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RESUMO
No Brasil vivencia-se um contexto de fecundidade abaixo do nível de reposição e nota- se,
com isso, que o número considerado ideal de filhos se reduziu para uma quantidade cada vez
menor. Portanto, esse projeto de pesquisa apresenta a dinâmica reprodutiva do Nordeste e
Sudeste, com base nos seguintes componentes da reprodução humana: preferências
reprodutivas, realização do planejamento familiar e uso dos métodos contraceptivos. A
investigação será efetuada no universo das mulheres unidas (em união estável ou casamento
formal) em idade reprodutiva (15 a 49 anos). Logo, o objetivo do trabalho é, à luz da ação
social, observar a utilização do planejamento familiar como um instrumento para a
concretização das preferências reprodutivas das mulheres unidas do Nordeste e Sudeste
brasileiros, lançando mão das pesquisas de saúde reprodutiva dos anos de 1996 e 2006. A
metodologia utilizada consistiu numa análise descritiva dos dados utilizando o modelo
estatístico da Regressão Logística. A variável depende usada na análise se refere à
concretização e não concretização das mulheres unidas maritalmente, mensurada pela
quantidade daquelas que conseguiram alcançar seu número ideal de filhos e aquelas não
conseguiram. As variáveis independentes estão relacionadas às características demográficas,
educacionais, sociais, culturais, econômicas, de saúde reprodutiva (planejamento familiar e
preferência reprodutiva) e relacional (relacionamento da mulher com seu parceiro). Os
resultados da análise de regressão, para os dois anos investigados (1996 e 2006), mostram que
de uma maneira geral a idade da mulher, o uso de métodos contraceptivos modernos e a
esterilização, a acesso às mídias, como televisão e jornais, e a religião exibiram uma
importante significância para a concretização reprodutiva. Porém, existem diferenças nos
resultados mostrados entre 1996 e 2006. O que chama a atenção nos resultados de 1996 é que
tanto para Nordeste quanto para o Sudeste a escolaridade da mulher com 10 a 11 anos de
estudo se mostrou significante para realizar o alcance da meta de filhos. Já para o ano de 2006
surgiu um novo fator de grande relevância para essa condição que foi concernente a
empregabilidade feminina. As mulheres unidas, em 2006, das duas regiões estudadas que
tinham trabalho remunerado extradomiciliar, mostraram maior possibilidade de concretização
das preferências reprodutivas em relação as que não trabalhavam. Em suma, para fomentar a
discussão se fez uso de um aporte teórico de caráter demográfico e sociológico para
argumentar acerca das preferências reprodutivas, do planejamento familiar e do conceito de
ação social.

Palavras-chave: Preferências Reprodutivas, Planejamento Familiar, Ação
Social.

ABSTRACT
In Brazil there is a context of fertility below the level of replacement and it is
noted, therefore, that the number considered ideal of children has been reduced to an
increasingly smaller amount. Therefore, this research project presents the reproductive
dynamics of the Northeast and Southeast, based on the following components of
human reproduction: reproductive preferences, family planning and use of
contraceptive methods. Research will be carried out on the universe of women who are
women (in a stable union or formal marriage) of reproductive age (15 to 49 years).
Therefore, the objective of the study is, in the light of social action, to observe the use
of family planning as an instrument for the realization of the reproductive preferences
of the united women of the Northeast and Southeast of Brazil, using the reproductive
health surveys of 1996 and 2006. The methodology used consisted of a descriptive
analysis of the data using the statistical model of Logistic Regression. The dependent
variable used in the analysis refers to the concretization and non-concretization of the
maritally united women, measured by the number of those who managed to reach their
ideal number of children and those did not succeed. The independent variables are
related to the demographic, educational, social, cultural, economic, reproductive health
(family planning and reproductive preference) and relational characteristics (women's
relationship with their partner). The results of the regression analysis, for the two years
investigated (1996 and 2006), show that in general the age of women, the use of
modern contraceptive methods and sterilization, access to the media, such as television
and newspapers, and the religion exhibited an important significance for the
reproductive realization. However, there are differences in the results shown between
1996 and 2006. What draws attention in the results of 1996 is that for both the
Northeast and the Southeast the schooling of women with 10 to 11 years of schooling
was significant to reach the goal Of children. Already for 2006 a new factor of great
relevance appeared for this condition that was related to feminine employability. In
2006, the women of the two studied regions who had paid work outside the home
showed a greater possibility of reproductive preferences in relation to those who did
not work. In short, to foment the discussion, we used a theoretical contribution of
demography and sociology in order to argue about reproductive preferences, family
planning and the concept of social action.
Keywords:

Reproductive

Preferences,

Family

Planning,

Social

Action.
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1 INTRODUÇÃO

Muitos são os estudos que tratam dos temas acerca da fecundidade no Brasil e
no mundo, em geral, abordando as causas que levaram ao seu arrefecimento. Dentre as
explicações para esse fenômeno estão várias causas como a industrialização, o
desenvolvimento econômico, a difusão dos métodos de contracepção, o empoderamento
feminino, dentre outras. Entretanto, estudos que enfatizam os fatores sociais
concernentes às motivações das ações ainda não ganharam o mesmo espaço.
Enxergando a fecundidade como um importante fenômeno social que interfere
na dinâmica populacional, vê-se que suas mudanças estão relacionadas diretamente ao
comportamento dos indivíduos. Esse comportamento, por sua vez, está relacionado ao
ambiente em que se vive, como a cultura, o grupo social e os fatores geográficos. E, são
esses alguns dos determinantes que impulsionam as transformações na composição
populacional.
A partir da década de 1960 a fecundidade do país começa a se reduzir e assim se
inicia a transição da fecundidade (ALVES, 1994). Contudo, esse fenômeno acontece
sem que o Brasil tivesse uma política populacional controlista, inclusive, ele ocorre
paradoxalmente a legislação e ideologia predominantes na época, que eram
explicitamente pró-natalistas (ALVES, 2004; AMARAL; ALMEIDA; GONÇALVES,
2015;). Assim, saindo de uma média de 6,3 filhos por mulher em 1960, a Taxa de
Fecundidade Total (TFT) chega, nos anos 2000, a 2,4 filhos por mulher. Essa realidade
passa a ser vivenciada na maioria das regiões, fazendo com que os níveis de
fecundidade ficassem cada vez mais próximos do nível de reposição – que é de 2,1
filhos por mulher (CAETANO; ALVES; CORRÊA, 2004). O último Censo
Demográfico, de 2010, mostrou que o Brasil alcançou 1,9 filhos por mulher, um cenário
semelhante a países que implementaram programas de controle da natalidade
Vale ressaltar que a queda da fecundidade no país aconteceu de maneira não
intencional, uma vez que não houve uma política pública de controle de natalidade. Pelo
contrário, houve uma ausência de ações governamentais no sentido de adotar
efetivamente políticas antinatalistas. A ação do Estado se deu de forma indireta,
melhorando o acesso das mulheres a métodos anticoncepcionais com políticas de saúde
reprodutiva e sexual para esse público (ALVES, 2004; AMARAL; ALMEIDA;
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GONÇALVES, 2015;).
Essas políticas de saúde feminina incorporavam a ideia de planejamento familiar
via um aumento da oferta de métodos de contracepção para promover a qualidade de
vida. O planejamento familiar, por sua vez, é uma forma de regulação da fecundidade
através de meios de inibição da reprodução. Nesse aspecto, para analisar as mudanças
da fecundidade é preciso observar os meios pelos quais o público feminino se utiliza
para concretizar suas preferências reprodutivas. Esses meios dizem respeito aos
mecanismos disponíveis para a efetivação da coibição da procriação, que são os
métodos contraceptivos, e, a partir disso, pode-se recorrer frequentemente à prática da
fecundidade planejada. Preferências reprodutivas, então, dizem respeito a uma
expectativa futura do tamanho da prole (DHS ANALYTICAL STUDIES 10, 2008).
O diferencial da investigação proposta diz respeito ao exame das preferências
reprodutivas do ponto de vista da ação social. Isto é, embora seja um tema já bem
explorado, este trabalho pretende complementar os estudos realizados na área de
fecundidade acrescentando uma nova abordagem teórica, embasada em teorias sociais,
sobre o comportamento reprodutivo.
Para isso, se analisa a prática do planejamento familiar e a maior utilização de
métodos contraceptivos (principalmente os modernos) e procura-se investigar as
influências do meio externo, no sentido de observar como se dá a atuação da ação social
nas preferências reprodutivas. De acordo com Aguirre (2003), as preferências
reprodutivas não acontecem de maneira explícita, mas se expressam de forma implícita.
A principal teoria social utilizada para a discussão dessa pesquisa diz respeito a
teoria weberiana da ação social. De acordo com Weber (1991) a ação social é o
principal pilar da construção da vida em sociedade. É interessante relacionar essa
concepção com as questões reprodutivas porque a ação social weberiana é uma ação que
é tomada levando em consideração o outro, do mesmo modo, a reprodução não é um ato
individualizado.
A escolha pela procriação é influenciada pelo meio externo, pois as mudanças
nos níveis de fecundidade acompanham as transformações sociais, econômicas,
políticas e culturais que ocorreram ao longo da história. Uma ação baseada na conduta
de demais indivíduos, na concepção weberiana, é chamada de social. Então, se a escolha
pelo número de filhos é feita com a interferência do meio externo e esse meio é
composto por atores conectados por estruturas sociais, se pode afirmar que a ação social
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exerce influências nas preferências reprodutivas.
Diante da discussão proposta procurou-se entender: a ação social exerce
influência na fecundidade? Para responder ao questionamento foram utilizados dados
das Pesquisas Nacionais de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS 1996 e
2006).
Serão analisadas apenas as mulheres unidas (em união estável ou casamento
formal) porque se entende, a partir de vários estudos da área reprodutiva, que a
maternidade tem mais chances de ocorrer dentro de uma união fixa e estável, quando a
mulher sente confiança no parceiro e segurança no relacionamento (DIAS, 2014;
OLIVEIRA et al, 2011; FIORIN; OLIVEIRA;). Mais especificamente, as mulheres
unidas do Sudeste e Nordeste, por serem essas, as duas regiões mais populosas do
Brasil, nessa ordem, e serem muito distintas socioeconomicamente. De forma que ao
analisá-las, se tem uma representação importante da heterogeneidade da sociedade
brasileira.
A presente pesquisa tem como objetivo geral, à luz da ação social, analisar a
utilização do planejamento familiar como um instrumento para a concretização das
preferências reprodutivas das mulheres unidas do Nordeste e Sudeste brasileiro,
lançando mão das pesquisas de saúde reprodutiva dos anos de 1996 e 2006.
Esta intenção de pesquisa é secundada por três objetivos específicos:
i.

