colombianos), este artigo 

analisa o processo de implementação e a reação 
conservadora que seguiram à Decisão C-355, com 
ênfase na judicialização estratégica coordenada 
por organizações feministas e nas decisões subse-
quentes da Suprema Corte. 

 A teoria dos movimentos sociais tem demons-
trado que, nas sociedades contemporâneas, a opo-
sição organizada a movimentos progressistas que 
alcançaram algum sucesso em suas reivindicações 
por direitos iguais também assume gradualmente 
as características de um movimento social, isto é, 
de contramovimento8-11. A partir dessa perspecti-
va, a mobilização conservadora, ou contramobi-
lização, pode ser analisada por meio das mesmas 
categorias e estruturas utilizadas para o estudo de 
movimentos sociais progressistas. 

Particularmente relevante para a análise do 
caso colombiano é o conceito de ativismo insti-
tucional, desenvolvido em estudos sobre movi-
mentos sociais. Esse conceito alude à presença 
de membros de movimentos sociais, ou mesmo 
aliados, em posições formais dentro do governo, 
que respondem de maneira mais consistente aos 
interesses e objetivos do movimento do que ou-
tros atores estatais12,13. Em geral, essa categoria 
tem sido desenvolvida nas análises do movimento 
feminista, mas também pode ser aplicada ao con-
tra-ativismo que emana de dentro do Estado, pro-
veniente, por exemplo, de ativistas institucionais 
conservadores. De maneira geral, a análise das 
dinâmicas de mobilização e contramobilização é 
crucial para se entender a configuração da contro-
vérsia sobre o direito ao aborto em cada contexto 
nacional, incluindo a forma como se desenvolvem 
e atuam as ações e reações de oposição. 

Este artigo analisa o processo de implementa-
ção da Decisão C-355 de 2006 até 2009, conside-
rando o papel das instituições do Estado, da es-
tratégia de judicialização e da jurisprudência dela 
resultante. Aborda ainda o processo de reação 
conservadora e contramobilização de oposição 
à Decisão, as estratégias-chaves de judicialização 
aplicadas pelas organizações feministas para en-
frentar essa oposição e também as decisões subse-
quentes emitidas pela Suprema Corte. 

A judicialização e o papel da Suprema Corte 
na implementação da Decisão C-355/2006
No dia 10 de maio de 2006, a Suprema Corte 
emitiu a Decisão C-355, que liberalizou a lei do 
aborto na Colômbia, estabelecendo um conjunto 
de permissivos que descriminaliza o aborto em 
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três circunstâncias: quando a gravidez é um risco 
para vida ou saúde da mulher (de acordo com o 
médico); quando uma grave má-formação do feto 
impede que ele sobreviva fora do útero (de acor-
do com o médico); ou quando a gravidez resulta 
de atos criminosos, como estupro, incesto ou fe-
cundação não consensual (de acordo com boletim 
de ocorrência do crime). A Suprema Corte ainda 
anulou a indicação do Código Penal que conside-
rava inválido o consentimento de meninas de até 
14 anos para a interrupção da gravidez. Também 
foi estabelecido que todos os serviços de saúde, 
públicos ou privados, passassem a ser obrigados 
a oferecer o aborto seguro nas três circunstâncias 
expostas acima. A Corte também adotou uma de-
finição abrangente de saúde, que inclui a saúde 
mental. Também foi apontado que o direito à ob-
jeção de consciência só pode ser exercido por indi-
víduos e não por pessoas jurídicas ou pelo Estado. 
Por fim, foi especificado que essa decisão entraria 
em vigor imediatamente e que os direitos por ela 
protegidos não requeriam a promulgação de leis 
adicionais para serem aplicados. Por outro lado, 
também ficou claro que os órgãos competentes, 
como o Ministério da Saúde, poderiam desenvol-
ver políticas públicas de acordo com essa decisão. 

Desde 2005, quando a Frente das Mulheres lan-
çou o projeto LAICIA, que motivou a Decisão da 
Suprema Corte, diversas organizações feministas, 
particularmente a La Mesa, pressionaram o gover-
no, em especial o Ministério da Saúde (na época 
conhecido como Ministério de Proteção Social), de-
mandando normas específicas no setor de saúde 
para a oferta de serviços de aborto. As feministas 
colombianas tinham conhecimento da situação 
em países da América Latina onde exceções à 
criminalização do aborto não são asseguradas e, 
na prática, as mulheres não têm nenhum acesso 
a abortos legais (Entrevista, Ana Cristina Gonzá-
lez Vélez, pesquisadora do CEDES-Argentina, ex-
-Diretora Nacional de Saúde Pública (2002-2004), 
co-fundadora da Global Doctors for Choice, mem-
bro de La Mesa. 16/02/2013). O principal objetivo 
dessas organizações era evitar que a decisão da 
Suprema Corte “não se tornasse ‘letra morta’” (En-
trevista, Cristina Villarreal, Diretora da Fundação 
Oriéntame, membro de La Mesa. 28/01/2013) e que 
as novas regulações para o setor de saúde fossem 
aplicadas tão logo a Corte emitisse seu julgamento 
(Entrevista, Cecilia Barraza, Conselheira do Gabi-
nete para a Igualdade de Gêneros, fundadora do 
Humanas: Centro Regional de Derechos Humanos 
y Justicia de Género. 10/02/2013). O Ministério da 

Saúde, por sua vez, estava interessado em apresen-
tar uma resposta do setor, caso a Corte liberalizasse 
a lei do aborto4. Assim, em 2005, a La Mesa iniciou 
um diálogo com o Ministério da Saúde sobre a pos-
sibilidade da elaboração de um marco regulatório 
do setor saúde para o aborto legal. Outras orga-
nizações, especialmente o Centro para os Direitos 
Reprodutivos de Nova Iorque, prestaram consulto-
rias a esse processo. O objetivo principal da regula-
ção proposta foi “o empoderamento de mulheres 
e a segurança dos profissionais de saúde, ou seja, 
alcançar as duas condições centrais para a concre-
tização do modelo de permissivos legais” (Entrevis-
ta, Ana Cristina González Vélez). A sinergia entre o 
Ministério da Saúde e as organizações feministas 
foi facilitada pela presença de ativistas institucio-
nais que faziam parte do movimento e ao mesmo 
tempo trabalhavam dentro do sistema do Estado. 
Uma das personagens principais nesta matéria foi 
a expert em saúde pública Ana Cristina González 
Vélez, que havia ocupado importantes cargos na 
gestão da saúde pública, estando, portanto, fami-
liarizada com a burocracia do Estado e, além disso, 
mantinha contato com gestores em posição de to-
mar decisões dentro do Ministério da Saúde.

Como resultado, logo após o anúncio da Deci-
são C-355, o Ministério da Saúde divulgou a nova 
regulação,  especificando as condições para a im-
plementação do aborto legal pelos serviços públi-
cos e privados de saúde. A mais importante dessas 
medidas foi a promulgação do Decreto 4444, em 
Dezembro de 2006, que adotou as orientações do 
Aborto Seguro: Guia Técnico e Político para Siste-
mas de Saúde (2003, 1a Edição), da Organização 
Mundial da Saúde§. Também em dezembro do 
mesmo ano, o aborto nas circunstâncias previstas 
pela Suprema Corte, foi incorporado como parte 
dos serviços oferecidos pelo sistema público de 
saúde na Colômbia (Plan Obligatorio de Salud)¶. A 
nova regulação foi aclamada pela celeridade com 
que foi implementada, assim como por seu conte-
údo, que inclui a oferta gratuita do aborto em ser-
viços públicos, o estabelecimento de um período 
máximo de cinco dias entre a solicitação do aborto 
pela mulher e o procedimento em si e a responsa-
bilização do Ministério da Saúde pelo treinamento 
de profissionais de saúde para realizarem o proce-
dimento4 (Entrevista, Cristina Villarreal). 

§ Ministério da Proteção Social. Decreto 4444, pelo qual se 
regulamentam os serviços de assistência à saúde sexual e 
reprodutiva. Bogotá, 13 de dezembro de 2006. 

¶ Conselho Nacional de Seguridade Social em Saúde. Acordo 350, 
Bogotá, 22 de dezembro de 2006.
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Com relação à atual implementação da Decisão 
C-355, dois serviços de referência para a assistência 
ao aborto legal (centros amigables) foram criados 
em Bogotá e as unidades públicas de saúde, assim 
como clínicas privadas, demonstraram compro-
metimento em atender casos de aborto14 (Entrevis-
ta, Sandra Mazo, Diretora de Catholics for Choice, 
Colômbia. 25/01/2013). Entretanto, graves obstá-
culos ainda existem e as mulheres têm enfrentado 
dificuldades sistêmicas na busca pelo aborto legal. 
Os principais obstáculos relatados são:
•	 A lacuna de informação sobre o novo marco re-

gulatório, especialmente em regiões e cidades 
afastadas dos principais centros urbanos. Nesse 
caso, já se identificou a falta de compromisso 
político em divulgar as informações em todo o 
país e não apenas nas cidades principais de Bo-
gotá, Barranquila, Cali e Medellín (Entrevista, 
Cristina Villarreal). 

•	 Exigências adicionais, além daquelas estabele-
cidas pela Corte. Em especial, a solicitação por 
parte dos serviços de saúde de autorização judi-
cial ou outras autorizações que não são exigidas 
pela Decisão C-35515.

•	 O uso coletivo ou institucional da objeção de 
consciência pelos profissionais de saúde, que foi 
especificamente banido na Decisão da Suprema 
Corte15. Em especial, a recusa sistemática dos 
serviços privados ligados a organizações católi-
cas em realizar o aborto legal, apelando para a 
objeção de consciência institucional. 

•	 As ações judiciais para obtenção de objeção de 
consciência legal para recusar tutela para mu-
lheres que enfrentam obstáculos para exercer 
seu direito ao aborto. 

•	 A desconsideração da autonomia das meninas 
para tomar decisões. 

•	 O tratamento discriminatório e as manobras 
dilatórias por parte dos profissionais de saúde, 
como os longos períodos de espera para a rea-
lização do aborto5,15,16. Em alguns dos casos 
relatados, as ações do sistema de saúde alcan-
çaram o nível da violência institucional contra 
as mulheres15.

Em resposta a essa situação, as mulheres exigiram 
a intervenção do Judiciário para proteger os seus 
direitos e a Suprema Corte atendeu a essa deman-
da. O pontapé inicial para a Decisão C-355 foi uma 
Ação de Inconstitucionalidade, que na Colômbia é 
protocolada de maneira abstrata e desafia direta-
mente a constitucionalidade de uma lei existente, 
mas a jurisprudência subsequente sobre o aborto 

emanou de medidas tutelares iniciadas pelas mu-
lheres e pelas organizações feministas interessadas 
em reparar a violação dos direitos fundamentais 
de mulheres. O pedido de tutela pode ser iniciado 
por qualquer cidadão potencial ou efetivamente 
vítima da violação de seus direitos fundamentais, 
quando não há outra maneira de obter reparação. 
Esse pedido pode ser apresentado em qualquer 
Corte, sem a necessidade de representação legal 
ou pedido formal e deve ser rapidamente julgado. 
Todas as decisões de tribunais de instância inferior 
sobre tutelas chegam à Suprema Corte, que pode 
usar sua discricionariedade para selecionar e jul-
gar qualquer uma delas. 

Após a Decisão C-355, as mulheres fizeram uso 
abundante da tutela quando lhes foi negado o 
acesso a serviços de aborto legal. O importante 
aqui é que elas não pleitearam individualmente 
por uma autorização judicial, uma prática co-
mum em outros países da América Latina, mesmo 
quando a autorização não é exigida por lei. Na 
Colômbia, elas usaram o sistema de justiça para 
denunciar obstáculos e exigir seus direitos através 
do mecanismo legal adequado. Simultaneamente, 
organizações feministas, principalmente a Frente 
das Mulheres e La Mesa, desenvolveram um pro-
cesso de judicialização estratégica para combater 
os obstáculos e as dificuldades identificados du-
rante o processo de implementação da lei**. A 
Suprema Corte selecionou algumas dessas ações 
e desenvolveu uma jurisprudência abrangente so-
bre a forma pela qual a lei do aborto deveria ser 
implementada na Colômbia (Entrevista, Ariadna 
Tovar, Advogada Sênior da Women’s Link Worldwi-
de. 19 e 22/02/2013). 

Através desse processo, a Suprema Corte não 
só ouviu casos concretos de violação do direito ao 
aborto nas circunstâncias previstas pela lei, mas 
também desenvolveu critérios gerais para a elimi-
nação de barreiras ao acesso a serviços de saúde 
nesses casos, definiu as obrigações das instituições 
estatais com relação à implementação da lei de 
maneira geral e estabeleceu penas para serviços 
de saúde e autoridades oficiais que impeçam a 
concretização desse direito. Assim, o padrão geral 
de decisões judiciais desde a Decisão C-355 consis-
te, de um lado, em decisões desfavoráveis de tri-
bunais inferiores de primeira e segunda instância, 
que sistematicamente negaram tutelas (mesmo 

** Ver Roa e Klugman sobre a judicialização estratégica e as 
ferramentas ativistas na Colômbia, em Questões de Saúde 
Reprodutiva, ano 9, nº 8, Dez 2015. http://www.grupocurumim.org.
br/site/revista.php
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alegando de maneira ilegal a objeção de consci-
ência judicial) e, do outro lado, em decisões favo-
ráveis proferidas pela Suprema Corte††.

Algumas das decisões mais importantes da Su-
prema Corte contra o não cumprimento da Deci-
são C-355 foram‡‡:
•	 Na Decisão T-988 de 20 de novembro de 2007, a 

Corte relembrou os profissionais de saúde que é 
ilegal a solicitação de outros documentos às mu-
lheres que buscam o aborto legal. 

