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Resumo: O presente artigo tem o objetivo investigar o direito de 

concretização do planejamento familiar por meio da reprodução 

humana assistida e as consequências advindas do contexto da 
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sociedade líquida. As técnicas de reprodução assistida consistem 

em meio de concretização do direito fundamental ao planeja-

mento familiar, à medida que auxiliam e solucionam determina-

dos problemas correlatos à esterilidade e/ou infertilidade, con-

tudo, a sua utilização deve se dar de forma consciente e ética. 

Assim, o trabalho analisará as principais técnicas de reprodução 

humana artificial e as controvérsias que envolvem a seleção ge-

nética de embriões, os designer babies, a cessão de útero, a re-

dução embrionária e a eugenia às avessas, diante da necessidade 

de preservação da dignidade humana e à luz do princípio da pa-

ternidade responsável. Para tanto, a pesquisa utilizou o método 

hipotético-dedutivo, baseado em revisão bibliográfica de obras, 

artigos de periódicos, notícias, legislação e doutrina aplicáveis 

ao tema.  

 

Palavras-Chave: Dignidade Humana; Direitos da Personalidade; 

Paternidade Responsável; Planejamento Familiar.  

 

AN ERA OF LIQUID SOCIETY AND THE SELFISH DE-

SIRES IN THE USE OF ASSISTED HUMAN REPRODUC-

TION 

 

Abstract: This article aims to investigate the right to family plan-

ning through the assisted human reproduction and the conse-

quences of the context of the liquid society. The assisted repro-

duction techniques are a means of realization of the fundamental 

right to family planning, as they help to solve certain problems 

related to sterility and/or infertility, however, their use must be 

made consciously and ethically. Thus, the work will analyze the 

main techniques of artificial human reproduction and the contro-

versies involving the genetic selection of embryos, designer ba-

bies, surrogacy, embryonic reduction and the eugenic tech-

niques, given the need to preserve human dignity and in light of 

the principle of responsible parenting. To this end, the research 
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used the hypothetical-deductive method, based on a biblio-

graphic review of books, periodical articles, news, legislation 

and doctrine applicable to the theme. 

 

Keywords: Human Dignity; Personality Rights; Responsible 

Parenting; Family Planning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

s técnicas de reprodução humana assistida são um 

meio de concretização do direito fundamental ao 

planejamento familiar, à medida que auxiliam/so-

lucionam determinados problemas relacionados à 

esterilidade e/ou infertilidade. Alguns dos princi-

pais métodos de reprodução artificial são a inseminação artificial 

homóloga ou heteróloga e cessão temporária de útero. Na pri-

meira modalidade, o material genético utilizado na manipulação 

é do próprio casal, enquanto na segunda o material genético é de 

um terceiro doador anônimo e, na última modalidade, uma mu-

lher cede seu útero para gerar um filho que não é seu.  

Contudo, o uso da reprodução humana para a efetivação 

do planejamento familiar também faz com que alguns casais ou, 

até mesmo, pessoas solteiras, recorram às técnicas artificiais de 

procriação para concretizar desejos egoístas, que não respeitam 

a dignidade humana do futuro filho. Para uma melhor compre-

ensão do tema, examinou-se o direito ao planejamento familiar 

e as diversas violações à dignidade do futuro filho advindas do 

contexto da sociedade líquida, pautada no consumo irresponsá-

vel.  

Assim, no primeiro capítulo, analisar-se-á o fenômeno da 

constitucionalização do Direito de Família diante da definição 

da dignidade da pessoa humana como fundamento das relações 

sociais e, por conseguinte, familiares. Neste contexto, a pesquisa 

dará enfoque ao princípio da paternidade responsável, do qual 
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decorre o direito ao livre planejamento familiar, que tem por 

objetivo a efetivação da dignidade humana. 

Posteriormente, no segundo capítulo, serão examinadas 

as técnicas de reprodução humana assistida mais conhecidas, 

bem como sua definição, classificação e consequências, especi-

almente em relação à inseminação artificial homóloga e heteró-

loga e a maternidade substitutiva. Nessa perspectiva, serão ob-

servadas as condutas praticadas por pessoas com o objetivo de 

apenas concretizar o projeto parental para efetivar desejos ego-

ístas, que refletem de forma negativa na vida e na dignidade dos 

futuros filhos.  

Já no terceiro capítulo, serão abordados os contornos da 

sociedade líquida moderna e a decadência do ser humano no 

contexto de perda de sua identidade na pós-modernidade, uma 

vez que os vínculos sociais e afetivos estão cada vez mais frá-

geis, podendo refletir negativamente no livre planejamento fa-

miliar. Com isso, a presente pesquisa pretende investigar se a 

sociedade líquida moderna está preparada para a criação e o de-

senvolvimento saudável de crianças e adolescentes, principal-

mente no que tange à inseminação artificial e outros mecanismos 

científicos de seleção de características genéticas. 

Para tanto, o presente trabalho foi desenvolvido por meio 

do método hipotético-dedutivo, a partir de revisão bibliográfica, 

consistente na separação, leitura e coleta de dados de artigos, li-

vros, legislação e doutrina relacionada ao direito de concretiza-

ção do planejamento familiar por meio da reprodução humana 

assistida e às consequências advindas da sociedade líquida.  

  

2 O DIREITO AO LIVRE PLANEJAMENTO FAMILIAR 

COMO REFLEXO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A Constituição Federal de 1988, em consonância com o 

seu preâmbulo5, no art. 1º, inciso III, estabeleceu que o Brasil é 

 
5 "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________5_ 

 

 

um Estado Democrático de Direito, que tem como um de seus 

fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana, do 

qual todos os direitos fundamentais e direitos da personalidade 

emanam. Com o reconhecimento da dignidade humana como 

fundamento basilar do Estado, os princípios constitucionais pas-

saram a informar todo o sistema legal, de modo que a necessi-

dade de respeito à dignidade passou a ter incidência em todas as 

relações sociais e jurídicas. 

Este princípio, como matriz da ordem jurídica, refletiu 

em diversos âmbitos sociais, entre eles, as relações familiares. 