Realizar uma análise da mudança na prevalência do tipo de método
contraceptivo usado, entre 1996 e 2006;

ii. Fazer uma investigação temporal da concretização das preferências
reprodutivas;
iii. Analisar o comportamento das variáveis categóricas independentes, frente a
variável binária dependente (concretização e não concretização das
preferências de reprodução), através da regressão logística.
A dissertação está dividida em 4 capítulos, além dos anexos: (2) Planejamento
Familiar e Saúde Reprodutiva, no qual se subdivide em três seções, duas a respeito do
contexto internacional e nacional das políticas públicas de saúde reprodutiva. E outra
sobre as preferências reprodutivas com enfoque no empoderamento feminino porque se
entende que tal condição foi umas principais molas propulsoras para as transformações
dos níveis de fecundidade; (3) Preferências reprodutivas à luz da ação social, também
dividido em duas seções, a seção que leva o título tem a intenção de mostrar de que

16

modo a ação social está relacionada às práticas reprodutivas. A última discute o
conceito de ação social na perspectiva sociológica weberiana, com o objetivo de
demonstrar o aporte teórico que subsidia tal conceito; (4) Metodologia, este capítulo
apresenta a fonte de dados, a seleção das variáveis escolhidas para a análise, a
operacionalização dos dados e o modelo estatístico de Regressão Logística e (5)
Resultados e discussão, onde são apresentados os principais resultados e breves
discussões.
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2 PLANEJAMENTO FAMILIAR E SAÚDE REPRODUTIVA

O objetivo deste capítulo é fazer um resgaste histórico das políticas de saúde
reprodutiva direcionadas, especialmente, ao planejamento familiar. Para isso, faz-se
uma breve retrospectiva dos debates acerca dos temas sobre população em um contexto
internacional, primeiro, para depois identificar essa discussão no Brasil. Portanto, o
capítulo está dividido em dois subtópicos: um referente ao contexto internacional e o
outro, ao contexto latino-americano e brasileiro.
Além disso, busca-se mostrar algumas pesquisas referentes à dicotomia do
planejamento familiar – praticado de forma controlista ou voluntária. No caso da
intenção dessa pesquisa, o enfoque será dado no planejamento familiar praticado de
forma voluntária para que se possam compreender as interferências da escolha racional
nas práticas de regulação da fecundidade.