•	 Em 20 de fevereiro de 2008, a Decisão T-209 es-
pecificou as condições para o exercício da obje-
ção de consciência por profissionais de saúde e 
impôs sanções a instituições que recorressem co-
letivamente a ela. Esse caso envolveu a violência 
contínua direcionada a uma menina e sua mãe e 
a falta de parâmetros legais sobre o assunto mo-
tivou a Frente das Mulheres a solicitar uma ação 
urgente (medidas cautelares) junto à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, forçando 
o Estado colombiano a tomar as medidas neces-
sárias para proteger ambas as mulheres§§.

•	 Na Decisão T-946 de 2 de outubro de 2008, a 
Corte condenou a objeção de consciência ju-
dicial e ordenou a investigação de juízes que a 
invocaram. 

•	 Na incrível Decisão T-388 de 28 de maio de 2009, 
a Corte integrou o critério que havia antecipado 
em decisões passadas e desenvolveu um marco 
abrangente para a execução efetiva do mandato 
da garantia do acesso ao aborto legal, incluindo 
a obrigatoriedade do Estado em implementar 
campanhas públicas de educação sobre o tema. 
Entre suas cláusulas principais, a decisão enfati-
zou que o consentimento de meninas menores 
de 14 anos é razão suficiente para garantir o seu 
acesso ao aborto e também estabeleceu que o 
direito individual à objeção de consciência por 
profissionais da saúde não é absoluto, reiteran-
do a proibição da objeção de consciência judi-
cial¶¶. Durante o processo de tomada de decisão 

†† Entrevista com Mónica Roa. Procurador obstaculiza aborto 
legal: líder da despenalização. El Tiempo. 12/05/2012.

‡‡ Para considerações mais abrangentes sobre essas decisões, ver 
Parra5 e Salgado6.

§§ MC-270-09 – X e XX, Colômbia, Comissão Interamericana, 
21/09/2009. Ver Parra para uma análise desse caso.

¶¶ Women’s Link acabou de lançar uma publicação com excertos 
dessa decisão e comentários de especialistas de países em que a 
objeção de consciência está sendo debatida. Ver: 
http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.
php?modo=detalle_proyectos&dc=74.

sobre esse caso, a Corte solicitou que diversas 
instituições governamentais, assim como a La 
Mesa, apresentassem informações sobre o cum-
primento da C-355. 

Esse processo, caracterizado pelo desenvolvimen-
to gradual de critérios para a aplicação da decisão 
da Corte e por uma dinâmica positiva entre ONGs 
feministas e diferentes setores do Estado na tenta-
tiva de implementar novas normas de assistência 
ao aborto, foi afetado por um forte processo de 
reação conservadora, iniciado em 2009 e coman-
dado por ativistas institucionais conservadores in-
seridos dentro das estruturas estatais. 

Contramobilização, reação conservadora e a 
intervenção da Suprema Corte 
Na Colômbia, assim como em outros países da 
América Latina, a oposição tradicional ao avanço 
dos direitos sexuais e reprodutivos e, particular-
mente, ao direito ao aborto, tem sido comandada 
pela Igreja Católica. De fato, a Igreja Católica co-
lombiana se destaca na região como uma das mais 
tradicionais e influentes forças na vida política do 
país17,18. Historicamente, a influência da Igreja no 
Estado foi exercida na Colômbia através da Con-
ferência Nacional dos Bispos e outras lideranças 
católicas19. Entretanto, assim como em outros pa-
íses da América Latina20, um novo tipo de mobi-
lização religiosa emergiu, que pode ser analisada 
como um contramovimento. Na Colômbia, espe-
cialmente na última década, católicos leigos de ex-
trema direita passaram a usar os mesmos métodos 
de outros movimentos sociais, para fazer oposição 
aos avanços das demandas por direitos sexuais e 
reprodutivos. Isso incluiu a apropriação da lingua-
gem dos direitos, uma mobilização baseada em 
organizações da sociedade civil, o lobbying legis-
lativo e a judicialização estratégica19. As principais 
organizações católicas atuantes na Colômbia na 
esfera da sociedade civil são Red Futuro Colombia, 
Unidos a Dios salvaremos a Colombia, Legión de 
María, e o Consejo Nacional de Laicos (Entrevista, 
Sandra Mazo).

Em 2005, após a Frente das Mulheres lançar o 
projeto LAICIA, a rede católica iniciou uma campa-
nha contra a ação judicial, contando com o apoio 
da Human Life International e seus afiliados co-
lombianos21. Entre as ações dos católicos conser-
vadores estavam a arrecadação de dois milhões 
de assinaturas para manter a proibição do aborto 
e uma marcha para levá-las até o congresso. Essa 
ação foi promovida pelo reitor da Universidade da 
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Gran Colombia, José Galat22. Durante os procedi-
mentos junto à Suprema Corte, eles apresentaram 
cartas amicus curiae e após a publicação da Deci-
são C-355, a Igreja Católica declarou publicamente 
sua oposição à mesma e excomungou os juízes da 
Suprema Corte e as autoras da ação23.  Após a Deci-
são, atores leigos católicos protocolaram 40 ações 
contrárias19 e outros atores conservadores tenta-
ram, através de lobby, influenciar o Ministério da 
Saúde e outras instituições do Estado para impedir 
a aprovação da regulamentação da implementa-
ção da Decisão21. 

Essa reação, porém, foi descoordenada e sem 
liderança clara. Mas, com a nomeação de ativistas 
conservadores para instituições cruciais e influen-
tes do país, que se encarregaram de desenvolver 
uma estratégia agressiva e minuciosamente pla-
nejada, a maior contramobilização e reação con-
servadora no campo do direito ao aborto ainda 
estava por vir. Em 2009, uma influente autorida-
de pública conservadora, Alejandro Ordoñez, foi 
nomeado  chefe da poderosa Procuradoria Geral 
da Nação. A Procuradoria, criada pela Constitui-
ção de 1991, tem um escopo abrangente e exerce 
as funções de fiscalização e de procuradoria. A 
instituição está encarregada de aplicar a Cons-
tituição, as leis gerais, as decisões judiciais e os 
atos administrativos. Sua chefia (o Procurador, 
que é nomeado pelo Congresso para um manda-
to de quatro anos) é a posição mais importante 
para a garantia dos direitos humanos e também 
detém a competência de investigar funcionários 
públicos, mesmo os que foram eleitos, e o poder 
de afastá-los da função sem julgamento criminal, 
caso não cumpram suas responsabilidades. Até a 
nomeação de Ordoñez, a Procuradoria tinha se 
mostrado favorável à implementação da Decisão 
C-355 e havia concordado em colaborar com as 
organizações feministas, em particular com a 
Women’s Link e em supervisionar o cumprimento 
da lei (Entrevista, Cristina Villarreal). 

Antes da sua nomeação para Procurador, Or-
doñez já havia expressado publicamente posições 
fundamentalistas contra o aborto, o casamento 
homoafetivo e o sistema da ONU5 e como juiz do 
Sistema Judiciário também havia emitido decisões 
baseadas na doutrina católica19. Uma de suas pri-
meiras ações como Procurador foi a nomeação da 
advogada conservadora Ilva Myriam Hoyos, ligada 
ao Opus Dei, como chefe de gabinete responsável 
pela proteção dos direitos sexuais e reprodutivos 
e encarregada de supervisionar a implementação 
da Decisão C-35519. Hoyos foi professora de direi-

to e ex-Reitora em uma Universidade do Opus Dei 
(Universidad de la Sabana) e presidiu a Red Futuro 
Colombia. Quando a Suprema Corte ainda anali-
sava o desafio constitucional desencadeado pela 
Decisão C-355, Hoyos apresentou 47 amici curiae 
contrários e anunciou que tomaria todas as medi-
das cabíveis contra a decisão (Entrevista, Andrea 
Parra, Diretora do Programa de Ação para Igualda-
de e Inclusão Social [serviço público de assistência 
jurídica] da Universidade dos Andes e antiga ad-
vogada da Women’s Link Worldwide. 19/02/2013). 

Partindo da Procuradoria, um novo tipo de 
mobilização religiosa tomou forma, que defen-
dia posições fundamentalistas contra o direito ao 
aborto por meio de um discurso que apelava para 
argumentos constitucionais e evitava citar princí-
pios religiosos19. De maneira geral, suas ações ini-
biram as reações de funcionários do estado, uma 
vez que o Procurador tem o poder de exonerá-los 
de seus cargos. O Procurador, por exemplo, dis-
se a servidores encarregados da implementação 
dos serviços de aborto que o misoprostol era um 
método perigoso e mais caro do que outros e, ao 
adquiri-lo, eles poderiam ser presos por interferir 
nas finanças públicas. A presença desses atores na 
estrutura estatal também encorajou outras autori-
dades oficiais a expressar publicamente suas con-
vicções contra os direitos sexuais e reprodutivos 
(Entrevista, Ariadna Tovar). Além disso, em 2009, 
o Procurador ordenou a investigação e suspensão 
da Clínica da Mulher na cidade de Medellín, des-
tinada a fornecer serviços de saúde sexual e re-
produtiva. Ele também determinou o afastamento 
da gestora encarregada da política de gênero na 
cidade e do responsável pelo projeto da Clínica na 
Secretaria de Saúde (Entrevista, Cristina Villarreal). 
Por fim, em 2010, a gestora regional de saúde ne-
gou autorização para a construção da clínica. 

Entretanto, a ação com maior impacto sobre 
a implementação da Decisão C-355 foi o proces-
so judicial apresentado pelo Procurador em 2009 
junto ao Conselho de Estado***, exigindo a sus-
pensão, anulação e injunção do Decreto 4444, 
emitido pelo Ministério da Saúde. Ele argumentou 
que não era da alçada constitucional do governo 
nacional emitir regulamentações para uma de-
cisão da Corte Constitucional sem antes obter a 

*** O Conselho de Estado é um dos três Tribunais Superiores 
da Colômbia. É a mais alta Corte para questões relacionadas ao 
direito administrativo e é responsável pelas decisões relativas a 
todas as controvérsias relativas a ações apresentadas por agentes 
públicos. Os outros dois Tribunais são a Corte Constitucional e a 
Suprema Corte.
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aprovação da lei pelo Congresso. O Conselho de 
Estado acatou o pedido e imediatamente suspen-
deu o decreto, anulando-o em março de 2013†††. 
Os efeitos legais da suspensão e anulação do De-
creto não foram, porém, as consequências mais 
significativas, já que, de um lado, a Corte Constitu-
cional havia indicado que sua decisão entrava em 
vigor imediatamente e especificou que se baseava 
no Guia para o Aborto Seguro da OMS, e, por ou-
tro lado, a própria Corte gerou uma jurisprudência 
sólida sobre os critérios para a implementação da 
lei.  Entretanto, a suspensão e a posterior anula-
ção do Decreto acarretaram uma profunda dúvida 
e desinformação entre o público em geral e entre 
os profissionais de saúde sobre o status da Decisão 
C-355 e o direito de mulheres a serviços de aborto 
legal. Contribuiu para a confusão, a divulgação, 
pelo Procurador, de diretrizes para profissionais 
de saúde que afirmavam a suspensão do Decreto 
e, consequentemente, a não obrigatoriedade da 
oferta da assistência ao aborto24.

As organizações feministas usaram a judiciali-
zação estratégica e outras ações jurídicas25 para 
lutar contra essa reação conservadora. A Corte 
Constitucional foi o ator mais importante dentro 
da estrutura estatal com capacidade e determi-
nação de se opor à reação conservadora contra a 
Decisão C-355. Por outro lado, desde o início da 
reação em 2009, atores estatais haviam apresen-
tado petições pela anulação da Decisão C-355 e 
das decisões posteriores da Corte‡‡‡. Essas peti-
ções foram sistematicamente rejeitadas pela Corte 
(Entrevista, Ariadna Tovar), transmitindo assim a 
clara mensagem de que “ações para invalidar”§§§ 
uma decisão só possuem mérito quando existem 
claras violações processuais e não podem ser usa-
das para reabrir debates que já foram resolvidos 
pela jurisprudência constitucional da Corte. 

Enquanto isso, mulheres e organizações femi-
nistas davam continuidade à judicialização em 
torno dos obstáculos enfrentados pelas mulheres 
no acesso a serviços de aborto, ou seja, através 
de tutelas, algumas das quais foram seleciona-

††† Exp. 11001-03-24-000-2008-00256-00, 13 de março de 2013. 
Sentença. Ação de Nulidade contra o Decreto 4444 de 2006. 
Conselho de Estado.

‡‡‡ Por exemplo, em 2009 a Procuradoria apresentou à Corte 
Constitucional uma ação para invalidar a Decisão C-355, por causa 
de falhas procedimentais (T-388/2009). Essa foi a primeira vez 
que a Procuradoria requereu a nulidade de uma decisão da Corte 
Constitucional cujo objetivo era proteger direitos5. A Corte rejeitou 
a petição e seus argumentos em 2010.

§§§ Ação de Nulidade.

das e julgadas pela Corte. Em 3 de novembro de 
2011, a Corte emitiu a conhecida Decisão T-841, 
impondo penas financeiras para profissionais da 
saúde que se recusaram a realizar o aborto de 
uma menina de 12 anos de idade. A Decisão ale-
gou que o risco que a gravidez apresentava para 
a saúde mental da menina era razão suficiente 
para aceitar o seu direito ao aborto e estipulou o 
direito ao diagnóstico imediato e de qualidade, 
incluindo, quando indicado, a avaliação de ris-
cos. Nesse caso, a judicialização foi coordenada 
por La Mesa, com base nos argumentos de um 
consenso regional sobre a “exceção de saúde”, 
desenvolvido por ativistas pela saúde da mulher 
de diferentes países da América Latina. A discus-
são que levou a esse consenso teve início na Co-
lômbia após as consequências da Decisão C-355. 
A Corte sustentou os argumentos em defesa da 
exceção de saúde, incluindo o uso de uma defi-
nição abrangente de saúde, que engloba a saúde 
mental, de acordo com o consenso regional14.