(GAMA, 2008). A dignidade humana, para Ingo Wolfgang Sar-

let (2005) é de difícil definição e de uma compreensão jurídica 

adequada, pois está intimamente relacionada com as complexas 

manifestações da personalidade humana. Tais manifestações 

ocorrem nas mais diversas relações sociais, sendo que a família 

é uma delas.  

Tamanha a importância deste princípio que este se tornou 

fundamento das relações familiares a partir do novo texto cons-

titucional e transformou as famílias, que antes eram formadas a 

partir de critérios puramente patrimoniais, hierárquicos e patri-

arcais. A família assumiu uma noção psicológica e passou a ser 

reconhecida como um ambiente oportuno ao desenvolvimento 

do ser humano e de sua personalidade. (GAMA, 2008). 

No mesmo sentido, assevera Guilherme Calmon No-

gueira da Gama (2008, p. 23; 1998, p. 68) que “[...] houve uma 

completa reformulação do conceito de família no mundo con-

temporâneo [...]”, sendo que esta “[...] continua sendo impres-

cindível como célula básica da sociedade, fundamental para a 

 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvi-
mento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, plu-
ralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL". (BRASIL, 1998). 
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sobrevivência desta e do Estado, mas que se funda em valores e 

princípios diversos daqueles outrora alicerçadores da família tra-

dicional [...]”. Acerca disso, explica Maria Berenice Dias que, à 

medida que: (2016, p. 74):  
a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa humana a 

fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela 

pessoa, ligando todos os institutos à realização de sua persona-

lidade. Tal fenômeno provocou a despatrimonialização e a per-

sonalização dos institutos jurídicos, de modo a colocar a pessoa 

humana no centro protetor do direito. 

Segundo Cristiano Chaves de Farias (2004) a partir da 

compreensão da dignidade da pessoa humana na relação familiar 

pode-se afirmar que é na família que se inicia a moldagem das 

potencialidades do ser humano, com o propósito de convivência 

em sociedade e de realização pessoal. Logo, passou-se a “[...] 

perceber a família como decorrente de relações afetivas entre os 

seres humanos, abrindo espaço para a aceitação de múltiplas for-

mações [...]”. (GOLDBERG, 2018, p. 13).  

Como núcleo desenvolvedor da personalidade e de reco-

nhecimento e respeito à dignidade humana, a família, a partir da 

Constituinte de 1988, assumiu o papel de instituição formadora 

de pessoas éticas e cidadãs, responsável por “[...] contribuir para 

a manutenção e o desenvolvimento do Estado, inserindo em seu 

meio pessoas preparadas para a vida social [...]”. (BITTAR, 

1989, p. 4). Nos dizeres de Jorge Duarte Pinheiro (2010, p. 241), 

o princípio da dignidade da pessoa humana teve muita importân-

cia para o Direito de Família, pois influenciou “[...] a delimita-

ção de outros princípios, interesses e direitos, dentre eles, o di-

reito de constituir uma família”, previsto no art. 226, §7º, da 

Constituição Federal. 

A família contemporânea, portanto, consiste em um con-

junto de pessoas que se relacionam entre si e são responsáveis 

pela formação uns dos outros, ou seja, pelo desenvolvimento 

psíquico, moral e intelectual, por meio da educação, do ensino 

de normas e valores sociais; pelo desenvolvimento físico através 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________7_ 

 

 

da provisão de elementos básicos da vida, tais como a alimenta-

ção, a proteção e a assistência, inexistindo nomenclatura jurídica 

ou padrão legal que defina o que é ou não uma família. (CAL-

DERÓN; GUIMARÃES, 1994). 

 A especial proteção da família, como estrutura ade-

quada à formação e ao desenvolvimento da personalidade dos 

indivíduos, pode ser visualizada nos princípios fundamentais do 

Direito de Família, dentre os quais, encontra-se o da paternidade 

responsável, do qual decorre o direito ao livre planejamento fa-

miliar. (GAMA, 2008). 

A Constituição, em seu art. 226, §7º, associa o planeja-

mento familiar ao princípio da dignidade da pessoa humana e à 

paternidade responsável. Além disso, o art. 227 da Carta define 

como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à cri-

ança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissiona-

lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à con-

vivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violên-

cia, crueldade e opressão (BRASIL, 1988), pois são estas as ga-

rantias e os fundamentos mínimos de uma vida tutelada sob o 

signo da dignidade, merecendo especial proteção até pelo fato 

de o menor estar formando a sua personalidade durante o estágio 

de seu crescimento e desenvolvimento físico e mental. (MADA-

LENO, 2018).  

O texto constitucional também dedicou especial atenção 

à assistência direta à família, conforme previsto nos §§7º e 8º do 

art. 2266. Assim, compete ao Estado propiciar recursos 
 

6 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade respon-
sável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propi-
ciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer 
forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
§8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a inte-
gram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. (BRA-
SIL, 1988). 
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educacionais e científicos para o exercício desse direito, ca-

bendo ao casal a escolha acerca dos critérios e os modos de agir 

para a efetivação deste direito, sendo “[...] vedada qualquer 

forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou particula-

res”. (art. 226, §7º). (PEREIRA, 2004, p. 37). Vale mencionar 

que o art. 226, §7º, optou por não adotar uma política de controle 

de natalidade, conferindo às famílias a escolha pelo número de 

filhos. Todavia, diante do princípio da paternidade responsável, 

espera-se que “[...] o casal esteja consciente que o ato de planejar 

a família implicará necessariamente em recursos de natureza fí-

sica, social e econômica”. (REIS, 2008, p. 424).  

A Lei nº 9.263 de 1996, que regulamenta o planejamento 

familiar, define-o como “[...] o ato consciente de escolher entre 

ter ou não filhos, de acordo com seus planos e expectativas”. 

(CARDIN; CAMILO, 2010, p. 540). Desta forma, de acordo 

com a legislação específica, este constitui um direito de todo ci-

dadão e corresponde ao “conjunto de ações de regulação da fe-

cundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação 

ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”. 

(art. 2º). (BRASIL, 1996).  