2.1 O CONTEXTO INTERNACIONAL

As discussões acerca das questões de saúde reprodutiva e planejamento da
família fazem parte de um contexto geral de debates sobre a população. Então, para que
haja um melhor entendimento das práticas de controle da fecundidade é importante
destacar a relevância que as conferências de população, promovidas pelas Nações
Unidas, tiveram para a elaboração de políticas públicas e participação social ativa das
mulheres.
Aconteceram cinco conferências populacionais fomentadas pelas Nações
Unidas: em Roma (1954) e em Belgrado (1965), organizadas pelo mencionado órgão
em colaboração com a União Internacional para o Estudo Científico da População
(IUSSP), em Bucareste (1974), Cidade do México (1984) e no Cairo (1994). Estas três
últimas contaram com a presença de delegações oficiais enviadas pelos governos.
Inicialmente, as primeiras conferências realizadas pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), em
1954 e 1965, tinham um caráter eminentemente científico, uma vez que foram
convidados especialistas em estudos de população para debater ideias científicas sobre
problemas gerais relacionados à população (FINKLE; MCINTOSH, 2002).
Logo após a realização das primeiras conferências de população, já
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mencionadas, (1954 e 1965), a ONU toma uma importante medida no âmbito da
fecundidade e em 1968 reconhece como direito humano fundamental a garantia que
todas as pessoas devem ter de escolher, de forma livre e responsável, o número de
crianças que deseja ter e o momento considerado mais apropriado para a gestação
(UNFPA, 2008).
Após 1968, o Ano Internacional dos Direitos Humanos, onde os estadosmembros da ONU reconheceram o planejamento familiar como um direito humano
fundamental, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), em 1969, começa
uma sequência de atividades que tem o objetivo de contribuir, através do planejamento
familiar, para a ampliação do acesso ao mercado de trabalho, à educação formal, aos
serviços integrais de saúde e ações de saúde sexual e reprodutiva para as mulheres
(UNFPA, 2008, p.9).
A partir de 1974, em Bucareste, a presença dos governos representados por suas
delegações gerou um clima político nas conferências de populações, relacionando os
problemas da população com as políticas públicas, dando enfoque à criação de políticas
populacionais. Segundo Finkle e McIntosh (2002, p. 12), “o foco das conferências de
população mudou da investigação científica para política populacional”.
Na conferência de Bucareste, 1974, houve uma forte pressão, principalmente
pelos governos dos países mais desenvolvidos, para que se tivesse uma política
populacional que estimulasse o uso de tecnologias contraceptivas para limitar a
fecundidade do casal, com a ideia de que o rápido crescimento populacional seria um
entrave ao desenvolvimento. Isso foi amplamente refutado pelos governos dos países
em desenvolvimento, como China e Índia. Contudo, a década de 1970 é marcada por
um aprofundamento sobre o reconhecimento do direito ao planejamento familiar
(FINKLE; MCINTOSH, 2002).
Concernente a isso, Amaral, Almeida e Gonçalves (2015) mostram que depois
do pós-guerra, países desenvolvidos tinham um lento crescimento populacional,
enquanto que nações em desenvolvimento, como o Brasil, conseguiram reduzir suas
taxas de mortalidade, mas mantinham altas taxas de fecundidade.
A conferência ocorrida na Cidade do México, em 1984, contou com um embate
ideológico. De um lado, havia uma ala neomalthusiana defendendo políticas
antipopulacionais, do outro, se encontrava uma ala defendendo a perspectiva própopulação/pró-natalidade (FINKLE; MCINTOSH, 2002). Outras duas visões se
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contrapunham: um grupo defendia a ideia de que a redução do crescimento populacional
seria essencial para o desenvolvimento; enquanto opiniões opostas acreditavam que o
próprio desenvolvimento seria o “melhor contraceptivo” (ALVES, 2012).
Todavia, o debate referente às melhores políticas a se tomar, se pró ou
antinatalistas foi parcialmente superado, de acordo com Alves (2012). Já que a CIPD do
Cairo levou novas perspectivas para o debate demográfico. Dentro dessas perspectivas
novas estava o estabelecimento de metas a serem cumpridas até 2014. Segundo a
comunidade internacional, elas são: a redução da mortalidade infantil e materna; o
acesso à educação, principalmente para as meninas; e o acesso universal a uma grande
variedade de serviços de saúde reprodutiva, incluindo o planejamento familiar (ALVES,
2012).
Por isso, a Conferência sobre População de Desenvolvimento das Nações Unidas
(CIPD), realizada no Cairo, em 1994, traz uma diferente roupagem às discussões. Essa
conferência reuniu 179 países e é considerado um marco histórico porque foi um
encontro global que abordou, nos debates, todos os aspectos da vida humana (UNFPA,
2017).
A conferência do Cairo teve como primordial ponto de reflexão os direitos
reprodutivos, montando um Programa de Ação que provocou verdadeira revolução da
agenda de população, no sentido de redirecionar a visão sobre a necessidade de um
controle populacional para o campo dos direitos reprodutivos e da liberdade das
escolhas individuais (UNFPA, 2008).
O Plano de Ação, que é o documento-resultado da Conferência de 1994,
elaborou uma agenda de compromissos em comum com a finalidade de trazer melhorias
à vida social. Dentre esses compromissos, estão: apoio ao planejamento familiar, saúde
sexual e reprodutiva; promoção da igualdade de gênero; eliminação da violência contra
as mulheres, dentre outras metas, que incluem até o meio ambiente (UNFPA, 2017).
De acordo com Alves (2014, p. 223), “não houve uma posição ‘antipopulação’
na Conferência de 1994”. Nessa conferência ocorreu uma abrangente participação social
através de Organizações Não-Governamentais (ONG) com viés feminista. O principal
ponto abordado no Cairo foi à defesa dos direitos humanos e direitos reprodutivos, o
que teria efeito sobre a criação de políticas públicas que dessem liberdade de escolha
aos casais, no tocante a concepção e contracepção (ALVES, 2014).
Após a nova visão promulgada sobre a importância da implementação de
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políticas de saúde reprodutiva, o estudo acerca do planejamento familiar tem sido pauta
de discussão para várias áreas temáticas, como a política, a econômica, a psicossocial e
a sociocultural. Porque se viu que oferecer à população uma ampla gama de serviços de
saúde reprodutiva é favorecer a qualidade de vida e até mesmo fornecer condições para
um melhor desenvolvimento socioeconômico.
Por isso, a investigação acerca do planejamento familiar tem ido além da análise
dicotômica sobre controle versus não controle e tem se inserido no âmbito da saúde
reprodutiva. Já que, o conceito de saúde reprodutiva engloba de forma mais abrangente
o planejamento familiar, uma vez que dá importância aos cuidados com a vida sexual,
trabalhando em informações e serviços para que ela seja mantida de forma segura e
satisfatória, além da visão de que ela deveria existir somente para procriação (CIPD,
2004). “Saúde Reprodutiva é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não
apenas a ausência de doença ou enfermidade, em todos os aspectos relacionados com o
sistema reprodutivo, suas funções e processos” (PORTUGAL, 2008, p.5).
Assim, se faz necessário entender melhor alguns conceitos que frequentemente
se confundem, como o de planejamento familiar e o de controle da natalidade, que são
distintos. Para Alves (2004) planejamento familiar, mesmo trazendo em si uma
ambiguidade, tem a ver com idade do casamento e do primeiro filho, espaçamento das
gestações, terminação da parturição e métodos de concepção e contracepção. O controle
da natalidade, por sua vez, se torna um direito do casal, se for uma decisão livre e
pessoal. Do contrário, sendo praticado de forma imposta pelo Estado ou com uma
ideologia neomalthusiana, toma forma coercitiva e retira direitos, atribuindo à
população a solução de problemas que o controle da natalidade não resolve (ALVES,
2004, p.22).
Em suma, de um modo geral, dentro dos debates sobre população houve vários
grupos debatedores com posições e interesses específicos no tocante ao crescimento
populacional. Um exemplo disso foram os grupos que pertenciam a países
desenvolvidos e preocupavam-se com o crescimento populacional das nações em
desenvolvimento. Existia também a ala empresarial que defendia o crescimento
econômico e de acordo com a mesma, teria que haver menos nascimentos para que o
governo não precisasse dividir muitos investimentos com políticas sociais.
Ainda houve mais grupos interessados no debate populacional, como os
médicos, que defendiam a prática do planejamento familiar; a Igreja Católica, onde
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preceitos morais levavam-na a se posicionar contra a regulação da fecundidade;
esquerdistas,

que

enxergavam

o

grupo

antinatalista

como

um

movimento

antinacionalista; os neomalthusianos, que defendiam a implementação de políticas de
controle do crescimento da população (ALVES, 2004; AMARAL; ALMEIDA;
GONÇALVES, 2015;).