Além de liderar as ações para assegurar a im-
plementação da Decisão C-355, no auge da rea-
ção conservadora, a Women’s Link decidiu iniciar 
a judicialização estratégica com base no direito à 
informação, tentando frear o ataque conservador. 
Em 21 de setembro de 2011, apresentou à Corte 
Constitucional uma tutela assinada por mais de 
1.200 mulheres colombianas que denunciava o 
Procurador e duas outras oficiais da procuradoria 
(Delegadas Inspetoras Ilva Myriam Hoyos e María 
Eugenia Carreño) pela divulgação sistemática de 
informações falsas e distorcidas sobre os direitos 
reprodutivos das mulheres. As requerentes des-
tacaram que, desde 2009, a Procuradoria havia 
mentido sobre a natureza abortiva da contracep-
ção de emergência, sobre os riscos do misopros-
tol, sobre a objeção de consciência institucional 
e sobre a responsabilidade do Departamento de 
Saúde (Superintendencia de Salud) na eliminação 
dos obstáculos ao aborto legal. A ação judicial 
foi baseada no direito a receber informação que 
atenda os padrões de qualidade, precisão, oportu-
nidade e confiança7. O direito à informação é um 
direito fundamental, protegido pelo Artigo 20 da 
Constituição, assim como pelo Artigo 13 da Con-
venção Interamericana de Direitos Humanos. Essa 
foi a primeira ação judicial na Colômbia sobre o 
direito à informação. Até então, só haviam sido 
julgados casos ligados ao direito à livre expressão 
em situação de censura. A tutela foi apresentada 
ao Conselho Judicial de Bogotá e rejeitada na pri-
meira e segunda instâncias. A Corte Constitucional 
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decidiu analisá-la na fase de recurso. Na Decisão 
T-627/12 de 2012, a Corte defendeu a reivindica-
ção das mulheres, reafirmando o dever dos servi-
dores públicos de oferecer informação precisa e 
verdadeira como parte dos direitos fundamentais 
e obrigando o Procurador e as outras duas oficiais 
a corrigirem a informação por eles disseminada. 
O Procurador acatou a Decisão da Corte, já que 
poderia ser julgado por desacato caso se negasse 
a fazê-lo. Essa foi considerada uma decisão de ex-
trema importância e o primeiro caso no mundo 
em que uma Corte Constitucional reconheceu o 
direito à informação de qualidade7. 

Como exemplo das dinâmicas de mobilização 
e contramobilização, essa história demonstra que 
um alto nível de polarização, como aquele produ-
zido pelos ativistas institucionais conservadores 
dentro do Estado, pode estimular atores progres-
sistas da sociedade a resistir ao avanço das posi-
ções religiosas extremistas no campo político. De 
fato, essa situação pode trazer consigo a oportu-
nidade para que as feministas conquistem aliados 
em outros setores sociais apoiadores de sua causa, 
opondo-se à reação conservadora. No caso expos-
to, o radicalismo do Procurador contribuiu para a 
formação de alianças entre atores laicos, entre os 
quais estavam jornalistas, acadêmicos e organiza-
ções de mulheres, o que desencadeou a criação 
da Aliança por um Estado Laico, liderada por or-
ganizações feministas, com o objetivo de desafiar 
as ações do Procurador (Entrevista, Sandra Mazo e 
entrevista, Florence Thomas, acadêmica feminis-
ta, membro de La Mesa, 9/02/2013). Também con-
tribuiu para conquistar o apoio de organizações 
LGBT, especialmente da Colombia Diversa, que, de 
forma contínua, registrou amici em defesa dos di-
reitos ao aborto.

Conclusão
A Corte Constitucional da Colômbia desempenhou 
um papel pioneiro na região, e provavelmente no 
mundo, para a implementação da reforma da le-
gislação do aborto. Em um país onde o catolicismo 
está historicamente envolvido na esfera política, 
a Corte provou ser a mais importante instituição 

do Estado na defesa das reivindicações feministas 
para a implementação completa da Decisão C-355 
e contra as tentativas de impor o fundamenta-
lismo religioso através de processos políticos de 
tomada de decisão. Dessa maneira, o caso co-
lombiano demonstra a importância do papel que 
tribunais podem exercer, não apenas ao promo-
ver reformas legais pioneiras a favor dos direitos 
reprodutivos das mulheres em cenários de estag-
nação do processo político, mas também para as-
segurar a concretização de suas decisões, quando 
se opõem à reação conservadora e oferecem aos 
atores sociais espaços institucionais que reforçam 
os seus direitos. 

Com relação à contramobilização, tal como pre-
visto na teoria dos movimentos sociais e de acor-
do com os desenvolvimentos contemporâneos em 
outros países da América Latina, as mobilizações 
religiosas, especialmente as católicas, contra o 
direito ao aborto na Colômbia, assumem as ca-
racterísticas de um movimento social. Nesse caso, 
a Corte Constitucional foi extremamente efetiva 
contra a reação conservadora. Entretanto, tam-
bém é preciso uma dose de cautela, uma vez que 
a habilidade da Corte para proteger o direito ao 
aborto pode ser eliminada se ativistas conserva-
dores passarem a integrar a própria Corte. De fato, 
mais de uma vez, Ilva Myriam Hoyos já chegou à 
lista de candidatos e é crescente a preocupação 
quanto ao aumento do número de membros con-
servadores na Corte Constitucional. Isso significa 
que o trabalho dos movimentos progressivos pelo 
direito das mulheres está longe do fim. 
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Résumé
En 2006, la Cour constitutionnelle de Colombie a 
publié la Décision C-355/2006, qui a libéralisé la 
loi nationale sur l’avortement. La réforme était 
novatrice dans son argumentation, car il s’agissait 
de l’une des premières décisions judiciaires au 
monde à consacrer les droits à l’avortement au 
motif de l’égalité, et la première d’une cour 
constitutionnelle sur la constitutionnalité de 
l’avortement dans l’optique des droits de l’homme. 
C’était aussi la première d’une série de réformes 
qui allaient libéraliser les lois sur l’avortement de 
quatre autres pays d’Amérique latine. Le cas de la 
Colombie est aussi remarquable par le processus 
de litige stratégique mené après la décision de 
la Cour, pour veiller à son application et contrer 
l’opposition d’acteurs conservateurs qui travaillent 
dans des institutions étatiques, ainsi que par le rôle 
actif que la Cour a joué dans ce processus. Sur la base 
du travail de terrain mené en Colombie en 2013, 
cet article analyse la mise en oeuvre progressive 
et le contrecoup réactionnaire enregistré après la 
Décision C-355/2006, en mettant l’accent sur le 
litige stratégique du mouvement féministe et les 
décisions ultérieures de la Cour constitutionnelle, 
qui ont consolidé sa jurisprudence dans le 
domaine des droits à l’avortement. Il met en 
lumière le rôle aussi bien des militantes féministes 
que des activistes conservateurs dans les 
institutions étatiques comme mouvements sociaux 
opposés, et les dynamiques de la mobilisation 
juridique et politique et la contre-mobilisation  
dans ce processus.

Resumen
En el año 2006, la Corte Constitucional de Colombia 
emitió la Sentencia C-355/2006, que liberalizó la 
ley referente al aborto en el país. La reforma fue 
innovadora en sus argumentos, ya que fue uno 
de los primeros fallos judiciales del mundo que 
defendió los derechos de aborto por motivos de 
igualdad, y la primera sentencia emitida por una 
corte constitucional que se pronunció respecto a 
la constitucionalidad del aborto en un marco de 
derechos humanos. Además, fue la primera en 
una serie de reformas que liberalizarían las leyes 
de aborto de cuatro países latinoamericanos más. 
El caso de Colombia también es notable por el 
proceso de litigio estratégico llevado a cabo por 
organizaciones feministas después del fallo de la 
Corte, a fin de asegurar su aplicación y contrarrestar 
la oposición de actores conservadores que 
trabajaban en instituciones estatales, así como 
por el rol activo desempeñado por la Corte en ese 
proceso. Basado en el trabajo de campo realizado 
en Colombia en el 2013, este artículo analiza 
el proceso de implementación progresista y la 
reacción después de la Sentencia C-355/2006, con 
énfasis en el litigio estratégico por el movimiento 
feminista y decisiones posteriores emitidas por 
la Corte Constitucional, que consolidaron su 
jurisprudencia en el campo de los derechos de 
aborto. Se destacan los roles de feministas y 
activistas conservadores en instituciones estatales 
como movimientos sociales opuestos, y la 
dinámica de la movilización político-jurídica y la 
contramovilización en ese proceso.
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Declaração da Campanha Internacional pelo Direito das Mulheres 
ao Aborto Seguro

12 de Maio de 2014

Aborto Seguro e a Agenda pós-2015

A Campanha Internacional pelo Direito das Mulheres ao Aborto Seguro é uma coalizão de organiza-
ções e redes que apoia o direito das mulheres ao aborto legal e seguro, reunindo integrantes de 108 
países. Nossas metas são promover o acesso universal ao aborto legal e seguro como uma questão 
de saúde da mulher e de direitos humanos e apoiar a autonomia das mulheres para decidir se e 
quando ter filhos e o acesso aos meios necessários para concretizar essas decisões sem riscos para a 
sua saúde e suas vidas.

Gostaríamos de parabenizar a 47ª Comissão de População e Desenvolvimento (CDP) por muitos aspectos 
da Resolução, particularmente com relação à linguagem sobre os direitos humanos e empoderamento 
de mulheres no contexto do desenvolvimento e das questões de população. Assim como muitos outros 
analistas, concordamos que o apoio à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos é um valor em si mes-
mo na Resolução, representando uma grande conquista desde a Conferência Internacional de Popula-
ção e Desenvolvimento (CIPD ou ICPD, em inglês) de 1994.

Mas, ao mesmo tempo, acreditamos que há muitas coisas não ditas em relação ao aborto que gostarí-
amos de abordar aqui.

Apoiamos fortemente o uso da linguagem do Programa de Ação da CIPD sobre o acesso a serviços de 
qualidade e a informações confiáveis, a serviços de contracepção abrangentes e de qualidade para pre-
venir a gravidez não desejada, para acompanhar mulheres grávidas que não desejam a gravidez e com 
treinamento e equipamento necessários a profissionais de saúde para garantir que o aborto seja seguro 
e acessível nos lugares onde não é ilegal, como previsto pela Resolução1.

Entretanto, é igualmente importante destacar no Programa de Ação que:

•	 O aborto inseguro é “uma séria questão de saúde pública”2responsável por “grande parte das mortes ma-
ternas e das lesões permanentes às mulheres que passam por essa situação”3.

E que governos deveriam reafirmar:

•	 “...O compromisso com a saúde e o bem-estar da mulher para reduzir consideravelmente a morbidade e o 
número de mortes decorrentes do aborto em condições inseguras3.”

Além disso, a Resolução incorpora uma linguagem excelente em muitos aspectos relevantes e aplicáveis 
ao aborto seguro (por exemplo, como um componente necessário da saúde e dos direitos sexuais e 

1 47ª Comissão de População e Desenvolvimento, OP12.
2 Programa de Ação da ICPD, Parág. 8.25.
3 Programa de Ação da ICPD, Parág. 8.19
4 Programa de Ação da ICPD, Parág. 8.20
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reprodutivos) e ao aborto inseguro (por exemplo, como uma importante e evitável causa da morbimor-
talidade materna). Gostaríamos de destacar essa ligação, especialmente com relação ao texto da OP115.

Em terceiro lugar, a Resolução cita a necessidade em atender aos “novos desafios relevantes no campo 
da população e do desenvolvimento…”6. É importante que isso também seja feito em relação ao aborto, 
que, nos últimos 20 anos, tem recebido atenção global tanto por parte do sistema de direitos humanos 
das Nações Unidas, especialmente pela CEDAW e pelo Relator Especial sobre o Direito à Saúde, quanto 
por parte das agências das Nações Unidas encarregadas da saúde pública e assistência à saúde, parti-
cularmente a OMS e o UNFPA. Além disso, governos de vários Estados Membros reformaram suas leis e 
políticas sobre o aborto desde a CIPD, precisamente para reduzir a morbimortalidade materna e para 
defender os direitos e a saúde das mulheres. Gostaríamos de reconhecer a coragem inacreditável dessas 
reformas, que não foram fáceis.

A indução do aborto é um dos procedimentos médico-cirúrgicos mais seguros e de uma a três mulheres 
irão realizar pelo menos um aborto em toda a vida, mas metade dos 43,8 milhões de abortos anuais 
ainda são realizados em condições de insegurança e, pelo menos desde 1994, um milhão de mulheres 
morreram em decorrência de abortos inseguros. De acordo com a OMS, a “alta parcela da mortalidade 
materna” decorrente do aborto inseguro mencionada pelo Programa de Ação da CIPD representa 13% 
das mortes maternas globalmente e até 18% na África Oriental. Essa proporção não foi reduzida com 
o passar do tempo. O tratamento para as complicações decorrentes do aborto inseguro consome uma 
enorme quantidade de recursos de emergência obstétrica, escassos nos sistemas públicos de saúde em 
países onde há restrições legais ao aborto, isto é, países sem a mínima condição de bancá-los. Isso não 
seria necessário se os abortos fossem legais e seguros.

Além disso, dados da OMS demonstram que a maioria das mulheres que sofrem e morrem das compli-
cações do aborto inseguro não só vivem em países onde o aborto é legalmente restrito, como também 
vivem na pobreza. Elas sofrem, portanto, um duplo preconceito, apesar do direito à não discriminação 
lhes ser legalmente concedido.

Os Direitos Humanos são, por definição, universais e aplicáveis a todas as pessoas sem discriminação. 
As mulheres que precisam do aborto têm direito ao melhor padrão de saúde existente, têm o direito de 
usufruir dos frutos do progresso científico e, acima de tudo, o direito à vida.