Tal Lei estabeleceu uma política de planejamento fami-

liar, sendo reconhecido o direito de todo cidadão de organizar-

se familiarmente (art. 1º) (BRASIL, 1996). A citada norma legal 

ainda prevê que o planejamento familiar será orientado por ações 

preventivas e educativas, além da garantia de acesso igualitário 

a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a re-

gulação da fecundidade. (FARIAS; ROSENVALD, 2016). 

De igual maneira, o art. 1.565, §2º, do Código Civil de 

2002, afirma que o planejamento familiar é de livre decisão do 

casal, sendo vedada qualquer forma de coerção por instituições 

públicas ou privadas (BRASIL, 2002)7. Ainda, o direito ao 
 

7 Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. 
§2º O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propi-
ciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado 
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planejamento familiar está consagrado nos arts. 3º e 4º do Esta-

tuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no inciso IV, do art. 

1.566 do Código Civil. (CARDIN; AMARO, 2019).  

O planejamento familiar está atrelado ao princípio da pa-

ternidade responsável8, no sentido de que este deve ser concre-

tizado com responsabilidade, consciência dos indivíduos de que 

ao optarem por terem filhos deverão proporcionar e assegurar a 

estes direitos fundamentais, entre eles, a vida, a saúde e a digni-

dade da pessoa humana, sendo vedada qualquer forma de discri-

minação, negligência ou violência. Diante disso, o planejamento 

familiar, quando associado à paternidade responsável, beneficia 

as crianças, à medida que estas passam a ter a devida assistência 

moral, afetiva, intelectual e material. (CARDIN; CAMILO, 

2010).  

Como a escolha por ter ou não um filho consiste em um 

“ato de caráter racional, que envolve reflexão acerca de fatores 

de ordem social e econômica”, é de suma importância que seja 

esta atitude “[...] fundada na dignidade e na responsabilidade 

[...]”. (REIS, 2008, p. 430). 

Nesse sentido, os princípios do planejamento familiar e 

da responsabilidade parental não se limitam às ações para o au-

xílio de ter ou não filhos, mas sim à educação dos indivíduos 

para a realização do livre planejamento da família, de acordo 

com sua realidade social, econômica, psíquica e, acima de tudo, 

de forma consciente, com o objetivo de que os filhos vivam de 

forma digna. (MORAES; SIQUEIRA, 2018). Portanto, “[...] o 

planejamento familiar assume uma posição importante e valiosa, 

à medida que conscientiza os pais de seus deveres e obrigações 

 
qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. (BRASIL, 
2002). 
8 “A paternidade responsável é, igualmente, um princípio constitucional e está pre-
visto no §7º do art. 226 da CF, nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e no inc. IV do art. 1.566 do CC. Pode ser conceituada como a obrigação que 
os pais têm de prover a assistência afetiva, moral, intelectual e material aos filhos”. 
(CARDIN; CAMILO, 2010, p. 540). 
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diante do novo ser humano gerado”. (REIS, 2008, p. 426). 

Com a Constituição de 1988, o planejamento familiar, 

além de ser uma decisão do casal (não se limitando apenas à 

união por meio do casamento, mas abrangendo todos os tipos de 

entidades familiares reconhecidas pelo ordenamento jurídico), 

deve respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável. (MORAES; SIQUEIRA, 2018).  

Conforme explica Clayton Reis (2008, p. 427-429), o 

planejamento familiar consiste em um direito da personalidade, 

uma vez que “[...] o legislador quis dizer que se trata de um pro-

cesso de escolha em que se deve respeitar o inalienável, irrenun-

ciável, imprescritível, personalíssimo e soberano direito dos 

consortes em decidir os rumos da família”. E, por constituir um 

direito da personalidade, a opção por ter ou não filhos “[...] deve 

ser uma decisão coerente e consciente [...]”. Portanto, o Estado 

Democrático, ao incentivar e estimular o exercício da paterni-

dade responsável, pretende que as pessoas sejam conscientiza-

das acerca dos valores da vida, entre eles, a solidariedade e a 

fraternidade.  

Contudo, menciona Carlos Roberto Gonçalves (2018, p. 

167) que o planejamento familiar envolve também questões éti-

cas e morais. Assim, não basta o casal ser consciente de sua es-

colha: não se pode prescindir da ética e da maturidade ao tomar 

a decisão por ter filhos, seja de forma natural ou não. Por essa 

razão, buscando evitar o uso abusivo e até antiético de tal opção 

de escolha é que justamente a lei submete esta decisão à orien-

tação da responsabilidade parental e da dignidade da pessoa hu-

mana, porquanto a opção do casal (a liberdade de escolha no 

planejamento familiar), não legitima atitudes contrárias à moral 

e à ética, especialmente dentro das relações familiares. 

 

3 DO DESEJO DE UM FILHO AO FILHO DESEJADO 

 

O desejo de ter filhos sempre esteve presente na 
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sociedade e um dos mecanismos de efetivação da personificação 

do ser humano está no próprio direito reprodutivo. Ou seja, o ser 

humano, ao desempenhar a sua autonomia procriativa, possui 

dignidade humana. 

Desde o início das sociedades romanas, canônicas e ger-

mânicas, é perceptível que o ser humano, por uma consequência 

lógica de sua natureza, possuía como legado a perpetuação da 

espécie por meio do nascimento de filhos A procriação, desde os 

primórdios, é vista como um legado familiar por meio da criação 

de uma linhagem de descendentes, com características genéticas 

semelhantes. (COULANGES, 2003). 

Entretanto, a história também revela que nem sempre foi 

possível a procriação de forma natural, especialmente em razão 

de fatores como a infertilidade e a esterilidade. A própria mito-

logia grega, por meio do mito de Perseu, faz referência à procri-

ação por meio não natural, “cuja a mãe se encontrava enclausu-

rada para evitar a concepção de um filho que viria para usurpar 

o trono do avô, Zeus, o rei dos deuses que, tendo transformado 

sua semente em chuva de ouro, foi inseminar a moça durante o 

sono”. (SCARPARO, 1991, p. 6).  