2.2 O CONTEXTO LATINO-AMERICANO E BRASILEIRO

Para compreender melhor o desenrolar das políticas de população e
posteriormente, das políticas se saúde reprodutiva no Brasil é interessante ter uma breve
visualização do cenário latino-americano de povoamento.
A história das políticas populacionais na América Latina se inicia desde a
colonização. O imaginário dos colonizadores espanhóis era de que as terras seriam uma
extensão do território espanhol e com isso a ideia de povoamento era muito importante
e presente (CARVALHO, 1990). No caso da Argentina, por exemplo, a principal
política de governabilidade advinha do pensamento alberdiano que tinha com lema:
“governar é povoar”, que era, na verdade, uma política de incentivo à imigração e ao
progresso material (MARANGONI, 2007).
No caso do Brasil, seu povoamento deve-se não somente a colonização e
catequização de índios, mas, a imigrantes europeus e ao tráfico de escravos africanos,
chegando o país a ter, no século XIX (1801 – 1900), 58% da população de origem
africana, pura ou mestiça (BACCI, 2002). De acordo com Amaral, Almeida e
Gonçalves (2015), a difusão das ideias pró-natalista no país se iniciou com a
proclamação da independência em 1822 (século XIX).
Ocorre que assim como em outros países em fase de expansão colonial, como a
Argentina, Venezuela e demais países submetidos à colonização espanhola, os
colonizadores do Brasil estimavam pelo crescimento demográfico para atingir suas
metas de governabilidade e com isso poder manter o rentável trabalho braçal e passar
sua religião, cultura e valores, como no exemplo dos jesuítas (ALVES, 2006).
Após a abolição da escravatura, ainda no século XIX, o Estado brasileiro passa a
promover políticas explícitas de atração aos imigrantes europeus, seguida, em 1902, de
políticas que atraíam também imigrantes japoneses. O ano de 1920 foi marcado por
quedas nas taxas de mortalidade, pelo êxodo rural e pelas migrações internas e, com
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isso, um aumento populacional (FERREIRA; DELGADO, 2010). Além disso, os anos
de 1920 já iniciam dando indícios de ocorrer uma gradual diminuição das Taxas Brutas
de Natalidade (TBN)1 e nas Taxas de Fecundidade Total (TFT)2, nos anos posteriores
(ALVES, 2008).
O contexto de formação populacional da sociedade brasileira foi construído,
desde a colonização, baseado num pensamento pró-natalista, até porque as atividades
econômicas até meados do século XX eram primordialmente dependentes do trabalho
braçal e, portanto, requeria muita mão-de-obra. Prevalecia a economia de subsistência, o
colonato (arrendamento de uma parte da terra para produção e como troca da permissão
para o trabalho, o trabalhador destinava parte do seu ganho para o proprietário) e
parcerias agrícolas (JÚNIOR; MARANHÃO, 1989).
Esse cenário socioeconômico levava a um padrão de casamentos precoces e uma
preferência por numerosas proles. Ademais, existiam interesses além dos econômicos,
pelo crescimento da população brasileira, muitos dos quais estavam relacionados à
construção de uma cultura e religião predominantes: “Este padrão demográfico
brasileiro era apoiado pela ideologia da Igreja e do Estado que viam no alto crescimento
demográfico o caminho para a afirmação nacional e para construção do maior país
‘católico do mundo’” (ALVES, 2002, p.21).
A década de 1920, marcada pelo chamado Tenentismo – período político em que
os Tenentes assumiram o poder governamental - houve um hasteamento da bandeira
liberal com a ideia de moralizar os costumes dos políticos, já que se pensava que os
militares deveriam libertar o país e as instituições dos maus políticos. Nessa época, já se
fortaleciam os valores referentes à importância da construção da uma família, havendo
um crescente incentivo na Era Vargas, logo em seguida (FERREIRA; DELGADO,
2010).
No período de 1930 a 1945, dirigidos pelo governo Getúlio Vargas, foram
implantadas políticas sociais que, de maneira intencional ou não, culminou em ações
pró- natalistas. Essas políticas e a legislação da época vigente contribuíam fortemente

Taxa Bruta de Natalidade (TBN) – é mensurada a partir da relação entre o número de
filhos nascidos vivos durante um ano e a população total (CARVALHO; SAWYER;
RODRIGUES, 1998, p. 20).
1