Todos concordam que é preferível prevenir uma gravidez indesejada, mas, em todo o mundo, pelo menos 
220 milhões de mulheres têm necessidades de contracepção não atendidas e quase todos os métodos 
contraceptivos falham em algum momento, mesmo quando utilizados de maneira correta e consistente. 
Todos esses fatores reforçam e são consistentes com o Programa de Ação da CIPD e com a Resolução.

Desde 1994, consultas globais, regionais e nacionais apoiaram o direito das mulheres ao aborto seguro; 
leis e políticas nacionais de aborto e suas consequências para as mulheres já foram estudadas por uma 
gama enorme de experts, incluindo os órgãos de monitoramento dos direitos humanos da ONU; dados 
qualitativos sobre a experiência das mulheres e de profissionais da saúde em relação ao aborto, seja 
ele seguro ou não, são coletados em todo o mundo; e declarações de apoio ao direito das mulheres ao 
aborto seguro têm sido divulgadas de muitas formas por todas as agências centrais e atores da ONU e 
do sistema de Direitos Humanos da ONU.

5 O parágrafo diz que: “as áreas de déficit de implementação do Programa de Ação da ICPD... eliminação da morbimortalidade materna 
prevenível por meio do fortalecimento dos sistemas de saúde, do acesso equitativo e universal a serviços  abrangentes, integrados e de 
qualidade de saúde sexual e reprodutiva... acesso de adolescentes e jovens à educação e informações completas e precisas sobre saúde 
sexual e reprodutiva... educação baseada em evidências sobre sexualidade humana e saúde reprodutiva e promoção, respeito, proteção 
e acesso a todos os direitos humanos, especialmente de meninas e mulheres, incluindo a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos; e 
tratando da persistência das leis discriminatórias e de sua aplicação injusta e também discriminatória...” e mais. 47ª Comissão de População 
e Desenvolvimento, OP11.
6 47ª Comissão de População e Desenvolvimento, PP10
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7 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/ 
8 http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/icpd_global_review_report.pdf 
9 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/SRHR26Feb2014.pdf 
10  UN Doc. CRC/C/GC/15, para. 70. 
11 UN Doc. CEDAW/C/GC/30, para. 52(c). 
12 CAT: Peru 15 U.N. Doc CAT/C/PER/CO/5-6 (2013).
13 http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/news/2013/Montevideo%20Consensus-15Aug2013.pdf 
14 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/254

O documento a seguir contém apenas uma fração dessas evidências: 

Evidências da saúde pública e dos direitos humanos que dão apoio ao aborto legal e seguro

•	 Aborto seguro: Guia Político e Técnico para os Sistemas de Saúde (Organização Mundial da Saúde, 2012), 
que é o texto pioneiro recomendado como guia para os Estados Membros na abordagem das questões 
ligadas ao aborto7.

•	 Marco Referencial das Ações para o acompanhamento do Programa de Ação da Conferência Interna-
cional de População e Desenvolvimento Após 2014: Relatório da Pesquisa Global (Relatório da Análise 
Operacional da Implementação do Programa de Ação da Conferência Internacional de População e De-
senvolvimento e o Acompanhamento Após 2014)8.

•	 Declaração do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres sobre saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos: Análise da CIPD Após 20149. 

•	 Comentários/recomendações sobre o aborto de três órgãos de monitoramento de tratados de direitos 
humanos da ONU:

•	 Comentário Geral 2013 do Comitê sobre os Direitos da Criança (CDC). Comentário Geral Nº. 15, sobre o 
direito das crianças ao mais alto padrão alcançável de saúde10.

•	 Recomendação Geral do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra Mulheres (Comitê CE-
DAW), Recomendação Geral Nº. 30 sobre Mulheres na Prevenção de Conflitos, e em Situações de Conflito 
e Pós-Conflito11.

•	 O Comitê contra a Tortura (CCT) manifesta preocupação acerca do banimento da contracepção de 
emergência no Peru e das denúncias dos médicos às autoridades sobre mulheres que abortaram12.

•	 ONU ECLAC, Primeira sessão da Conferência Regional sobre População e Desenvolvimento na América 
Latina e no Caribe, Declaração de Consenso, Montevidéu, 12-15 Agosto de 201313.

•	 Relatório Interno do Relator Especial sobre o direito de todos a gozar do padrão mais alto de saúde física 
e mental, 3 de Agosto de 201114.

Nós apelamos para que: todas as agências e órgãos relevantes empreendam esforços educacionais 
proativos sobre a necessidade de mulheres ao aborto seguro e pela inclusão desse direito na agenda 
pós-2015. Apelamos especialmente ao UNFPA e à Divisão de População da ONU para assegurar que 
essa questão seja amplamente abordada como parte da 48ª CPD “Alcançar o futuro que queremos: a 
integração das questões de população ao desenvolvimento sustentável, incluindo a agenda de desen-
volvimento pós-2015”.

Finalmente, clamamos para que todos os que apoiam o direito das mulheres ao aborto seguro dêem a 
essa questão a mais ampla visibilidade e apoio possível na ONU, assim como nos níveis nacional e regio-
nal no desdobramento das futuras negociações.

Signatários: Equipe de Coordenação da Campanha Internacional pelo Direito das Mulheres ao Aborto 
Seguro e mais 240 signatários de todo o mundo, que serão divulgados no site www.safeabortionwomens-
right.com



131

A violência de gênero é, simultaneamente, causa e 
consequência do HIV e, por isso, levanta questões 
importantes sobre a saúde e os direitos humanos. 
Nos últimos anos, a arena política global do HIV 
recebeu uma onda de interesse sobre os aspec-
tos relativos a gênero, vulnerabilidade ao HIV e 
violência, que resultou em avanços notáveis nas 
políticas e programas com o objetivo de abordar 
a violência de gênero. Aparentemente, políticas 
especificamente voltadas para o HIV, gênero e 
violência exigem uma base científica que ilustre 
como a violência relacionada ao HIV é mediada 
por papéis, normas e dinâmicas de gênero. Mas 
não está claro se a pesquisa científica tem sido 
capaz de acompanhar esses desenvolvimentos. No 
campo das políticas globais, o conceito de gêne-

ro como um conjunto de normas, um sistema de 
relações sociais sustentadas institucional e estru-
turalmente e como uma identidade socialmente 
construída, é visto como distinto do conceito de 
sexo biológico. Apesar de, implicitamente, o ter-
mo violência de gênero reconhecer essa distinção, 
a questão central é se pesquisadores estão con-
duzindo estudos que abordam como e porque as 
questões de gênero são importantes no contexto 
do HIV e da violência. 

O propósito deste artigo é levantar duas ques-
tões sobre o modo como a literatura científica 
aborda a interseção entre HIV e violência. Primei-
ramente, questionamos se a literatura representa 
adequadamente todas as populações afetadas - 
meninas e mulheres, meninos e homens, homens 

Violência de gênero e HIV: programas e políticas são bem vindos, 
mas as pesquisas continuam?
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Resumo: A arena política global em relação ao HIV tem recebido uma onda de interesse sobre a dimensão 
da vulnerabilidade de gênero à violência e ao HIV. A UNAIDS e outros atores importantes tornaram a 
violência de gênero uma prioridade e parece haver um comprometimento e entendimento genuínos em 
relação à abordagem das desigualdades de gênero, já que produzem impactos sobre populações centrais 
para a resposta à AIDS. Na busca por intervenções baseadas em evidências científicas, é sempre estreita 
a conexão entre a pesquisa e as políticas e programas subsequentes. Será que isso também acontece no 
campo do  HIV, gênero e violência? Este artigo questiona a literatura científica quanto à representação 
adequada de todas as populações afetadas – homens heterossexuais, homens e mulheres transexuais, 
mulheres que fazem sexo com mulheres e homens que fazem sexo com homens – e quanto à consideração 
das normas de gênero e das dinâmicas nas quais estão inseridas. As conclusões sobre a violência 
no contexto de relacionamentos heterossexuais, e especificamente a violência vivida pelas mulheres 
heterossexuais, não devem ser tomadas como elementos da violência de gênero geral, sem a devida 
atenção para com as dinâmicas de gênero. Pesquisas orientadas por uma compreensão mais abrangente 
sobre a violência de gênero e sobre sua relação com as diferentes populações afetadas pelo HIV podem 
subsidiar programas e políticas de forma mais eficaz. 

Palavras-chave: HIV, AIDS, gênero, violência, violência de gênero
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que fazem sexo com homens (HSH) e a população 
transgênero. Em seguida, abordamos o modo 
como o conceito de violência de gênero que orien-
ta as pesquisas sobre HIV pode se articular com o 
conceito de violência contra mulheres e como a 
falta de clareza quanto ao significado da violência 
de gênero pode fragilizar as evidências científicas. 

Conduzimos duas revisões da literatura que 
tratam desse debate: a primeira analisou em que 
medida pesquisas sobre HIV e violência focaram 
na diversidade das populações afetadas por essas 
questões e a segunda procurou esclarecer como 
os pesquisadores utilizam o termo “violência de 
gênero”. Ambas as revisões voltaram-se exclusi-
vamente para artigos científicos originais, que 
passaram por revisões por pares. Para a primeira 
análise, foram aplicados os métodos clássicos de 
revisão de literatura para identificar 174 artigos 
em inglês que apresentassem resultados de pes-
quisas quantitativas ou qualitativas sobre HIV e 
violência. Esses artigos foram localizados através 
das seguintes ferramentas de pesquisa: EconLit, 
LegalTrac, LexisNexis, Medline, PAIS International, 
PolicyFile e Social Science Citation Index. A segun-
da revisão identificou artigos recentes nos quais 
o termo “violência de gênero” aparecia em seus 
títulos. Uma amostra de artigos foi obtida através 
da ferramenta PubMed com o uso das seguintes 
palavras-chave: (“hiv”[MeSH  Terms]  OR “hiv”[All  
Fields]) AND  gender-based  violence[Title]. Em 
um segundo momento, a busca foi restrita para 
identificar pesquisas originais publicadas entre 
2008-2013 - período que engloba políticas e esfor-
ços programáticos atuais. Os resumos dos artigos 
passaram por uma triagem, excluindo-se aqueles 
que não abordavam primariamente o HIV. 

Na primeira seção do artigo, apresentamos os 
antecedentes e o estado atual do conhecimento 
sobre HIV, gênero e violência, prosseguindo com 
um debate sobre as populações que são aborda-
das pela literatura e sobre o modo como são co-
municados os significados da “violência de gêne-
ro”. Por fim, apresentamos uma reflexão sobre os 
pontos principais e recomendações sobre como as 
pesquisas podem evoluir futuramente para infor-
mar políticas e programas sobre HIV e violência.

Antecedentes

HIV e gênero
No final de 2012, estimava-se que 35,3 milhões 
de pessoas estavam vivendo com o HIV em todo 
o mundo e o número de novas infecções foi de 

cerca de 2,3 milhões1. A epidemia global do HIV 
representa um desafio complexo para as mulhe-
res, para os HSH e para as populações trans*. 

Mundialmente, 57% das pessoas vivendo com 
o HIV são mulheres e o HIV é a principal causa 
de morte entre mulheres em idade reprodutiva2. 
Uma revisão sistemática de 2007 demonstra que, 
em países de renda baixa e média, HSMs correm 
um risco 19 vezes maior de serem infectados pelo 
HIV do que a população geral3. Recentemente, a 
UNAIDS relatou que, globalmente, o número de 
HSH vivendo com o HIV é 13 vezes maior do que 
o encontrado entre a população em geral1. Ainda 
que não se tenha dados nacionais sistemáticos co-
letados junto à população trans, há estudos que 
também demonstram um alto nível de prevalên-
cia do HIV nessa população4-6.

A compreensão sobre a conexão entre gênero e 
vulnerabilidade ao HIV tem evoluído e, atualmen-
te, grandes instituições internacionais reconhecem 
explicitamente que as normas e as desigualdades 
de gênero impulsionam o HIV7,8. Além disso, a co-
munidade global do HIV demonstra uma preocu-
pação maior com a relação entre HIV e violência, 
uma vez que ela afeta não só as mulheres, mas 
também os HSH e pessoas trans. Essa preocupação 
se materializa através da proliferação de políticas 
e programas sensíveis às questões de gênero em 
todo o ciclo de prevenção, tratamento, assistência 
e apoio a portadores de HIV.

A UNAIDS considera a abordagem às desigual-
dades de gênero como um exemplo de uma in-
tervenção estrutural que deve ser combinada 
à prevenção do HIV, junto com as abordagens 
biomédicas e comportamentais9. Além disso, re-
comenda-se que a perspectiva de gênero seja in-
tegrada aos esforços nacionais e regionais de pla-
nejamento, monitoramento e avaliação das ações 
de prevenção ao HIV. A prevenção combinada, 
tal como proposta pela UNAIDS e pelo Plano de 
Emergência do Presidente dos EUA para o Com-
bate à AIDS (PEPFAR, em inglês), inclui a violência 
de gênero9,10.

Assim, é gradualmente evidente que a aborda-
gem de gênero e a promoção da igualdade de gê-
nero têm sido vistas como essenciais para o alcan-
ce de todos os benefícios advindos dos recentes 
avanços na prevenção e tratamento do HIV7. Nes-
sa direção, há evidências programáticas de que  

* Nota da Editora: usamos o termo ‘trans’ para nos referirmos às 
populações transgênero, transexual, travestis e intersexuais.
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intervenções transformadoras e sensíveis ao gê-
nero sobre HIV e antiviolência direcionadas a 
homens heterossexuais são mais eficazes do que 
programas “neutros” quanto a gênero11-13. Tais pro-
gramas almejam modificar os aspectos limitantes 
e constrangedores das normas da masculinidade 
hegemônica para reduzir o risco de infecção pelo 
HIV tanto para mulheres quanto para homens. 
Esses programas também tentam democratizar a 
relação entre homens e mulheres em direção a re-
lações de gênero mais igualitárias14. Também há 
evidências de que programas de prevenção ao HIV 
que consideram o contexto de vida das mulheres, 
inclusive os contextos estruturais e das relações 
que moldam as situações de risco, são mais efica-
zes do que aqueles que focam exclusivamente na 
redução do risco individual15. 