Nos Códigos de Hamurabi e de Manu já se podia teste-

munhar a magnitude da descendência, a ponto de se permitir, 

diante da infertilidade do marido, a intervenção de terceiros na 

família ou mesmo a coabitação com cunhados, para assegurar a 

perpetuação dos ritos sagrados da família. (SCALQUETTE, 

2010). 

Lendas chinesas (Kwan Yin) e japonesas (Vanijiin), tam-

bém revelaram a preocupação com a reprodução humana, apre-

sentando histórias de fertilização artificial por meio dos deuses, 

que fecundavam mulheres impossibilitadas de procriar de forma 

natural. Assim, é fácil visualizar que a procriação sempre foi 

uma preocupação social, de forma que a sua impossibilidade, em 

muitos casos, era associada a punições divinas. (LEITE, 1995). 

A primeira fertilização artificial realizada no mundo 
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ocorreu na Espanha, no século XV, tendo por protagonista o Rei 

Henrique IV e a Rainha D. Joana. (BARBOZA, 1993). No en-

tanto, o desenvolvimento da técnica percorreu passos lentos, 

tanto que até a década de 1930 os relatos médicos apontavam 

cerca de apenas 88 casos de realização de reprodução humana 

artificial. (LEITE, 1995). 

Nas décadas de 1960 e 1970, grandes mudanças ocorre-

ram no desenvolvimento da técnica da inseminação in vitro, e 

países como Inglaterra, Suécia, Índia, França, Escócia, Austrália 

e Brasil deram início há grandes transformações no campo da 

reprodução humana assistida, o que colaborou para o nasci-

mento do primeiro bebê de proveta do mundo, em 1978. (LEITE, 

1995, p. 20). Depois disso, a reprodução humana assistida cres-

ceu de forma acelerada, sendo registrado nos anos de 1986 a 

1988, na França, a gravidez de aproximadamente quatro mil mu-

lheres que não conseguiam engravidar pelo método natural. 

(CAMARGO, 2003). 

Conforme explica Fernando Araújo (1999, p. 43), a fer-

tilização in vitro possibilita “[...] fecundar ovócitos fora do corpo 

de uma mulher e de reimplantá-los já sob a forma de embriões. 

A mulher que fornece os ovócitos pode ser, ou não, aquela em 

que os embriões são implantados, podendo qualquer homem ser 

o doador do esperma utilizado na fertilização.” 

Atualmente, quanto ao desenvolvimento das técnicas de 

reprodução humana assistida, diversas são as modalidades “[...] 

que favorecem a fecundação humana, a partir da manipulação de 

gametas e embriões, objetivando, principalmente, combater a in-

fertilidade e propiciar o nascimento de uma nova vida humana”. 

(RODRIGUES, 2008, p. 228). Entre as técnicas mais conheci-

das, destacam-se a inseminação artificial homóloga e heteróloga 

e a cessão temporária de útero. (LÔBO, 2011). 

A inseminação artificial homóloga é a técnica que utiliza 

o material genético de ambos os idealizadores do projeto paren-

tal, ocorrendo a manipulação de “gametas da mulher (óvulo) e 
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do marido (sêmen)” e cuja fecundação “substitui a concepção 

natural, havida por meio da cópula. O meio artificial resulta da 

impossibilidade ou deficiência para gerar de um ou de ambos os 

cônjuges”. (LÔBO, 2011, p. 200). 

Já na inseminação heteróloga, o material genético usado 

para a manipulação não pertence aos idealizadores do projeto, 

ou seja, existe a presença de um terceiro(a) doador(a) fértil e 

anônimo(a), que pode fornecer esperma ou óvulos. Há aqui a fe-

cundação da mulher com material genético de outrem, que não 

seja seu, ou de seu marido. No entanto, a paternidade, nos termos 

do Código Civil, é de quem realizou o planejamento familiar. 

(DIAS, 2015). 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama explica que este 

procedimento costuma ser utilizado quando “um ou ambos os 

cônjuges ou companheiros não têm condições de contribuir com 

o material genético para a fecundação”. (GAMA, 2003). Já a 

cessão temporária de útero, mais conhecida como “barriga de 

aluguel”, compreende a “cessão de útero para a gestante de filho 

concebido pelo material genético de terceiro – contratante – a 

quem a criança gerada deverá ser entregue logo após o nasci-

mento”, de forma a possibilitar o nascimento de um filho fora do 

útero da mãe biológica. (MALUF, 2013, p. 216), 

Esta modalidade pode acontecer de duas formas: a) ho-

móloga: quando o material genético utilizado para a fecundação 

do embrião é oriundo dos pais ou b) heteróloga, quando há a 

doação de gametas por um terceiro doador. Ainda que a cessão 

se traduza em um negócio jurídico, conforme o item VII, da Re-

solução nº 2.168/2017, do Conselho Federal de Medicina, esta 

deve ser realizada de forma gratuita e a cedente do útero deve 

pertencer à família de um dos futuros genitores e possuir paren-

tesco até o quarto grau. (CFM, 2017). 

Para Guilherme de Calmon Nogueira da Gama (2013, p. 

713), o direito de procriação deve ser protegido pelo Estado, pois 

a Constituição Federal:  
[...] protege a família e esta é constituída pelos genitores e seus 
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descendentes, a proteção deve ser estendida à procriação, um 

dos recursos por meio do qual a família será constituída. Seria 

ilógico não reconhecer o direito de procriação, pois estaria tu-

telando a família, sem tutelar sua origem.  

Nesse sentido, Maria Berenice Dias (2011, p. 123-124) 

considera que: 
O uso das técnicas de reprodução assistida é um direito funda-

mental, consequência do direito ao planejamento familiar que 

decorre do princípio da liberdade. Impensável cercear este di-

reito pelo advento da morte de quem manifestou a vontade de 
ter filhos ao se submeter às técnicas de reprodução assistida 

[...]. A norma constitucional que consagra a igualdade da filia-

ção não traz qualquer exceção. Assim, presume-se a paterni-

dade do filho biológico depois do falecimento de um dos geni-

tores. Ao nascer, ocupa a primeira classe dos herdeiros neces-

sários [...]. Vedar reconhecimento e direito sucessório a quem 

foi concebido mediante fecundação artificial post mortem 

pune, em última análise, o afeto, a intenção de ter um filho com 

a pessoa amada. Pune-se o desejo de realizar um sonho. 