Taxa de Fecundidade Total (TFT) – corresponde ao número médio de filhos que uma
mulher teria ao fim de período reprodutivo (CARVALHO; SAWYER; RODRIGUES, 1998, p.
22).
2
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para que os níveis de fecundidade se mantivessem altos. Houve um Decreto Federal n.
20.291, de 11 de janeiro de 1932 que estabelecia uma ordem que proibia os médicos de
tentar impedir a concepção ou interromper a gestação. Além disso, a Constituição de
1937, no artigo 124 afirmara que a família, constituída pelo casamento indissolúvel,
tinha uma proteção especial do Estado e prometia às famílias numerosas, compensações
por seus encargos. Durante o Estado Novo (período de Ditadura no Brasil), em 1941, foi
sancionada a Lei das Contravenções Penais – que proibia qualquer divulgação de
processo, substância ou objeto que provocasse o aborto ou evitasse a gravidez (ALVES,
2002).
Para Alves (2009), historicamente, o Brasil manteve uma política pró-natalidade
que promovia a família (segundo os conceitos de família da época) e uma alta
fecundidade. Entre 1937 e 1945 o governo brasileiro apoiou políticas que reforçaram os
padrões de família patriarcais, desencorajaram o trabalho feminino e deram suporte, em
termos de renda, a casais com filhos. O artigo 16 do Decreto 20.931 de 1931 e o artigo
29 do Código Penal de 1940 até criminalizavam a esterilização feminina e masculina
(ALVES, 2009).
A década subsequente, de 1950, também conhecida como “Anos Dourados”,
teve um imaginário de vida que favoreceu bastante a alta fecundidade, pois o país
passava por uma onda de bem-estar social. Houve grandes avanços tecnológicos e
científicos e, com isso, significativas mudanças culturais e comportamentais. Essa
década foi marcada também por uma revolução nos meios de comunicação, uma vez
que, se iniciou as transmissões de televisão (JÚNIOR; MARANHÃO, 1989).
No âmbito político, os anos de 1950 foram marcados pelo suicídio do presidente
Vargas e pela eleição de Juscelino Kubistchek (1956 – 1961) como presidente do Brasil,
em 1955. Um pouco anterior à assunção de Kubistchek, em 1953 é criada a empresa
estatal Petrobrás. Em 1957 foi assinado um tratado com Roma e estabeleceu-se a
Comunidade Econômica Europeia (CEE) (JÚNIOR; MARANHÃO, 1989). Nessa época
ainda prevalecia à concepção de uma família numerosa e, portanto, a década de 1950
conta com um alto regime de fecundidade. Muito embora essa realidade passe a mudar
radicalmente a partir da década seguinte (SIMÕES, 2006).
Os anos de 1960, no Brasil, foram assinalados, no âmbito político, pelo o curto
governo de Jânio Quadros, que se iniciou em 1960 e terminou, com sua renúncia em
1961; pela instauração de outra ditadura no país – ocorrida em 31 de março de 1964,
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quando os militares depuseram do poder o então presidente, João Goulart (1961 – 1964)
e começaram um período governado pela Ditadura Militar; a capital do Brasil foi
transferida do Rio de Janeiro para Brasília. No âmbito da cultura e arte o destaque é
referente ao surgimento da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), em 1967 e a
instauração do MASP (Museu de Arte de São Paulo), em 1968 (FAUSTO, 1995).
De maneira geral, a década de 1960 trouxe consigo revoluções culturais e
comportamentais, como por exemplo, o movimento hippie, que ganhou forças no país,
nesse período histórico. Em contraposição a regimes ditatoriais, a atmosfera, de um
modo geral, no Ocidente, era a gerada pelo fortalecimento dos movimentos de esquerda,
tanto no âmbito político quanto no ideológico. Destacam-se também o movimento de
contracultura
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e movimentos civis em favor dos homossexuais e negros. E é nesse