Violência e gênero
A violência contra as mulheres, que inclui a violên-
cia emocional, econômica, física, sexual e social, 
é uma questão global de saúde pública e direitos 
humanos de enormes dimensões16. O marco refe-
rencial do Estudo Plurinacional da Organização 
Mundial da Saúde sobre Violência contra Mulhe-
res (2005) apresenta evidências irrefutáveis sobre 
o modo como a violência contra a mulher é ge-
neralizada no mundo, sendo umas das principais 
causas da saúde precária das mulheres. Dados 
de 15 localidades de dez países revelam que “a 
proporção de mulheres que já estiveram em um 
relacionamento e experimentaram violência física 
ou sexual, ou ambas, varia de 15% a 71% e alcança 
uma média de 29% a 62%”16. 

 Frequentemente, na literatura sobre violência 
a assunção de que as questões de gênero impor-
tam está implícita de forma vaga e, com algumas 
notáveis exceções, é limitada a atenção para o que 
isso significa para além da desagregação dos da-
dos por sexo. Como em outras áreas da pesquisa 
na saúde pública, gênero é frequentemente englo-
bado pelo sexo ou pela biologia feminina e mas-
culina17 e os conceitos socioculturais relativos ao 
modo como  o gênero modela riscos e comporta-
mentos não são analisados profundamente18. 

A atenção aos papéis e normas de gênero na 
pesquisa sobre violência é crítica para enriquecer 
a nossa compreensão sobre como abordar esses 
determinantes sociais da violência. Um pequeno 
corpo de pesquisas recentes vem examinando 
como a redução de desigualdades estruturais en-
tre homens e mulheres pode reduzir a violência de 

gênero contra as mulheres. Grabe e Hilliard et al., 
por exemplo, concluíram que intervenções que 
abordem a violação do direito de propriedade das 
mulheres e o seu acesso e controle à terra podem 
resultar na redução da violência contra as mulhe-
res por caminhos diretamente ligados às relações 
de poder marcadas pelas questões de gênero, in-
cluindo o controle da relação amorosa, o poder 
de decisão dentro do lar e as questões financei-
ras19-20. O surgimento dessa literatura ressalta o 
modo como as relações de gênero e a violência se 
conectam por meio da intersecção entre recursos, 
agenciamento e condição de saúde, o que é rele-
vante não apenas para as mulheres, mas também 
para os homens e pessoas trans. 

HIV e violência
Aparentemente, os primeiros estudos revisados 
por pares sobre as pandemias sinérgicas do HIV 
e da violência são do início dos anos 199021-28, 
apesar de apenas alguns deles tomarem a relação 
entre o HIV e a violência como foco principal27-28. 
Em 2000, Maman et al. publicaram uma análise 
marcante abordando a ligação entre o HIV e a vio-
lência. Os autores apontam diversas causas para 
essa relação, que ainda são úteis atualmente. O 
primeiro ponto de entrada categoriza a violência 
como um fator de risco para a infecção pelo HIV. 
Mecanismos para essa relação incluem: a) relações 
sexuais forçadas ou coagidas aumentam o risco de 
transmissão do HIV devido a lacerações e danos 
às parede vaginal e/ou anal; b) a violência ou a 
perspectiva de violência limita a habilidade de um 
indivíduo negociar comportamentos sexuais mais 
seguros, aumentando o risco de transmissão do 
HIV; e/ou c) a violência vivida na infância, ado-
lescência e vida adulta contribui para comporta-
mentos de risco no futuro, aumentando o risco de 
contrair HIV. Essas relações têm sido intensamente 
documentadas nos Estados Unidos. Machingter et 
al., por exemplo, conduziram uma meta-análise 
de todos os estudos americanos sobre as taxas de 
violência e trauma entre mulheres soropositivas, 
concluindo que cerca de 55% das mulheres soro-
positivas já vivenciaram violência doméstica, um 
índice duas vezes maior que o nacional30. 

O segundo ponto de entrada leva em conside-
ração indivíduos já infectados pelo HIV,  carac-
terizando a soropositividade como fator de risco 
para a violência. Indivíduos vivendo com HIV (ou 
que suspeitam do seu status) são mais propensos 
a sofrer violência como manifestação do estigma 
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e da discriminação resultantes das normas de gê-
nero negativas29. Algumas pesquisas sobre pessoas 
vivendo com HIV e violência têm explorado gradu-
almente outras facetas dessa ligação, tais como a 
maneira como a violência afeta a adesão à terapia 
antirretroviral. Lopez et al., por exemplo, exami-
naram a correlação entre violência doméstica e a 
resistência em aderir à medicação antirretroviral 
usando a mesma abordagem metodológica para 
avaliar essa questão junto a homens e mulheres. 
Eles identificaram que tanto mulheres quanto ho-
mens vivenciaram violência interpessoal, mas a 
correlação entre violência e resistência em aderir 
à terapia antirretroviral apareceu apenas entre 
as mulheres31. A equipe de Machingter, citada 
acima30, analisou dados de um programa de pre-
venção para mulheres e transexuais soropositivas 
e constatou que aquelas que relataram traumas 
recentes (abuso sexual ou físico) eram três vezes 
mais propensas a se envolver em relações sexuais 
sem proteção com o parceiro e quatro vezes mais 
propensas a resistir à terapia antirretroviral do que 
aquelas que não vivenciaram eventos similares32.

Outro trabalho aborda a complexidade da in-
teração entre violência e HIV, destacando, por 
exemplo, que violência e HIV são fatores de risco 
mútuos que, juntos, criam um ciclo vicioso para os 
que são por eles afetados. Fatores adicionais me-
diadores da relação entre violência e HIV incluem 
o uso de drogas e álcool, situações de emergência 
e conflito e o contexto social, cultural, econômico, 
político e legal, além da estigmatização e crimina-
lização de certos comportamentos e orientações 
sexuais19,20,33. 

De forma crescente, iniciativas políticas e 
programáticas voltadas para a violência e o HIV 
começam a incluir intervenções que abordam 
normas e dinâmicas de gênero. Essas iniciativas 
estão particularmente interessadas no modo 
como normas negativas de gênero reforçam o 
risco de violência para várias populações, reco-
nhecendo as implicações para a prevenção, tra-
tamento e assistência ao HIV. As chamadas “po-
pulações-chave” abordadas por essas iniciativas 
incluem mulheres em geral (e com um foco in-
suficiente sobre os seus parceiros sexuais), HSH e 
pessoas trans. Assim, a única população que não 
é considerada “chave” são os homens em rela-
cionamentos heterossexuais. De fato, homens em 
relacionamentos heterossexuais têm sido descri-
tos como “grupo negligenciado”34-36. 

Atores globais proeminentes, como o Secretário 
Geral das Nações Unidas, UNAIDS e PEPFAR, reco-

nheceram a violência de gênero como prioridade 
no combate ao HIV37-39. Existe um reconhecimento 
generalizado sobre as dinâmicas de gênero asso-
ciadas à violência e ao HIV que afetam as popula-
ções-chave, especialmente em relação à identida-
de de gênero e aos comportamentos divergentes 
das normas de gênero12,19,34. 

Ao longo do tempo, diversas iniciativas pro-
duziram diretrizes para a integração de serviços 
de atenção à violência em programas e serviços 
de HIV10,40, destacando o estigma relacionado ao 
gênero, a discriminação e a ameaça de violência 
contra pessoas vivendo com HIV por parte de 
profissionais de saúde e da sociedade em geral41. 
Além da ameaça de violência resultante do sta-
tus do HIV,  há iniciativas que tratam da violência 
como uma questão preventiva do HIV, abordando 
os modos pelos quais a violência e as normas de 
gênero a ela associadas aumentam a vulnerabili-
dade à infecção pelo HIV10. De fato, esse último 
ponto serviu como propulsão para o desenvol-
vimento de dois experimentos randomizados, a 
Intervenção para Microfinança e Igualdade de 
Gênero na África do Sul (IMAGE, em inglês)42,43 e 
o Desenvolvimento e Saúde de Adolescentes no 
Zimbábue (SHAZ!)44. Esses programas foram proje-
tados para intervir nos pontos de interseção entre 
contextos de pobreza, desigualdades de gênero e  
violência que moldam os riscos de infecção pelo 
HIV entre as mulheres. 

HIV e violência: o que a literatura revela 
sobre as populações estudadas?
Retornando para a primeira das duas questões 
centrais abordadas neste artigo, no início da ten-
dência de se considerar o papel da violência na 
epidemia do HIV, a violência contra mulheres foi 
a preocupação predominante dos pesquisadores. 
Isso se reflete nos resultados de um artigo de re-
visão publicado no ano 2000 sobre as conexões 
entre o HIV e a violência: a vasta maioria dos es-
tudos identificados pelos autores focava em mu-
lheres e alguns poucos estudos incluíam homens 
e mulheres. Apenas um estudo abordava HSH e 
nenhum deles cogitava populações trans29. Além 
disso, poucos estudos consideravam as normas ou 
dinâmicas de gênero em relação às populações es-
tudadas e nenhum deles abordava lésbicas. 

Um dos propósitos desse comentário é questio-
nar se a base de evidências evoluiu para abordar 
todas as populações agora reconhecidas nos pro-
gramas e nas políticas ligadas ao HIV e à violência 
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de gênero. Abordamos essa questão para mapear 
o quadro geral da literatura científica em inglês 
sobre o HIV e a violência durante um período de 
12 anos: de 2000 (ano da publicação da análise de 
Maman et al.) até maio de 2013. Os artigos iden-
tificados em nossa revisão da literatura foram 
inicialmente classificados de acordo com quatro 
categorias amplas, levando em consideração os 
resumos: estudos sobre mulheres e meninas; es-
tudos sobre homens e meninos; estudos sobre ho-
mens/meninos e mulheres/meninas e estudos com 
homens e mulheres trans. Noventa e nove dos 174 
estudos focaram em mulheres e meninas e outros 
36 incluíam ambos os sexos. Dos 39 estudos que 
focaram em homens e meninos, 21 identificaram a 
sua população de estudo como gay (5) ou HSH (16). 
Nenhum deles abordou a população trans. 

Uma revisão sistemática, incluindo a análise 
integral dos artigos, exigiria uma análise mais 
profunda das publicações, mas os resultados do 
nosso trabalho sugerem os seguintes pontos. Pri-
meiramente, mulheres e meninas ainda são o foco 
predominante da literatura científica que aborda 
a relação entre HIV e violência. Em segundo lu-
gar, é muito menor o número de pesquisas sobre 
a experiência de HSH, apesar dessa população ter 
se tornado um enorme foco mundial de políticas 
e iniciativas programáticas de combate ao HIV.  A 
grande maioria desses estudos aborda os padrões 
sexuais de risco de homens que foram sexualmen-
te violentados durante a infância, incluindo o uso 
de drogas relacionadas ao sexo, práticas sorodis-
cordantes e relações anais desprotegidas. Em ter-
ceiro lugar, são escassas as pesquisas publicadas 
sobre o modo como o HIV e a violência afetam 
as populações trans, apesar da preocupação sobre 
o risco desproporcional que essas populações en-
frentam quanto ao HIV e a violência. 

“Violência de gênero”: como se usa esse 
termo?
A nossa estratégia para explorar a extensão da 
clareza conceitual em relação ao termo “violência 
de gênero” foi analisar o texto integral dos arti-
gos científicos que incluem esse termo no título. 
Foram identificados seis artigos, como resumido 
na Tabela 1: três publicados em 201345-47, dois em 
201248,49 e um em 200950. Todos apresentam estu-
dos conduzidos em países de renda baixa e média: 
Armênia, Tanzânia e Zâmbia com um estudo cada 
e três estudos na África do Sul. 

Levando em consideração que esses artigos são 

representativos do corpus de pesquisas publicadas 
sobre violência de gênero e HIV, nossa inquietação 
sobre lacunas na clareza conceitual pode ser jus-
tificada. A maioria dos seis artigos alerta para as 
necessidades das mulheres sobreviventes de vio-
lência cometida por parceiro íntimo ou violência 
doméstica e um deles trata dos homens agresso-
res50. O título desse artigo indica que o interesse 
dos pesquisadores está na violência de gênero e 
não apenas na violência contra mulheres, mas não 
há uma explicação direta sobre o significado desse 
conceito e nem sobre as dinâmicas de gênero re-
levantes no contexto do estudo. As definições de 
violência de gênero podem estar  explícitas ou – 
como é frequentemente o caso – implícitas nos ar-
tigos, mas o seu significado varia entre os artigos. 

Assim, conclusões sobre a violência de gênero 
no contexto de relacionamentos heterossexuais 
são frequentemente apresentados como explica-
ções sobre a violência de gênero de maneira mais 
geral, com pouca distinção sobre as experiências 
de homens heterossexuais, HSH e mulheres e ho-
mens trans. (Uma exceção é o artigo de Mboya et 
al., que inclui mulheres e homens em seu estudo 
sobre sobreviventes da violência de gênero, ain-
da que não defina claramente quem integra essa 
população.) Também não há o reconhecimento 
de que a violência ligada ao HIV contra mulheres 
heterossexuais, apesar de uma questão crucial, é 
o único componente da violência de gênero. Além 
disso, nenhum dos seis artigos oferece análise sufi-
ciente sobre normas e dinâmicas de gênero - uma 
lacuna importante, também encontrada na litera-
tura de maneira mais geral, ainda que, no discur-
so político sobre HIV e violência de gênero, os dois 
temas tenham destaque. 