Contudo, o desejo de apenas ter filhos ou de construir 

uma descendência aos poucos deixa de ser o foco principal das 

pessoas que recorrem aos modos artificiais de procriação, uma 

vez que este cenário possibilita a compra do filho perfeito, o de-

signer baby, com características selecionadas pelos idealizado-

res do planejamento familiar. Ao tentar solucionar o problema 

das pessoas impossibilitadas de procriarem pela forma natural, a 

reprodução humana artificial acaba por gerar situações possíveis 

de questionamentos, como o desejo por filhos com certas carac-

terísticas genéticas. (MORAES, 2019). 

Neste contexto, a reprodução humana assistida acaba 

sendo utilizada não só para a concretização da paternidade e ma-

ternidade, mas também para alcançar desejos egoístas, como o 

nascimento de um filho para cura de outro filho mais velho, aco-

metido por doença grave (bebê-medicamento) ou para a criação 

de um bebê com características selecionadas, entre elas, o sexo, 

a cor da pele, dos olhos, cabelos e, até mesmo, o nível de inteli-

gência. (MORAES, 2019). 
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A sacralidade do instituto familiar e a visão de bênção 

divina na concepção de filhos é algo esquecido e não evidenci-

ado pelas famílias contemporâneas. A presença de imperfeições 

ou características que não supram as expectativas dos genitores 

enseja, muitas vezes, o descarte de embriões. Exemplo disso é o 

caso do casal de australianos que contratou uma agência na Tai-

lândia que fornecia mulheres como barrigas de aluguel para ges-

tar duas crianças pelo valor de U$12 mil dólares. No entanto, 

quando o casal descobriu que um dos bebês era portador de Sín-

drome de Down simplesmente decidiu ficar apenas com o bebê 

saudável, exigindo, ainda, a devolução do dinheiro pago durante 

a gestação dos bebês. (ALETEIA, 2015). 

De igual modo, quando um casal utiliza a reprodução hu-

mana assistida para a concepção de um filho “salvador”, ou seja, 

com características genéticas compatíveis com as de um irmão 

mais velho acometido por alguma doença grave e sem cura, tal 

prole eventual também está sendo utilizada como meio de satis-

fação de um desejo inerente aos seus pais e não sendo sonhada 

e planejada tal como os demais filhos. Já os pais que selecionam 

embriões, na tentativa de obter um filho perfeito, também aca-

bam por encarar o filho como um produto, um designer baby. 

(ASCENSÃO, 1994).  

A redução embrionária também corresponde a uma vio-

lação do direito à vida do futuro filho, pois acarreta a interrup-

ção, ou seja, a morte de um embrião em desenvolvimento, por 

um capricho do casal idealizador do projeto parental, que ao se 

submeter à reprodução humana assistida, implanta uma quanti-

dade de embriões no útero materno e depois não deseja que to-

dos os embriões se desenvolvam. (SOUZA, 2006).  

Enquanto o desejo pelo nascimento de filhos acometidos 

por deficiências (eugenia às avessas) também revela outra forma 

de coisificação do filho. O caso emblemático é o de um casal de 

lésbicas surdas e mudas que procurou uma clínica de fertilização 

nos Estados Unidos para que seu filho também fosse portador da 
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mesma deficiência. (BBC NEWS BRASIL, 2002). 

É uma lastimável realidade o fato de que crianças são en-

comendadas e facilmente descartadas como simples objetos/coi-

sas por indivíduos que sequer merecem ser nomeados como 

“pais”, já que “a pessoa humana, qualquer que seja o modo pelo 

qual foi concebida, não pode ser considerada um meio para a 

satisfação de um fim” (AGUIAR, 2005, p. 90), isto é, todo indi-

víduo merece respeito, tendo em vista a dignidade da pessoa hu-

mana. No mesmo sentido, Jürgen Habermas (2010, p. 19) dispõe 

que a:  
[...] genética desejável dos seus descendentes como um pro-

duto que pode ser moldado e, para tanto, elaborarem um design 

que lhes pareça apropriado, eles estarão exercendo sobre seus 

produtos geneticamente manipulados uma espécie de disposi-

ção que interfere nos fundamentos somáticos da auto compre-

ensão espontânea e da liberdade ética de uma outra pessoa e 

que, conforme pareceu até agora, só poderia ser exercida sobre 

objetos, e não sobre pessoas. 

Em todos os casos apresentados resta evidente a coisifi-

cação do ser humano, sendo tratado apenas como mercadoria 

que deve suprir expectativas de seus genitores. Apenas por ser 

detentor de dignidade humana, o indivíduo já merece total pro-

teção, devendo ser tratado com respeito e como fim, e nunca 

como meio de satisfação de desejos e projeções alheias. A partir 

do momento em que a manipulação genética embrionária re-

baixa a vida humana a uma “mercadoria”, pode-se afirmar que 

se está diante de um mecanismo condenável e arbitrário.  

A possibilidade de seleção de características do futuro fi-

lho traduz-se numa ampla e questionável comercialização e coi-

sificação do ser humano. Enquanto a sociedade de consumo, ar-

raigada apenas em seus desejos egoístas, procurar por filhos 

“perfeitos” ou “imperfeitos”, a dignidade humana estará sendo 

violada (VIEIRA; FÉO, 2009), pois a “dignidade e a igualdade 

pressupõem diversidade, que não se instala artificialmente”. 

(FACHIN, 2004, p. 180). 

Diante dos casos explanados, é de fácil verificação que 
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todos ocorrem em razão da falta de essência humana e respeito 

com a humanidade. Ainda, a perda de valores e a valorização da 

autorrealização por meio do individualismo e da própria cultura 

de consumismo, são capazes de infringir direitos inerentes ao ser 

humano, a exemplo dos direitos de personalidade da futura 

prole. 