panorama que surge o movimento feminista, com uma atuação cada vez mais crescente
a começar do seu surgimento. Um movimento chamado women’s lib (que lutava pela
igualdade de estatuto entre gêneros) inspirou as feministas em suas reivindicações locais
(FAUSTO, 1995).
Segundo Amaral, Almeida e Gonçalves (2015), o movimento feminista defendia
o direito de controle da fecundidade, bem como, a obrigatoriedade do Estado de
promover o direito a essa regulação da quantidade de filhos, porém, ela não deveria ser
imposta à população. Para o autor, o aumento da presença de mulheres no cenário
político foi crucial para a emergência de uma nova visão sobre o planejamento familiar.
Se tratando da fecundidade e das questões de saúde reprodutiva brasileiras,
chama a atenção o posicionamento da ditadura de 1964, que apesar de ser fortemente
direcionada pelos Estados Unidos, não adotou a ideia, naquele momento, predominante
do pensamento norte-americano, de necessário controle da fecundidade. Desse modo,
não houve uma efetiva implantação de políticas públicas de controle de natalidade.
Contudo, esse fato não ocorreu por causa de uma possível intenção de conceder
liberdade e possibilidade de escolha reprodutiva, mas, na verdade, por interesses
políticos e militares referentes à segurança nacional (CARVALHO; BRITO, 2005).
Na verdade, desde o período colonial persistiu no país um consenso antinatalista,
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Contracultura refere-se a um fenômeno histórico cuja origem pode ser localizada nos
anos de 1960. Também pode ser entendido como uma postura, ou até uma posição, em face da
cultura convencional, de crítica radical. Encabeçado por jovens de todo o mundo, se iniciou nos
Estados Unidos da América (EUA), e causou uma mudança de mentalidade concernente a
questões políticas, culturais e socioeconômicas (M. PEREIRA, 1992).
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que durou até meados da década de 1960. Após o golpe militar de 1964, o debate
político foi suprimido, concomitantemente o Brasil passava pelo processo de
industrialização e aumento das desigualdades socioeconômicas. No mesmo período
houve um confronto entre os ideais defendidos pela coalizão antinatalista versus a
coalizão anticontrolista. Esse período ditatorial foi marcado por uma grande queda nas
taxas de fecundidade (ALVES, 2004; AMARAL; ALMEIDA; GONÇALVES, 2015).
Grupos pertencentes ao corpo do regime militar brasileiro defendiam a não
intervenção estatal com intuito de controlar a natalidade porque afirmavam que o país
era territorialmente bem maior do que a sua população já existente e, portanto, não se
preocupavam com o problema do veloz crescimento demográfico. Ao oposto, crescer
demograficamente faria com que o espaço vazio das terras sul-americanas, fosse
ocupado e com isso contribuiria para o fortalecimento da segurança nacional. Vale
ressaltar, no entanto, que o período da governança militar no Brasil foi um período em
que muitos direitos sociais foram suprimidos, principalmente o da livre vontade de
expressão (CARVALHO; BRITO, 2005).
Segundo Carvalho e Brito (2005), havia ainda a posição dos tecnocratas,
vinculados aos militares, em relação ao controle da natalidade. Essa ala defendia que o
controle de nascimentos deveria ser realizado porque segundo a concepção deles, o
crescimento da economia e a redução da pobreza seriam bem mais facilitados se o
crescimento populacional fosse menor. Inclusive, em 1967 houve a instalação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar denúncias de esterilização em
massa de mulheres na região amazônica, o que “criou um clima de hostilidade contra
políticas de planejamento familiar” (ALVES, 2009, p. 298).
Ocorre que, mesmo sem o Brasil ter tido uma efetiva política de redução da
natalidade, o crescimento demográfico passou a decrescer de forma espantosa a partir
da década de 1960. A transição da fecundidade brasileira é apontada, quando comparada
a outros países, como fazendo parte de uma das transições da fecundidade mais rápidas
do mundo (SIMÕES, 2006). Mais precisamente, o começo da série de declínios de
fecundidade no país aconteceu na segunda metade de 1960 e continuou
ininterruptamente nos anos posteriores (ALVES, 2011).
Em seguida, na década de 1970, os níveis de fecundidade começam a baixar
constante e aceleradamente. Passando de 6,3 filhos por mulher, em 1960, para 5,8 filhos
nos anos de 1970 (ALVES, 2011). Dentre as inúmeras causas para o declínio da
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fecundidade e a preferência por um número, cada vez menor, de crianças, estão às
transformações no contexto político, econômico e territorial – que também se tornaram
um fator preponderante para as modificações nos níveis de fecundidade (SIMÕES,
2006).
O quadro político dos anos de 1970 foi bastante intenso e trouxe consigo muitos
avanços tecnológicos e acontecimentos marcantes. Em 1974 assume a presidência do
Brasil, o general Ernesto Geisel (1974 – 1979). Logo após, outro general assume o
poder e quem passa a governar é João Baptista Figueiredo (1979 – 1985). No plano
econômico destacou-se a crise mundial do petróleo (1973), em que a OPEP
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) aumentou o preço do barril em mais
de 300%. No mesmo período, sob o efeito da crise, o Brasil viveu um momento
chamado de “Milagre Econômico” – em que o país fez empréstimos internacionais a
fim de equilibrar sua balança comercial. Mas o período de milagre na economia também
entrou em colapso (FAUSTO, 1995).
Esse período histórico, 1970, foi marcado por debates concernentes a questões
sociais na área da concentração e renda e pobreza. Então, foi criada uma série de
programas para tentar amenizar as desigualdades. Dentre os programas criados, serão
mencionados somente aqueles mais ligados aos assuntos referentes à vulnerabilidade –
porque, esta, influencia na vida da mulher como um todo -, e saúde reprodutiva
(SIMÕES, 2006).
Em 1974 foi criado o Fundo de Apoio ao desenvolvimento Social (FAS) – cujo
objetivo era financiar projetos na área social. Surgiu também, no mesmo ano, o
Programa de Desenvolvimento Social do Nordeste, que se propunha a atuar nos campos
do emprego, educação, treinamento, saúde e nutrição, saneamento e desenvolvimento
social e urbano. No ano de 1975 surgiu o Sistema Nacional de Saúde – que teve a
intenção de definir as competências de cada Ministério do campo da saúde e da
administração pública (SIMÕES, 2006, p.41- 42).
Outro importante programa governamental que agiu para combater os
problemas, dessa vez, de modo mais direto, relacionados à fecundidade foi o Programa
Nacional de Alimentação e Nutrição (1976) – este programa concentrou-se em três
grandes vertentes: suplementação alimentar a gestantes, nutrizes e crianças de 0 a 4 anos
e escolares; estímulo ao pequeno agricultor; combate as carências nutricionais.
(SIMÕES, 2006, p.42).
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Um grande ganho para a saúde reprodutiva foi o nascimento do Programa de
Saúde Materno-Infantil (1977) – cuja intenção foi contribuir para redução da
mortalidade e morbidade do grupo materno-infantil, abrangendo: assistência materna (à
gestante, ao parto e ao planejamento familiar); assistência à criança e ao adolescente;
suplementação alimentar e primordialmente, elevar a cobertura vacinal (SIMÕES, 2006,
p.42). Muito embora, as feministas brasileiras tenham tecido duras críticas ao programa
sob a alegação de que ele era limitado à saúde da mulher apenas com enfoque no lado
maternal, não considerando a saúde sexual de modo abrangente. Outra pauta de crítica
era de que o planejamento familiar deveria fazer parte do contexto da saúde integral da
mulher como um direito que poderia ser usado livremente (ALVES, 2006).
Alves (2006) aponta a questão da interferência dos ideais neomalthusianos no
planejamento familiar. Por isso, num contexto global, no caso de alguns países como a
China, o planejamento da família foi forçosamente aplicado. A perspectiva
neomalthusiana defendera a relação entre o crescimento populacional de países pobres e
o desenvolvimento econômico, no sentido de que o crescimento demográfico das
populações menos favorecidas era o principal gargalo para a nação desenvolver-se
economicamente e, por isso, a natalidade deveria legitimamente sofrer interferência do
Estado.
Silva (2007) expõe também que a ideologia dominante, no fim da década de
1970, era de que o responsável pela pobreza das famílias equivalia ao grande número de
filhos. Contudo, com o passar do tempo, percebeu-se que ao contrário do que foi
defendido
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populacional