Temos consciência de que nossas observações 
se baseiam em uma “amostra de conveniência” da 
literatura. Os artigos publicados que associam HIV 
e violência de gênero só foram identificados pela 
nossa pesquisa se incluíssem “violência de gênero” 
em seu título - uma estratégia de pesquisa utiliza-
da para contornar o fato de que “violência de gê-
nero” não é um termo da PubMed MeSH. A revisão 
em larga escala dos bancos de dados ofereceria 
um quadro muito mais amplo, mesmo que a em-
preitada seja logisticamente desafiadora se os arti-
gos relevantes não estiverem indexados de forma 
a facilmente permitir sua localização. Na ausência 
de uma revisão exaustiva da literatura científica, 
nosso propósito é levantar questões sobre a aten-
ção dos pesquisadores às definições de “violência 
de gênero” e dos conceitos que lhes são correlatos. 
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Tabela 1: Artigos recentes (2009-2013) com “violência de gênero” presente no título 

ResumoPopulação do estudoDesenho do estudoArtigo

Esse estudo analisa a relação entre relações 
sociais, tolerância à violência de gênero e a 
disposição de mulheres e homens para reali-
zar o teste de HIV. A tolerância à violência é 
estabelecida por dois itens (“se alguém dentro 
do lar gasta dinheiro de maneira indevida, é 
aceitável que ele/ela apanhe”; “a esposa irá 
apanhar se voltar tarde para casa sem pedir 
permissão do marido”). Os resultados sugerem 
que desigualdade de gênero e violência de 
gênero ainda se constituem barreiras.  

Homens	e	mulheres	de	
18	anos	ou	mais

TransversalO	teste	de	HIV	e	a	
tolerância	à	violência	de	
gênero:	um	estudo	trans-
versal	na	Zâmbia	

Gari	et	al.;	2013

Esse estudo analisa a relação entre violência 
de gênero e comportamento sexual de risco 
em trabalhadoras do sexo. Medidas de violên-
cia de gênero incluem: as participantes já: a) 
foram ameaçadas, xingadas ou ofendidas; b) 
apanharam, levaram socos, chutes, tapas, tive-
ram seus cabelos puxados ou foram fisicamen-
te agredidas de alguma maneira e/ou c) foram 
forçadas a fazer sexo contra sua vontade pelos 
homens com quem já mantiveram relações 
sexuais. O estudo também abordou o medo 
que as participantes relataram da reação dos 
clientes quando elas exigem o uso de camisi-
nhas. Os autores mencionam brevemente o 
impacto das disparidades econômicas entre os 
gêneros e a necessidade de abordar a postura 
da sociedade em relação às mulheres. 

Trabalhadoras	do	sexoTransversalViolência	de	gênero	
como	fator	de	risco	
para	comportamentos	
associados	ao	HIV	entre	
trabalhadoras	do	sexo	na	
Armênia.	

Lang	et	al.;	2013

Esse estudo analisa a associação entre o abuso 
físico por um parceiro sexual, o consumo de 
álcool e comportamento sexual de risco. Consi-
dera especificamente se a violência de gênero 
e o risco sexual estão relacionados quando o 
consumo de álcool é uma variável controlada. 
Também determina a “violência de gênero” 
como fator primário de interesse. Os autores 
do abuso físico são definidos como parceiros 
sexuais, mas seu gênero não é especificado. 

Mulheres	frequentado-
ras	de	shebeens	(bares)

TransversalViolência	de	gênero,	
consumo	do	álcool	e	risco	
sexual	entre	donas	de	
comércio	de	bebidas	na	
Cidade	do	Cabo,	África	
do	Sul.	

Pitpitan	et	al.;	2013

Esse estudo aborda a prevenção, tratamento e 
assistência ao HIV entre meninas, mulheres e 
homens sobreviventes da violência de gênero, 
por meio de métodos combinados. Aborda 
normas de gênero como causa potencial da 
violência de gênero. Critérios de inclusão 
na categoria “sobreviventes da violência de 
gênero” não são claros, mas os exemplos 
contidos nos resultados incluem “ser agredida, 
insultada pelos maridos, não ter oportunidade 
de tomar suas próprias decisões, estuprada 
e até mesmo forçada  a ser ‘herdada’ pelos 
costumes locais”. O assédio sexual e o tráfico 
humano também são mencionados. “Normas 
tradicionais (a cultura predominantemente 
masculina)” são citadas como a causa da 
violência de gênero. 

Mulheres	(n=266)	e	
homens	(n=6)	sobrevi-
ventes	da	violência	de	
gênero		

Transversal;	quanti-
tativo	e	qualitativo	

O	acesso	a	serviços	
de	prevenção	do	HIV	
entre	sobreviventes	da	
violência	de	gênero	na	
Tanzânia.	

Mboya	et	al.;	2012
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Conclusões
Nossas observações sobre os fundamentos concei-
tuais de pesquisas sobre violência de gênero inda-
ga se o termo “violência de gênero” é usado pri-
mariamente como sinônimo de “violência contra 
a mulher”, ofuscando o significado da violência 
de gênero e negligenciado populações importan-
tes para esse campo de pesquisa. Não é essencial 
nem tampouco atraente que todos os pesquisa-
dores trabalhem com uma definição única de 
violência de gênero - mas, se não se esclarece o 
que o conceito engloba em suas questões centrais 
de pesquisa, a integração dos resultados de cada 
estudo nos esforços programáticos e políticos con-
tinuará problemática. 

A partir de nossas observações, recomendamos 
que os pesquisadores considerem a relação entre 
HIV, violência e gênero em diferentes locais e po-
pulações. Boa parte dos 174 estudos  identificados 
na nossa revisão foram conduzidos na África do 
Sul ou Estados Unidos. A natureza da identidade 
de gênero e das relações de gênero nesses países 
pode até suscitar questões específicas, mas dificil-
mente esses são os únicos lugares do mundo onde 
é relevante a relação entre HIV e violência. Além 
disso, apesar de algumas pesquisas sobre o risco 

do HIV terem sido feitas com populações trans, 
especialmente mulheres trans51,52, e outras terem 
revelado o maior risco de violência entre essas po-
pulações53-55, são raras as pesquisas que examinam 
como o gênero contribui para a violência e para o 
risco do HIV entre as pessoas trans. 

Os modos pelos quais o gênero contribui para 
moldar a violência e o risco do HIV é uma ques-
tão que demanda considerações cautelosas em 
relação a todas as populações. Que aspectos da 
violência, por exemplo, que envolvem HSH rela-
cionam-se às dinâmicas de gênero e não são um 
mero reflexo da discriminação contra uma mino-
ria sexual? Será que homens e mulheres trans vi-
venciam a violência de gênero de forma diferente, 
mas relevante para o seu risco de contrair HIV, e 
será essa diferença impulsionada por diferentes 
causas ou existem fatores em comum? E quanto 
a homens heterossexuais - de que maneira a vio-
lência que eles vivenciam em relação ao status de 
HIV pode ser relacionada ao gênero? Nossos re-
sultados sugerem que pesquisadores que buscam 
refletir sobre a relação entre HIV e violência de gê-
nero devem levar em consideração essas questões 
a fim de contribuir para resultados mais inclusivos 
e fundamentados.

Esse estudo aborda o consumo de álcool e 
problemas de saúde mental como possíveis 
intervenientes na relação entre violência de 
gênero e comportamentos sexuais de risco. 
Também considera a violência de gênero e a 
saúde mental como intervenientes. Os autores 
do assédio físico são definidos como parceiros 
sexuais, mas seu gênero não foi especifica-
mente definido. 

Mulheres	frequentado-
ras	de	shebeens	(bares)

ProspectivoViolência	de	gênero	e		
comportamento	de	risco	
diante	do	HIV:	consumo	
de	álcool	e	programas	
de	saúde	mental	como	
intervenientes	entre	
frequentadoras	de	bares	
em	Cabo	Verde.

Pitpitan	et	al.,	2012

Essa pesquisa de campo quasi-experi-
mental avalia a efetividade da integração de 
iniciativas de prevenção do HIV e prevenção 
da violência de gênero direcionadas a homens. 
Levanta questões sobre o desequilíbrio de 
poder em relacionamentos heterossexuais, ati-
tudes negativas de homens em relação a mu-
lheres e desequilíbrio de gênero estruturais, 
como a pobreza. As medidas de resultados 
incluem os efeitos da intervenção no estigma e 
esclarecimento sobre o HIV; redução intencio-
nal de riscos; risco sexual e uso de substâncias; 
violência doméstica e atitudes sobre violência 
contra mulheres.

Homens	(como	autores	
ou	autores	em	poten-
cial	da	violência	de	
gênero)

Quasi-experimentalA	integração	da	violência	
de	gênero	e	a	redução	
do	risco	do	HIV	em	
homens	na	África	do	
Sul:	resultados	de	um	
experimento	de	campo	
quasi-experimental.	

Kalichman	et	al.;	2009
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Résumé
Les politiques mondiales sur le VIH s’intéressent 
de plus en plus aux dimensions sexospécifiques de 
la vulnérabilité au VIH et à la violence. L’ONUSIDA 
et d’autres acteurs de premier plan ont fait de la 
violence sexiste une priorité majeure et il semble 
exister un accord réel et la volonté de s’attaquer 
aux inégalités de genre qui ont des répercussions 
sur des populations clés dans la riposte au sida. 
Dans la quête d’interventions basées sur des 
données probantes, il existe habituellement 
une forte relation entre la recherche menée et 
les politiques et programmes qui s’ensuivent. 
S’agissant du genre, du VIH et de la violence, est-ce 
le cas ? Ce document de synthèse se demande si 
les publications pertinentes avec comité de lecture 
sont représentatives de toutes les populations 
touchées, notamment les hommes hétérosexuels, 
les hommes et femmes transsexuels, les femmes 
qui ont des rapports sexuels avec d’autres femmes 
et des hommes qui ont des rapports sexuels 
avec d’autres hommes. De plus, les publications 
tiennent-elles suffisamment compte des normes 
et de la dynamique de genre dans la manière 
dont la recherche est cadrée ? Les conclusions 
sur la violence dans le contexte des relations 
hétérosexuelles, et en ce qui concerne précisément 
les hétérosexuelles, ne devraient pas être 
présentées comme des observations sur la violence 
sexiste dans son ensemble, sans guère prêter 
attention à la dynamique de genre. La recherche 
structurée par une compréhension plus complète 
de ce que recouvre la violence sexiste, comme 
phénomène qui concerne toutes les populations 
touchées par le VIH, a le potentiel de guider plus 
efficacement les politiques et les programmes.

Resumen
La arena mundial de políticas referentes al VIH ha
visto un repentino aumento de interés en las 
dimensiones de género relacionadas con la 
vulnerabilidad al VIH y la violencia. ONUSIDA y otros 
actores prominentes han nombrado la violencia 
de género como una prioridad clave, y parece 
haber un genuino entendimiento y compromiso 
para abordar las desigualdades de género, ya que 
afectan a las poblaciones clave en la respuesta al 
SIDA. En la búsqueda de intervenciones informadas 
por evidencia, generalmente existe una gran 
conexión entre las investigaciones realizadas 
y las políticas y programas subsiquientes. ¿Es 
éste el caso con respecto al género, el VIH y la 
violencia? Este artículo de análisis pregunta si la 
literatura relevante revisada por pares representa 
adecuadamente a todas las poblaciones afectadas 
–incluidos los hombres heterosexuales, hombres 
y mujeres transgénero, mujeres que tienen 
relaciones sexuales con otras mujeres, y hombres 
que tienen relaciones sexuales con otros hombres– 
así como si la literatura considera lo suficiente la 
dinámica y normas de género en la manera en 
que se define la investigación. Las conclusiones 
sobre la violencia en el contexto de las relaciones 
heterosexuales, y con atención específica a 
lasmujeres heterosexuales, no deben presentarse 
como algo que nos permitiría comprender mejor 
la violencia de género de manera más general, 
con poca atención a la dinámica de género. La 
investigación definida por un entendimiento más 
integral de lo que significa violencia de género con 
relación a todas las diversas poblaciones afectadas 
por el VIH posiblemente guiaría las políticas y 
programas con mayor eficacia.
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Introdução
1. Esta é uma declaração do consenso da comuni-
dade sobre o uso da terapia antirretroviral (TARV) 
para reduzir o risco de transmissão do HIV de pes-
soas vivendo com o vírus. Ela não aborda a distri-
buição de medicamentos antirretrovirais para pes-
soas que são HIV negativas a fim de reduzir o risco 
de contaminação (profilaxia pré-exposição PrEP). 
Também não trata especificamente do acesso à 
TARV de maneira geral. 

2. Esta declaração foi divulgada com o intuito 
de destacar o princípio de assegurar a saúde e o 
bem-estar das pessoas vivendo com o HIV, caso 
decidam fazer uso da TARV. Ela apoia os direitos 
humanos, a dignidade e a autodeterminação que 
permite que as pessoas façam as escolhas que 
mais beneficiem a sua saúde e o bem-estar de seus 
companheiros.

3. A prevenção do HIV não deve ser vista como 
uma meta separada da TARV e da saúde e do bem-
-estar das pessoas que dela fazem uso. A oferta da 
TARV por razões de prevenção não deve violar os 
direitos do indivíduo à saúde, à autodetermina-
ção, ao consentimento e ao sigilo. 

4. Esta declaração é uma repostada específica da 
comunidade a várias diretrizes e políticas de tra-
tamento do HIV divulgadas nos últimos anos que 
indicam o tratamento como forma de prevenção. 
Há divergências de recomendações e opiniões nesta 
área em relação às diretrizes, parcialmente relacio-
nadas às suas implicações para os direitos humanos, 
a saúde pública e à saúde individual e aos recursos 
destinados à oferta da TARV como prevenção. 

5. Esta declaração não pretende substituir essas 
diretrizes e políticas, mas, sim, estabelecer alguns 
princípios orientadores. Ela pertence ao marco re-

ferencial mais amplo do Maior Envolvimento de 
Pessoas Vivendo com AIDS (GIPA, em inglês), da 
Liderança HIV através dos programas de Respon-
sabilização e  da Saúde Positiva, Dignidade e Pre-
venção estabelecida pela GNP+ e UNAIDS.