 

4 A SOCIEDADE LÍQUIDA CONTEMPORÂNEA E A DE-

CADÊNCIA DO SER HUMANO NA MODERNIDADE  

 

A pessoa humana, objeto de tutela do Direito, como é 

definida hoje, consiste numa construção histórica, filosófica e 

jurídica, que nem sempre representou a proteção integral que 

possui na contemporaneidade. Inúmeras mutações ocorreram no 

conceito “pessoa” para que hoje este fosse tutelado sob o princí-

pio da dignidade humana. Por isso, investigar a pessoa em seus 

contextos históricos e quais foram os reflexos que surtiram na 

contemporaneidade é de suma importância para o desenvolvi-

mento da presente pesquisa.  

O ser humano, enquanto sujeito de direitos, foi tutelado 

sob diversas formas: pelas leis naturais, divinas e, atualmente, 

pelo ordenamento jurídico. Salienta-se que o sujeito como pes-

soa nem sempre foi reconhecido como sujeito ou tratado de 

forma igualitária.  

No contexto da escravidão, por exemplo, o Estado dizia 

quem tinha direitos, que eram estendidos apenas aos homens li-

vres. Assim também ocorreu com as mulheres, que no decorrer 

da história humana não tinham os mesmos direitos que os ho-

mens em sociedade. E, desta forma, é possível verificar que as 

discriminações sofridas pelos judeus, negros, mulheres, homos-

sexuais, pessoas com deficiência, refugiados, pessoas em situa-

ção de rua, etc., exigiram do Estado uma proteção diferenciada 

e positiva. 

A sociedade evolui e o Direito deve proteger a dignidade 
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das pessoas, sempre atualizando-se e correspondendo aos an-

seios sociais. Nesse sentido, Borges (2008, p. 251) aduz que: 

“[...] à medida que a sociedade fica mais complexa e que novas 

tecnologias são descobertas, novos problemas surgem, os quais 

demandam o reconhecimento de novos direitos”. 

As dimensões dos direitos fundamentais revelam que o 

Direito evolui e acompanha a sociedade desde as suas primeiras 

aspirações. As dimensões, inspiradas no lema francês liberté, 

egalité, fraternité (liberdade, igualdade e fraternidade) foram 

classificadas e divididas, segundo Ribeiro e Vince (2018, p. 69) 

por “KarelVasak, que utilizou a expressão “dimensões” em uma 

conferência ministrada, buscando, metaforicamente, demonstrar 

a evolução dos direitos humanos, inspirando-se na bandeira 

francesa”. Assim, apesar das dimensões serem classificadas e 

categorizadas, não possuem hierarquia entre si, pelo contrário, 

se somam e compreendem uma indivisibilidade, no intuito de 

salvaguardar a pessoa humana. 

Nesse sentido, o Direito é regido com base nos anseios 

sociais, que na sociedade contemporânea têm sido influenciados 

pelos avanços científicos e tecnológicos. Conforme salientado 

no capítulo anterior, a fertilização in vitro e a reprodução hu-

mana assistida traduzem literalmente o avanço do mundo mo-

derno. Até pouco tempo atrás, tais inovações eram ridiculariza-

das, vistas por barreiras preconceituosas e negadas pelo Direito. 

Até porque, quem acreditaria que grande parte da pesquisa em 

Biodireito se ocupariam destes estudos? 

A globalização e suas ferramentas trouxeram inúmeras 

mudanças positivas, mas também negativas para o atual cenário 

social. A princípio, o ser humano criou o mercado de consumo 

e a tecnologia. Acreditava-se que o criador destas ferramentas 

sempre as controlaria, todavia, verifica-se que o indivíduo, que 

era o dominador, agora é dominado pelas suas próprias criações. 

Com o passar do tempo, o ser humano vai materializando tudo 

que está a sua volta, tudo é coisificado e descartável, inclusive o 
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seu semelhante. (FOUCAULT, 2008). 

Nesta sociedade passageira e consumerista, as pessoas 

têm associado o amor à ideia de recompensa, de obter algo em 

troca, como se isto fosse um objeto para atingir determinado fim. 

Tal sociedade acaba indo contra os ensinamentos de Immanuel 

Kant, que definiu a dignidade humana com a diferença de coisa 

e pessoa: “[...] as coisas não possuem um fim em si mesmas, mas 

o homem deve ser sempre tratado como fim e não como meio”. 

(1980 apud FERMENTÃO; LIMA JÚNIOR, 2012, p. 321). Ar-

gumentam Dante e Motta que na atualidade, “é possível apontar 

a existência de um mundo complexo, marcado pela globalização 

e pelo mercado de consumo, onde se estimula a busca pelo pra-

zer a todo custo, o consumo exacerbado em busca de uma su-

posta felicidade”. (DANTE; MOTTA, 2016, p. 351). 

Logo, a propriedade e os interesses patrimoniais torna-

ram-se centro dos anseios sociais.  Nesse sentido, Hirschman 

(2002, p. 28-29) argumenta que os “interesses de pessoas e gru-

pos acabaram eventualmente por concentrar-se na ideia de van-

tagem econômica enquanto seu significado essencial”, ou seja, 

a pessoa humana continua sendo o centro da tutela jurídica ins-

culpida na Constituição Federal, todavia, a própria humanidade 

tem retirado a pessoa deste centro e a substituído pelo materia-

lismo, os objetos, as coisas e o consumismo. Isso demonstra uma 

verdadeira crise de valores nos tempos modernos: “a pessoa hu-

mana, que é o centro do Direito, não está sendo respeitada em 

seus valores pessoais e em seus direitos conquistados ao preço 

de lutas no tempo”. (FERMENTÃO, 2014, p. 30-31). 

A sociedade moderna demonstra uma priorização pelos 

objetos, valorizando não mais o sujeito, mas considerando-o por 

aquilo que ele tem, e não pelo que é. “O homem, assim, é coisi-

ficado por aquilo que veste, que possui, por ser magro (ou 

gordo), por ser bonito (ou não), por ser jovem (ou não)”. 

(DANTE; MOTTA, 2016, p. 342). Isso relembra o que Carlos 

Drummond de Andrade escreveu no poema intitulado Eu, 
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etiqueta: “[...] meu nome novo é Coisa”, tendo em vista que o 

“interesse” tornou-se “[...] motivo dominante no comportamento 

humano”. (HIRSCHMAN, 2002, p. 41-42). 

