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RESUMO: No Brasil, os Direitos Humanos são tutelados através da Constituição, 
dos Tratados e Convenções Internacionais e da legislação infraconstitucional. 
Entretanto, em que pese a robustez e a dinâmica do mencionado aparato jurídico 
dos Direitos Humanos – especialmente os direitos sexuais e reprodutivos – não 
são efetivados. O exercício dos direitos reprodutivos implica na reafirmação da 
autonomia do cidadão e no acesso à saúde, garantindo-lhe, além de serviços 
públicos de qualidade, a privacidade, o respeito, a livre escolha e a ampla 
informação. Neste contexto, tais direitos revelam limites entre a atuação do 
Estado e o respeito à esfera privada, a ponderar o controle a ser exercido sobre 
a sexualidade e a reprodução, sob pena de mutilar a democracia e limitar o 
exercício da cidadania. Em razão dessa dicotomia entre ação e abstenção do 
Estado, observa-se a crescente demanda da sociedade brasileira por 
participação na tomada de decisões sobre a legalização de direitos 
essencialmente sexuais e reprodutivos, como o aborto, as técnicas de 
reprodução humana assistida, o planejamento familiar e as políticas públicas 
contraceptivas. No presente trabalho, pretendeu-se analisar os direitos 
reprodutivos, tais como propostos no Brasil, a fim de averiguar se de fato 
promovem a autonomia sexual de todos, a partir do respeito à individualidade e 
da garantia de liberdade de decisão, a proporcionar voz pública e a fortalecer o 
status político intrínseco ao cidadão. Com referido intuito, os trabalhos 
acadêmicos se valeram da pesquisa bibliográfica, documental e qualitativa, e 
dos métodos dedutivo, indutivo e analítico. Concluiu-se, após a análise, que os 
Direitos Humanos são o fundamento, as condições e os meios pelos quais as 
populações atingirão o desenvolvimento. Todavia, alçar os direitos sexuais e 
reprodutivos ao patamar de Direitos Humanos não é suficiente para garantir que 
os cidadãos tenham acesso a eles. Faz-se imperioso conferir ao Estado, 
simultaneamente, os papeis promocional e repressor, cuja ação e abstenção 
devem ser conciliadas para atender amplamente às demandas individuais e 
coletivas de quem tem a autonomia, liberdade sexual ou privacidade, 
ameaçadas. A partir da análise de decisões judiciais proferidas pelo Poder 
Judiciário brasileiro, a pesquisa demonstrou que os direitos reprodutivos e 
sexuais fazem da reprodução um local de construção de sujeitos políticos, razão 
pela qual, a inserção destes sujeitos no sistema jurídico garantidor da saúde 



reprodutiva de um Estado tem como resultado o alargamento da participação 
política desde cidadão, que se torna suficientemente empoderado para exercer 
sua autonomia e suas escolhas. Assim, a fruição de direitos sexuais e 
reprodutivos, tutelados pelas perspectivas de Direitos Humanos, exigem dos 
Estados uma atuação político-jurídica não apenas regulatória, mas sobretudo 
emancipatória, a fim de assegurar o exercício da cidadania reprodutiva. 
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