6. Esta declaração foi iniciada pelo Grupo Euro-
peu de Tratamento da AIDS em colaboração com a 
NAM/Aidsmap.com. Foi desenvolvida por meio de 
consultas online, de uma reunião da comunidade 
em setembro de 2013 e de consultas posteriores a 
lideranças da comunidade HIV. Nesse momento, 
está disponível para receber o apoio de indivíduos 
e organizações da comunidade das pessoas viven-
do e sendo afetadas pelo HIV.

Declaração
7. Existem evidências conclusivas que uma TARV 
eficaz reduz consideravelmente o risco individu-
al de transmissão do HIV através do sexo vaginal, 
além de evidência epistemológica convincente e 
evidência direta limitada de que o mesmo se aplica 
ao sexo anal e ao compartilhamento de agulhas. (O 
apêndice 2 resume o estado atual do conhecimento)

8. Esses resultados fortalecem a base de evidên-
cias para declarações sobre o potencial de  preven-
ção da TARV. Representam grandes oportunidades 
e desafios para indivíduos vivendo com HIV.

9. Para as pessoas que vivem com HIV, a TARV 
tem o potencial de aliviar o sentimento de culpa, 
ansiedade e medo da responsabilidade penal pela 
probabilidade de transmissão do HIV para outros. 
Em 2008, um manifesto da comunidade defendeu 
que o tratamento como prevenção “favorece a 
qualidade de vida e - mais ainda - a integração 
social de pessoas com HIV”. Outra declaração da 
comunidade, de 2011, argumenta que a iniciação 
precoce da TARV “é uma ferramenta poderosa, com 

Declaração do consenso da comunidade sobre o uso da terapia 
antirretroviral como prevenção da transmissão do HIV
NAM e Grupo Europeu de Tratamento da AIDS 

Aidsmap news, 27 de fevereiro de 2014

http://www.hivt4p.org/wp-content/uploads/2014/02/Community-consensus-statement-with-appendices-
-and-references.pdf
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potencial de redução de custos, que pode ajudar a 
erradicar a epidemia da AIDS.” Algumas pesquisas 
apontam que a taxa de pessoas vivendo com o HIV 
que não mais transmitem o vírus é uma das mais 
importantes vantagens de uma cura hipotética 
para a infecção pelo HIV. 

10. Mas, o uso da TARV como prevenção também 
tem implicações para os direitos humanos, para a 
alocação de recursos e para o planejamento e in-
tegração dos serviços de assistência e tratamento 
do HIV. A declaração de 2011 citada acima inclui 
ainda: “As intervenções biomédicas, estruturais e de 
comportamento precisam ser oferecidas no contexto 
da mobilização comunitária por saúde e direitos”.

11. A nível individual, a decisão de adotar a TARV 
para o resto da vida precisa ser considerada com 
cautela e sem pressões. A TARV como prevenção 
tem potenciais efeitos colaterais a longo prazo e, 
uma vez iniciada, precisará provavelmente durar 
a vida inteira. Além disso, a TARV, diferentemente 
de outros métodos, como a camisinha, não pre-
vine a maioria das outras doenças sexualmente 
transmissíveis. 

12. Em muitos países, as populações vulneráveis 
que mais necessitam da TARV possuem o pior 
acesso a serviços ligados ao HIV, em parte devido 
à discriminação e ao estigma. Os benefícios pre-
ventivos da TARV não serão alcançados enquanto 
essas questões não forem abordadas.  

13. O potencial uso da TARV como medida de 
saúde pública pode influenciar ou coagir pessoas 
com HIV a realizarem o teste ou a fazer uso da 
TARV. Isso é especialmente relevante para pesso-
as pertencentes a populações estigmatizadas que 
podem ser, ou temer ser, expostas ou prejudicadas 
por tais programas. Assim, devem ser aplicadas 
medidas contra pressão, coação ou ameaças legais 
feitas em nome da saúde pública direcionadas a 
pessoas que não desejam a TARV. Somos contra 
qualquer medida de saúde pública, implementa-
da ou proposta, que se baseie no teste ou trata-
mento compulsório do HIV. 

14. No nível individual, profissionais de saúde de-
vem estar atentos para a possibilidade de coerção 
por parte dos parceiros ou outros e garantir que 
a pessoa vivendo com o HIV deseje iniciar a TARV 
por sua própria vontade. Esse pode ser um pro-
blema especialmente em situações de coerção ou 
violência de gênero. 

15. A TARV não deve ser adotada como componen-
te único de programas de prevenção para pessoas 
que são HIV positivas. Ela não deve substituir, ou 
enfraquecer o acesso a métodos comprovadamen-
te eficazes. Estudos científicos sobre métodos bio-
médicos de prevenção do HIV mesclaram a TARV 
com outros métodos preventivos evidentemente 
eficazes. Programas de acesso ao tratamento de-
vem ser projetados de maneira similar. Esses mé-
todos incluem a oferta e o incentivo ao uso de ca-
misinhas masculinas e femininas e lubrificantes, 
a disponibilização de seringas esterilizadas, a cir-
cuncisão médica masculina voluntária, programas 
motivacionais e de aconselhamento para redução 
de riscos e programas sociais de apoio para orien-
tar pessoas a minimizar o risco sexual. 

16. O reconhecimento da eficácia dos métodos 
biomédicos de prevenção e sua integração aos 
programas existentes pode ser uma possibilidade 
para revigorar, repensar ou desafiar normas da co-
munidade que não são suficientemente protecio-
nistas, difíceis de concretizar ou são contraprodu-
tivas junto a algumas pessoas. Tipicamente essas 
normas requerem 100% de adesão às estratégias 
propostas como, por exemplo, o uso da camisinha 
ou a abstinência sexual antes do casamento ou a 
classificação de risco para as relações sexuais sem 
uso da camisinha em todos os contextos.

17. Igualmente importante, entretanto, é que os 
programas que oferecem a TARV sejam cuidadosa-
mente projetados para que os métodos e normas 
já existentes na comunidade de proteção da saúde 
sexual e do bem-estar de pessoas não sejam afe-
tados negativamente, especialmente em situações 
onde a população mantém altas taxas de adesão a 
métodos existentes e que podem ser prejudicados. 
Isso pode acontecer, por exemplo, com o índice 
elevado de usuários de drogas que usam equipa-
mentos injetáveis esterilizados e o uso de camisi-
nha por profissionais do sexo. 

18. Advertimos que a  TARV não pode ser o único 
método preventivo. O acesso ao teste do HIV e o 
aconselhamento voluntário, o acesso à assistência 
gratuita, à TARV efetiva e de baixo risco e à assis-
tência para assegurar uma TARV contínua, são to-
das condições necessárias para a aplicação efetiva 
da TARV como tratamento ou prevenção. 

19. A TARV como prevenção oferece oportunidades 
e desafios em relação à oferta de medicamentos e 
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à capacidade de alocação de recursos do sistema 
de saúde. O custo da TARV deve ser reduzido conti-
nuamente se ela for oferecida para todas as pesso-
as contempladas pelas diretrizes de tratamento da 
OMS de 2013 e para aqueles que desejam iniciar 
a TARV, mas não são cobertos por essas diretrizes. 
Uma vez que a TARV está associada a altas taxas de 
contenção de assistência e supressão viral, a sua 
aplicação mais ampla, especialmente acompa-
nhada da redução do preço, pode apresentar uma 
boa relação custo-benefício. 

20. A disponibilização da TARV como prevenção 
não deve de nenhuma maneira impedir os esfor-
ços necessários para oferecer a TARV como trata-
mento para qualquer um que usufrua dos seus 
benefícios clínicos. Elas devem ser incluídas em 
programas gerais cujas metas são melhorar a saú-
de emocional e a posição social de pessoas com 
HIV e seus parceiros.

21. A prontidão dos pacientes é crucial para man-
ter o alto nível de adesão necessário para suprimir 
o HIV. Nós recomendamos a adoção do paradigma 
de adesão do paciente, como destacado pelas di-
retrizes de tratamento da EACS. Para pessoas com 
alta contagem de células CD4, essa prontidão deve 
ser explorada logo no início e não deve ser deixa-
da de lado até que o critério de CD4 para a inter-
venção clínica seja alcançado. 

22. Muitas pessoas com o HIV não estão conscien-
tes dos benefícios da prevenção com a TARV. Re-
comendamos a adoção da declaração BHIVA/EAGA 
sobre o dever dos profissionais de saúde de infor-
mar seus pacientes sobre os potenciais benefícios 
preventivos da TARV. Também recomendamos a 
disponibilização de materiais didáticos sobre os 
benefícios preventivos da TARV e sobre os avanços 
científicos atuais apropriados para várias idades, 
níveis de conhecimento e etnias  (o apêndice 1 traz 
as pesquisas sobre necessidades não atendidas).

23.  Os benefícios da prevenção da TARV são ain-
da mais desconhecidos entre pessoas que são HIV 
negativas, mas vulneráveis ao HIV. Os parceiros 
atuais e potenciais de pessoas com HIV deman-
dam informações claras e precisas sobre o efeito 
da TARV em reduzir a possibilidade de transmis-
são do HIV e os profissionais de saúde precisam 
ser treinados para fazê-lo. Isso precisa ser feito de 
maneira que eles possam fortalecer sua habilida-
de em continuar livre da infecção pelo HIV, e não 

apenas diminuir os riscos, além de assumirem res-
ponsabilidade pela sua própria saúde sexual e dos 
seus parceiros. 

24. A maior parte dos modelos prevê que a TARV 
sozinha não acabará com a epidemia do HIV. A 
expansão da TARV como método preventivo não 
deve colocar em jogo o acesso a outros métodos 
eficazes nem reduzir o investimento em pesquisas 
sobre novos métodos. A disponibilização da TARV 
para pessoas com HIV, entretanto, não apenas sal-
va vidas, mas também é um componente necessá-
rio para erradicar a epidemia do HIV.

Apêndice 1: 
Necessidades de pesquisa
Ainda existem muitas áreas incertas e lacunas de 
evidências científicas que dificultam as decisões 
sobre a TARV. A evidência mais proeminente a 
favor da TARV como prevenção foi predominan-
temente produzida por estudos com casais hete-
rossexuais sorodiscordantes e com mães e bebês. 
Pesquisas adicionais são necessárias em diversas 
áreas, incluindo: 

1. Sexo anal. Vide apêndice 2 para um resumo so-
bre as informações disponíveis atualmente sobre 
o sexo anal. Apesar da existência de um volume 
considerável de evidências empíricas e um peque-
no volume de evidência direta de que a TARV é 
eficiente para reduzir o risco de transmissão via 
anal de maneira similar à redução do risco via 
sexo vaginal, nós ainda não temos acesso à evi-
dência de estudos randômicos controlados que 
possam quantificar esse efeito. Estudos amplos 
realizados juntos a homens homossexuais e hete-
rossexuais que praticam sexo anal são necessários 
e são animadores os estudos sobre esse assunto 
atualmente em curso. 

2. Agulhas e equipamentos compartilhados para 
uso de drogas. Como descrito no apêndice 2, existe 
evidência em nível populacional de que a TARV 
pode auxiliar na redução da incidência do HIV 
entre pessoas que utilizam drogas injetáveis, mas 
ainda é necessária uma pesquisa mais profunda 
junto a essa população para distinguir entre o 
efeito da TARV e de outras medidas de prevenção 
e assistência. 

3. Efeitos de rede. A transmissão do HIV não é um 
atributo dos indivíduos: é um atributo de pares 
e redes de indivíduos. Pesquisas apontam que o 
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grau de conexão entre populações pode ser a di-
ferença crucial para a velocidade e a extensão da 
transmissão do HIV e outras doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) naquela população. Mais pes-
quisa é necessária sobre a possibilidade da TARV 
em impedir ondas de transmissão e sobre a me-
lhor maneira para priorizar grupos que podem se 
beneficiar da TARV de forma não coercitiva.

4. DSTs e potencial infeccioso. Mesmo com a cla-
ra evidência científica de que as DSTs aumentam 
consideravelmente o risco de transmissão e con-
taminação pelo HIV entre pessoas que não fazem 
uso da TARV, pesquisa científica ainda é necessária 
para assegurar se o mesmo se aplica às pessoas 
que fazem tratamento completo com a TARV. Os 
dados disponíveis atualmente são de certa manei-
ra conflitantes e o risco adicional que as DSTs po-
dem acrescentar à probabilidade de transmissão 
do HIV por pessoas usuárias da TARV ainda não foi 
quantificado com precisão. 

5. Os riscos clínicos e benefícios da TARV para 
pessoas com alta contagem de células CD4. Não 
existe evidência científica incontestável se os be-
nefícios clínicos da TARV superam os possíveis ris-
cos a ela associados para pessoa com contagem de 
células CD4 acima de 500 células/mm3 ou até mes-
mo 350 células/mm3. Saudamos o Estudo START e 
precisaremos de mais pesquisa sobre a relação ris-
co/benefício dos índices elevados de células CD4.

6. Compensação de riscos. Como afirma a BHI-
VA/EAGA nas notas do Reino Unido, a TARV é pelo 
menos tão eficaz em reduzir a transmissão do HIV 
quanto a intenção do uso da camisinha em 100% 
das relações, mas os seus efeitos podem ser mina-
dos pela ampliação do comportamento de risco. 
Assim, precisamos de pesquisas de implementa-
ção em diferentes populações para monitorar as 
possíveis mudanças no comportamento sexual e 
o risco consequente do uso mais amplo da TARV 
como prevenção. 

7. Combinação de programas. Precisamos de 
pesquisas randomizadas individuais e por cluster 
para avaliar a eficácia de programas abrangentes 
de “prevenção combinada” não baseados exclusi-
vamente em camisinhas ou TARV e voltados para 
populações variadas. 