Evidencia-se, neste contexto, que o homem perdeu sua 

própria identidade e já não se reconhece mais como pessoa, o 

que o leva a também não reconhecer mais o seu próximo como 

a si mesmo. O homem pós-moderno encontra-se perdido, vazio 

e descentralizado. Num cenário de iluminismo, Stuart Hall relata 

que o sujeito tinha uma identidade fixa e estável, todavia, houve 

uma descentralização do seu interior, resultando em “[...] iden-

tidades abertas, contraditórias, inacabadas e fragmentadas do su-

jeito pós-moderno”. (HALL, 2006, p. 46). Observando este ser 

humano carente de identidade e influenciado pelo capitalismo, 

questiona-se: até que ponto a decadência da pessoa humana po-

derá ser vista como algo “aceitável” e ausente de discussões ju-

rídicas quanto às consequências deste comportamento?  

Para responder a esta pergunta, em primeiro lugar, é im-

portante compreender que o indivíduo, por si só, necessita ser 

resgatado e de políticas de promoção humana que contribuam 

para o seu autorreconhecimento, independentemente da relação 

com o outro. Este ser humano, que perdeu a forma de se identi-

ficar, precisa que o Estado crie ferramentas que o façam ver sen-

tido na vida e que o resgatem como indivíduo, como ser único, 

como sujeito. Conforme Dante e Motta: 
este papel compete ao Estado, isto é, ao Estado compete definir 

quem é o homem moderno, porém o atual cenário conferido 

pela sociedade globalizada, marcada pelo consumo, aponta um 

enfraquecimento da soberania e, com isso, vai retirando do Es-

tado esta capacidade, isto é, o Estado vai perdendo sua carac-

terística de garantidor e, ao se desregulamentar o Estado en-

quanto garantidor soberano perde-se o ser humano (DANTE; 
MOTTA, 2016, p. 346). 

Salienta Alain Supiot (2007, p. 193-194) que a razão hu-

mana é um dado imediato da consciência, “[...] o produto das 

instituições que permitem a cada homem dar sentido à sua exis-

tência, que lhe reconhecem um lugar na sociedade e permitem-
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lhe nela expressar seu talento próprio”. Portanto, a falha estatal 

relatada anteriormente faz com que a pessoa desorientada bus-

que sua identidade em outros elementos e, segundo Supiot, “uma 

vez que essa identidade já não é garantida pelo Estado, os ho-

mens se esforçam em fundamentá-la noutra coisa: numa referên-

cia religiosa, étnica, regional, tribal, sectária, etc.”. (SUPIOT, 

2007, p. 193-194). 

Em segundo lugar, é necessário verificar que para im-

plantar mudanças na sociedade moderna é importante analisar as 

consequências que este ser humano, vazio e líquido, pode gerar 

na vida de outrem, ou seja, as violações a direitos de outrem, já 

que a busca pelo prazer a qualquer custo pode fazer mal a si 

mesmo, como também à sociedade.  

Isso tudo demonstra que pessoas frágeis, vulneráveis, 

sem qualquer cautela e orientação, inseridas e mergulhadas 

nesse contexto de pós-modernidade, estão criando suas famílias 

firmadas nesta sociedade líquida. As crianças e adolescentes ne-

cessitam de um espaço saudável, harmonioso, concreto e estável 

para se desenvolverem, e tal proteção também deve ser estendida 

aos bebês, nascituros e embriões na reprodução humana assis-

tida. O fato é que o ato de gerar uma vida não pode ser baseado 

simplesmente num simples desejo pessoal dos pais a ser satis-

feito, tendo em vista que a decadência humana também pode 

afetar o planejamento familiar responsável. 

O liame entre o desejo por um filho e um filho desejado, 

conforme exposto no capítulo anterior, revela que hoje o mer-

cado não está mais expondo produtos somente, mas também pes-

soas. De acordo com Bauman, “produtos da tecnologia do con-

sumidor pescam seus clientes com a isca de satisfazer seu narci-

sismo. Eles prometem nos refletir bem – o que quer que aconteça 

e o que quer que façamos ou desistamos de fazer”. (BAUMAN, 

2015).  

Acerca do narcisismo, o amor deve ser visto como senti-

mento e decisão que rompe as barreiras criadas pela sociedade 
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líquida moderna, uma vez que: 
O amor é ou ameaça ser, um antídoto contra o narcisismo. Ele 

também é o primeiro delator quando se trata de desmascarar a 
falsidade das pretensões sobre as quais tentamos empilhar 

nossa autoestima, ao mesmo tempo que laboriosamente evita-

mos testá-la no campo de ação. O que a versão esterilizada, 

envernizada e simulada do amor realmente oferece é uma es-

tratégia de redução de perdas para proteger a autoestima contra 

os riscos pelos quais o artigo genuíno é mais que conhecido. 

(BAUMAN, 2015).  

A obra de Zygmunt Bauman (2015) é essencial para o 

desenvolvimento do presente capítulo, tendo em vista que o ser 

humano na sociedade líquida age de forma impensada, especial-

mente na reprodução humana assistida, diante da possibilidade 

de seleção de características do futuro filho. O indivíduo pensa 

que seus filhos devem refletir seus desejos, ou seja, servem para 

satisfazer seu próprio ego, restando nítida a instabilidade interior 

destes casais que planejam equivocadamente os filhos ao bel 

prazer.  

Revela-se, portanto, que a fragilidade dos vínculos fami-

liares e a falta de solidez nas relações sociais e afetivas são ca-

racterísticas desta sociedade líquida moderna. O ser humano já 

não tem mais relações duradouras, em verdade, a solidez e o 

compromisso são vistos como uma ameaça: “[...] qualquer jura-

mento de felicidade, qualquer compromisso a longo prazo (e 

ainda mais por prazo indeterminado) prenuncia um futuro pre-

nhe de obrigações que limitam a liberdade de movimento e ca-

pacidade de perceber novas oportunidades”. (BAUMAN, 2010, 

p. 40-41). 

Pautado nessa sociedade consumista, o indivíduo criou e 

se adaptou ao descarte das coisas, todavia, até então, somente os 

objetos que não tinham mais utilidade eram descartados. Ocorre 

que, atualmente, a sociedade moderna vive um desejo acelerado 

por substituir coisas e os objetos têm perdido cada vez mais rá-

pido seu valor, muitas vezes, até aquilo que ainda tem utilidade 

já não satisfaz mais os anseios humanos. Por isso, o indivíduo 
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vivencia um ciclo de compra, uso e descarte, e acaba inserindo, 

neste contexto, também as pessoas. Para Bauman, “o consu-

mismo de hoje não consiste em acumular objetos, mas em seu 

gozo descartável”. (BAUMAN, 2010, p. 41). Destaca-se que, 

com a globalização, as relações tornaram-se cada vez mais líqui-

das, principalmente com a vinda das relações virtuais, que “são 

equipadas com a tecla “delete” e com “antispam”, mecanismos 

que protegem das consequências incômodas (e, sobretudo, dis-

pendiosas em termos de tempo) das interações mais profundas”. 

(BAUMAN, 2010, p. 67). 

Assim, a sociedade atual, principalmente pós-Revolução 

Industrial, tem crescido em potencial no que tange às tecnolo-

gias, avanços científicos, globalização, pesquisas, desenvolvi-

mento econômico, dentre outros aspectos. Vive-se hoje numa 

sociedade de abundância e, apesar da existência de desigualda-

des, não se fala mais em “escassez” de recursos. Todavia, esta 

abundância não representa necessariamente boa qualidade de 

vida, uma vez que “há camadas e camadas de pessoas que estão 

sendo “descartadas” pela sociedade”. (DANTE; MOTTA, 2016, 

p. 339). 

Desta forma, a sociedade líquida é uma consequência do 

ser humano descentralizado. Conforme discorrido, o indivíduo 

perdeu sua identidade no decorrer das transformações sociais, e, 

até o momento, pouco conseguiu recuperá-la. A perda da identi-

dade do ser humano levou-o a procurá-la em outros elementos: 

nas coisas ele tenta satisfazer seu ego, por meio do consumismo 

e do materialismo, mas, na verdade, encontra-se perdido, princi-

palmente em razão da ausência de cooperação do Estado, ente 

responsável pela promoção da pessoa e pelo resgate da identi-

dade humana. Nesse contexto, o homem encontra-se influenci-

ado pelo consumismo exacerbado, do prazer a qualquer custo e 

da descartabilidade humana. Neste último aspecto se faz pre-

sente o desejo de casais por ter filhos selecionados genetica-

mente conforme seus desejos egoístas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A constitucionalização do Direito de Família é um 

fenômeno que revela a importância do princípio da dignidade 

humana como balizador e norteador do sistema jurídico brasi-

leiro. Diante disso, observou-se que por meio da introdução 

deste princípio surgiu uma nova conceituação do Direito de Fa-

mília, ou seja, não se pauta mais a família em critérios puramente 

patrimoniais, de forma hierárquica ou patriarcal. A família con-

temporânea representa a união de pessoas que têm entre si laços 

afetivos, de amor, solidariedade e responsabilidade. 

O princípio da paternidade responsável, decorrente do li-

vre planejamento familiar, pode ser analisado pelas diretrizes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege a responsabili-

dade tripartida para a promoção e a efetivação dos direitos da 

criança e do adolescente: incumbe à família, à sociedade e ao 

Estado zelar pelos interesses infanto-juvenis. Assim, embora o 

planejamento familiar seja livre, este instituto carrega consigo 

um dever: os pais devem priorizar o interesse da criança e do 

adolescente sob pena de desrespeitar o princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

A decisão de ter filhos deve ser uma decisão coerente, 

consciente e pautada na promoção plena deste novo ser humano 

a ser gerado, logo, a opção do casal e a liberdade de escolha no 

planejamento familiar não legitima atitudes contrárias à moral e 

à ética. A reprodução humana artificial, neste contexto, tem por 

objetivo auxiliar pessoas que possuem dificuldade de procriar 

pela forma natural, todavia, verifica-se que muitos casais recor-

rem aos modos artificiais de procriação como se estes represen-

tassem um mercado de compra de filhos, que se tornaram obje-

tos, com características selecionadas de forma premeditada, de 

forma que o nascimento da criança perfeita ou imperfeita revela 

não mais o desejo de ter um filho, mas a realização dos pais em 
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terem o filho desejado e idealizado. 

O self service passa a ser o local onde os casais podem 

escolher características programadas para seus filhos, e caso não 

for de seu agrado, podem também descartá-los. Esses indivíduos 

irresponsáveis representam a atual e moderna sociedade líquida. 

Como foi possível notar, o ser humano na contemporaneidade é 

representado por um sujeito descentralizado, sem foco e identi-

dade, completamente perdido, sem orientação ou conteúdo, va-

zio de si, ou seja, suas inúmeras transformações e o desejo de 

atender seu narcisismo resultam em verdadeira decadência hu-

mana. 

Assim, estes indivíduos, inseridos e mergulhados no 

capitalismo, individualismo, materialismo e no prazer a qual-

quer custo, não possuem a capacidade de gerar famílias com 

consciência, principalmente no que diz respeito às técnicas de 

procriação artificial. A sociedade líquida tem tratado as pessoas 

como verdadeiros objetos para a satisfação de desejos e, com 

isso, os objetos “humanos” passam a ter uma curta duração de 

“felicidade” e de realização pessoal, e passam a ser descartados 

e substituídos por novos produtos, mais modernos. 

As pessoas não podem ser reconhecidas como objetos de 

satisfação pessoal, principalmente crianças e adolescentes. O 

planejamento familiar é livre, todavia, deve ser consciente. 

Além disso, incumbe ao Estado a criação de políticas públicas 

de promoção humana com o escopo de resgatar a identidade do 

homem, que se perdeu no tempo, bem como políticas de consci-

entização acerca da importância e da crise dos valores sociais, 

no intuito de tutelar e preservar a dignidade humana das futuras 

gerações.  
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