8. Pesquisa de implementação. A prevenção do 
HIV é sempre um exemplo perfeito da máxima 
“pense globalmente, atue localmente”. As evidên-

cias científicas continuam sendo essenciais para 
orientar os programas de prevenção do HIV e para 
oferecer evidência sobre o nível de eficácia e da 
combinação de métodos, mas a prevenção do HIV 
depende profundamente de diferenças individu-
ais, demográficas e culturais para que algum dia 
seja aplicada como uma abordagem uniformiza-
da. Todo programa de HIV deve incluir, e ser fi-
nanciado para isso, um programa de pesquisa de 
implementação que traga interatividade ao pro-
grama, informando-o e modificando-o conforme 
o necessário ao longo da sua implementação. 

Apêndice 2:
Resumo das evidências científicas atuais sobre a 
eficácia do tratamento como prevenção 
Essa seção analisa as evidências sobre a eficácia 
biológica e no nível da coorte do tratamento como 
prevenção: não aborda a efetividade das diversas 
maneiras de utilizar a TARV como parte de uma 
estratégia coordenada de prevenção do HIV.

1. Transmissão via sexo vaginal. Vários estudos 
observacionais já estabeleceram que a transmis-
são do HIV por usuários da TARV supressora é um 
evento raro. Em 2011, o estudo sobre a HPTN052 
abordou a transmissão do HIV (quase inteiramen-
te) entre casais heterossexuais com diferentes sta-
tus de HIV, comparando transmissões de parceiros 
soropositivos fazendo uso imediato da TARV com 
parceiros soropositivos sem o uso da TARV até o 
momento recomendado pelas diretrizes. O estudo 
mostra uma redução de 96% na probabilidade de 
transmissão entre os participantes encaminhados 
ao uso da TARV. Duas transmissões ocorreram en-
tre os participantes desse grupo (uma delas duran-
te a fase de extensão de rótulo aberto do estudo), 
entretanto a análise posterior indicou que ambos 
os participantes transmitiram o HIV em torno da 
época em que iniciaram a TARV e provavelmente 
não estavam viralmente suprimidos. É também 
necessário destacar que do total das 39 transmis-
sões que ocorreram durante o estudo, 11 (28%) 
não foram ocasionadas pelo parceiro regular que 
estava participando do estudo e sim por uma fon-
te externa. 

2. Transmissão via sexo anal. Não possuímos o 
mesmo nível de evidência sobre o efeito da trans-
missão da TARV via sexo anal. Dois experimentos 
controlados e randomizados, o estudo PARTNER e 
o estudo Os Opostos se Atraem, estão atualmente 
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abordando essas questões e a divulgação dos pri-
meiros resultados do estudo PARTNER está previs-
ta para o primeiro semestre de 2014. Entretanto, 
existe uma combinação de fortes evidências dire-
tas e circunstanciais que sugerem uma redução 
significativa na probabilidade de transmissão do 
HIV através do uso da TARV.

3. Evidência direta.  Alguns estudos foram rea-
lizados para comparar filogeneticamente a trans-
missão entre homens gays. Em um estudo em 
Brighton, 41 “transmissores prováveis” foram iden-
tificados em uma coorte clínica na qual apenas 
três faziam uso da TARV, gerando uma incidência 
92% menor na transmissão de usuários da TARV. 
Entretanto, dois deles provavelmente apresenta-
vam carga viral detectável na época da transmis-
são, e uma transmissão permanece inexplicável 
(97% menor incidência). Em um outro estudo em 
São Francisco, apenas 2 de 23 homens gays que 
eram o parceiro transmissor estavam fazendo uso 
da TARV; nenhum dos dois tinha uma carga viral 
indetectável à época da transmissão.

4. Evidência epidemiológica. Estudos observa-
cionais e de modelagem indicam que em países 
com altos níveis de usuários da TARV, a maioria 
das infecções são desencadeadas por pessoas não 
diagnosticadas, muitas delas em situação de infec-
ção aguda do HIV e a maior parte das pessoas são 
não usuárias da TARV. Um estudo no Reino Unido 
estima que, entre homens gays, 62% das infecções 
são provenientes dos não diagnosticados e apenas 
5% das infecções são causadas por alguém fazen-
do uso da TARV. Isso acontece apesar do fato de 
homens gays com HIV viverem mais tempo com 
infecções crônicas do que aqueles não diagnosti-
cados. Se a transmissão do HIV via sexo anal por 
um usuário da TARV supressiva fosse possível, en-
contraríamos uma proporção muito maior de in-
fecções vindas de pessoas com infecção crônica e 
usuárias da TARV. 

•	 Estudos de caso. Existem só dois casos publica-
dos na literatura que aparentemente descrevem 
a transmissão do HIV entre dois homens gays 
onde o parceiro soropositivo apresentava uma 
carga viral indetectável. Um dos casos foi relata-
do no estudo de Brighton citado acima, no qual 
a data de transmissão continuou indefinida. O 
outro foi um caso registrado na Alemanha em 
2008 no qual um homem com uma carga viral 
insistentemente indetectável aparentemente in-

fectou seu parceiro em algum momento entre 
2002 e 2004. É muito difícil ter alguma certeza 
nesses casos, uma vez que precisamos especifi-
car a data de transmissão e a carga viral no mo-
mento da transmissão. Entretanto, a raridade 
dos relatos de tais casos sugere que a transmis-
são via sexo anal de um parceiro com uma carga 
viral suprimida é muito incomum.

•	 Carga viral no sêmen e no reto. Já foi sugerido 
que a transmissão por uma pessoa com uma 
carga viral indetectável no plasma pode ser mais 
provável durante o sexo anal. Como a transmis-
são via sexo anal é mais provável, pode ser ne-
cessário que os parceiros sejam completamente 
suprimidos viralmente. Entretanto, a concordân-
cia entre o plasma e a carga viral no sêmen e 
no reto é aparentemente maior do que entre o 
plasma e a carga viral vaginal.  Em um estudo, 
apenas 4% dos homens com uma carga viral no 
plasma sanguíneo abaixo de 400 cópias/ml tive-
ram HIV detectado no sêmen. Outros estudos en-
contraram de 4% a 7% de discordância, entretan-
to, mesmo quando detectáveis, a carga viral no 
sêmen geralmente permaneceu abaixo de 500 
cópias/ml, um número que indica uma redução 
considerável das chances de transmissão. Apesar 
de mais estudos serem necessários sobre a carga 
viral no reto, um estudo identificou que 2% dos 
homens com carga viral indetectável no plasma 
sanguíneo apresentavam HIV detectável no RNA 
de secreções retais.

•	 Transmissão por exposição. Um estudo realiza-
do em Sidney demonstra que a TARV não reduz 
as chances de transmissão do HIV via sexo anal. 
Nesse estudo, homens gays apresentavam um 
risco de infecção através do contato via sexo 
anal tão alto durante a TARV quanto antes dela. 
Entretanto, esse pode ser um caso em que a re-
dução da transmissão através de parceiros com 
infecções crônicas tenha sido neutralizada pelo 
aumento da probabilidade de transmissão atra-
vés de parceiros com infecções recentes ou agu-
das do HIV.

5. Transmissão através do compartilhamento 
de agulhas. Nós não temos o mesmo volume de 
evidência epidemiológica de que a TARV reduz as 
chances de infecção pelo HIV por vias parentéricas 
(através de injeções e outras vias de aplicação di-
reta na corrente sanguínea). Em parte, isso ocorre 
porque o estigma e o estilo de vida de usuários 
de drogas reduz o acesso à TARV e, em parte, pelo 
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acesso à TARV ser em geral acoplado à redução 
de outros comportamentos de risco ligados aos 
HIV, tais como o compartilhamento de seringas e 
a terapia de reposição de opioides, que são por 
si só métodos extremamente eficazes para redu-
zir o risco de infecção pelo HIV.  A série de estu-
dos mais contundente sobre o aparente efeito da 
TARV foi conduzida na British Columbia, onde a 
combinação de programas de materiais autoinje-
táveis seguros e de acesso de soropositivos à TARV 
estiveram ambos associados à queda da carga vi-
ral média nessa população e à queda em novos 
diagnósticos do HIV no mesmo grupo. Apesar das 
ressalvas do estudo de Bangkok quanto à adminis-
tração da Profilaxia Pré-exposição (PrEP) à pessoas 
soronegativas, a PrEP de tenofovir em usuários 
de drogas injetáveis mostrou que medicamentos 
antirretrovirais podem reduzir o risco de infecção 
parentérica pelo HIV da mesma maneira que di-
minui o risco de infecções sexuais.

6. O efeito de infecções transmitidas sexualmen-
te. Existe evidência abundante de que infecções 
sexualmente transmissíveis (DSTs) bacterianas e 
virais elevam a carga viral do HIV de indivíduos 
não usuários da TARV, a descamação viral no trato 
vaginal e a probabilidade de transmissão do HIV 
a nível populacional e individual, apesar de ape-
nas um entre vários estudos não ter encontrado 
nenhum efeito do tratamento presumível de DSTs 
como método preventivo sobre os índices de inci-
dência do HIV. Existem evidências conflitantes so-
bre se as DSTs elevam a carga viral ou a incidência 
de episódios de viremia e descamações virais em 
pessoas em tratamento com a TARV inteiramente 
supressora. Em caso positivo, isso parece aconte-
cer apenas com uma minoria e raramente eleva a 
carga viral a níveis que impliquem em uma infec-
ciosidade significativa.

Um estudo no Quênia junto a mulheres iden-
tificou que 142 mulheres vivendo com o HIV e 
usuárias da TARV contraíram uma DST e essa DST 
foi associada ao desenvolvimento de uma carga 
viral detectável em cinco mulheres (3,5%) e uma 
carga viral vaginal média de 115 cópias/ml (má-
xima de 820 cópias/ml). Em homens, a evidência 
sobre a relação entre a infecção de DSTs por usuá-
rios da TARV e o aumento da carga viral no sêmen 
é conflitante. Em um estudo, a uretrite causada 
por DSTs bacterianas elevou o risco de uma carga 
viral detectável no sêmen (média de 200 cópias/
ml, máximo de 2560 cópias/ml) em 29 vezes, en-
tretanto um estudo longitudinal mais recente não 

encontrou nenhuma associação entre DSTs e uma 
carga viral detectável no sêmen em usuários da 
TARV. Contudo, em outro estudo 10% dos partici-
pantes vivendo com HIV e também usuários da 
TARV e com uma carga viral indetectável no plas-
ma apresentaram uma carga viral detectável no 
sêmen, apesar da carga viral média ser de apenas 
126 cópias/ml. Por outro lado, uma carga viral 
detectável no sêmen não foi associada à infecção 
com uma DST (seja ela bacteriana ou viral), e sim a 
uma infecção com um vírus assintomático e muito 
comum da família do herpesviridae (cytomegalo-
virus) e EBV (Vírus Epstein-Barr).

A presença da carga viral no reto ainda é uma 
área pouco estudada, porém o estudo mais recen-
te sobre o assunto descobriu que em um grupo 
de 80 homens gays, 38% deles possuíam carga 
viral detectável nos fluidos retais e entre eles a 
incidência era maior entre os 26% não usuários 
da TARV e que a aquisição de uma nova DST apa-
rentemente não estava relacionada com uma car-
ga detectável de HIV nos fluidos retais ou com a 
elevação da carga viral naqueles que já possuíam 
uma carga viral detectável.
7. Efeitos de população. Pode parecer lógico que 
o aumento na proporção de pessoas vivendo com 
o HIV e usuárias da TARV levaria à diminuição do 
número de transmissões, mas na prática é mui-
to difícil comprovar essa associação e ela pode 
ser confundida por mudanças demográficas e de 
comportamento. Nos países desenvolvidos, uma 
forte correlação entre a carga viral na comunidade 
e uma queda no diagnóstico de HIV foi observada 
tanto nos estudos citados acima conduzidos na 
British Columbia, quanto em um estudo longitu-
dinal e de coortes em São Francisco. Entretanto, 
no estudo da British Columbia, é difícil distinguir 
entre o efeito do tratamento e a disponibilidade 
na mesma época de equipamentos injetáveis se-
guros e espaços seguros para injetar oferecidos a 
usuários de drogas (os diagnósticos do HIV em ho-
mens gays não foram tão fortemente associados 
ao acesso a tratamento), e no estudo conduzido 
em São Francisco, a queda nos novos diagnósticos 
não parece significantemente relacionada à redu-
ção real na incidência do HIV. Isso significa que 
a influência de causas demográficas e comporta-
mentais não pode ser excluída.

 A evidência científica mais contundente do 
sucesso dos efeitos preventivos da TARV é prova-
velmente derivada dos estudos na África, onde a 
alta prevalência significa que os efeitos totais da 
população podem ser avaliados de maneira mais  
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segura. Em um estudo na África do Sul, a expansão 
da TARV em um distrito em KwaZulu Natal foi es-
treitamente relacionada ao declínio da incidência 
do HIV: de modo interessante, um ‘efeito platô’ 
parece ter sido atingido após 40% da população 
soropositiva (incluindo pessoas não diagnosti-
cadas) iniciar a TARV. Entretanto, esse estudo foi 
amplamente criticado, já que a relação entre a 
expansão da TARV e a incidência do HIV parece 
‘muito boa pra ser verdade’, já que cada 1% de 
aumento na proporção de usuários da TARV foi 
acompanhada por 1% de queda na incidência. 

 Um estudo de ‘teste e tratamento’ realizado 
em Uganda encontrou uma relação significativa 
entre a proporção da população total soropositiva 
de um distrito e a sua carga viral média, mas até o 
momento esses dados ainda não foram analisados 
para assegurar se existe uma relação com a queda 
na incidência. Assim como as mudanças de com-
portamento e demográficas, também podem exis-
tir razões biológicas para a queda na incidência 
em populações além da supressão viral da TARV: 
estudos iniciais na África do Sul, por exemplo, des-

cobriram evidência científica de que a capacidade 
de replicação do HIV pode estar em declínio em 
algumas áreas devido a mutações resistentes em 
genes humanos HLA.

Referências em:
http://www.hivt4p.org/wp-content/uploa-
ds/2014/02/Community-consensus-statement-wi-
th-appendices-and-references.pdf
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