de

países

em

desenvolvimento não se tornou um entrave ao crescimento econômico. Apesar da
cultura pró-natalista historicamente evidenciada na legislação brasileira, em 1974,
motivada pela Conferência de Bucareste, a governança brasileira começou a considerar
o planejamento familiar como uma questão de direitos individuais e do casal (SILVA,
2007).
Logo, ainda que a discussão acerca da dicotomia do planejamento familiar já
esteja bem desgastada, mesmo assim se faz necessário mencionar algumas implicações
em torno disso. Numas das perspectivas, essa ferramenta é considerada como
necessária, promovedora da qualidade de vida e integrante do rol de direitos que
constituem a cidadania. Noutro sentido, o planejamento da família pode ser investigado
como uma tentativa histórica dos governantes de manter uma sociedade sempre
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patriarcal, machista e falocentrista (SILVA, 2007).
Nessa direção, as contribuições do movimento feminista, cuja expansão ocorreu
nos anos de 1960 - 1975 com a chamada “revolução sexual” (AZEVEDO, 2005), foram
uma mola propulsora para importantes conquistas de saúde reprodutiva. No caso
brasileiro, ganhou a pauta, na mesma época, com a segunda onda do feminismo, a
discussão a respeito das questões de sexualidade e da reprodução. Em primeiro plano
estava à reivindicação da pílula anticoncepcional como um direito das mulheres para
que tivesse a liberdade da prática à atividade sexual, não apenas para a reprodução, mas
como fonte de prazer. (AZEVEDO, 2005, p.2).
Alguns programas nas áreas sociais e de saúde, criados nos anos 70, começaram
a apresentar esgotamento logo na década posterior. Assim, 1980 se iniciam com fortes
debates acerca das problemáticas populacionais, especialmente, depois dos resultados
apresentados pelo Censo de 1980 e pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD), de 1984. Esses resultados mostraram que as mudanças nos padrões
reprodutivos brasileiros já estavam atingindo o Norte e Nordeste do Brasil. Esse dado
chamou a atenção porque a transição da fecundidade brasileira foi peculiar tanto em
relação a sua velocidade quanto referente aos ritmos diferentes de cada região, no que se
refere a queda da fecundidade. O Norte e o Nordeste apresentavam sempre, ritmo
menos acelerados se comparados com as demais regiões, principalmente o sul e sudeste
(SIMÕES, 2006).
Nos anos de 1980 aconteceram bastantes avanços na economia e nas áreas de
planejamento estratégico referentes às questões populacionais. Os acontecimentos
políticos mais marcantes foram: a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), em São
Paulo, no início da década; A mudança de Rondônia como território para ser estado da
federação (1981); E, o movimento das Diretas Já, que aconteceu em 1984, mas se
iniciou um ano antes, durante o governo do general João Baptista Figueiredo. Esse
movimento foi organizado pela própria sociedade civil e reivindicava eleições diretas
para o cargo de Presidente da República (FAUSTO, 1995).
Em 1985, por meio de eleições indiretas, Tancredo Neves é eleito presidente do
Brasil, mas morre antes de assumir o cargo e em seu lugar assume o vice-presidente
José Sarney (1985 – 1990). No mesmo ano deu-se o fim da Ditadura Militar, depois de
21 anos governando o país. Em 1988 Amapá e Roraima passam a ser estados
brasileiros, assim como é criado e estado do Tocantins. 1988 também foi o ano em que
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a Constituição Federal Brasileira foi promulgada, sendo vigente até os dias atuais. No
tocante aos direitos reprodutivos, a Constituição Federal foi fundamental para que o
planejamento familiar fosse considerado um direito do casal (FAUSTO, 1995).
No aspecto econômico, em 1983, passou a funcionar a usina hidrelétrica de
Itaipu. Havia uma preocupação com o crescimento econômico e em 1986 foi criado o
Plano Cruzado (constituído no governo Sarney com o objetivo de reduzir a inflação).
1987 marca uma crise econômica na bolsa de valores que atingiu vários países do
mundo, inclusive o Brasil (FAUSTO, 1995). Do ponto de vista social, a sociedade
passou a se organizar melhor em movimentos sociais e passou a participar mais dos
conselhos de gestão nacional, nas áreas de saúde, previdência, educação e trabalho
(SIMÕES, 2006).
Dentro do quadro estratégico a atuação governamental aconteceu de maneira a
promover programas emergenciais voltados ao combate à fome, ao desemprego e a
miséria. Nesse plano foram ativados projetos de alimentação já existentes e ainda outros
novos foram criados, como o Programa do Leite para crianças carentes; Programas de
medicamentos e imunológicos (SIMÕES, 2006). Desse modo, depois foi criado o
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983, com o intuito
de atender as questões de concepção e contracepção. (ALVES, 2006).
Só com o PAISM foi que acontece o primeiro discurso governamental oficial
sobre o planejamento da família. Esse programa foi resultado da proposta do Ministério
da Saúde que levou em conta o argumento do movimento feminista e entrou em
negociação com a Igreja Católica, que resistia, a fim de tornar legalizadas políticas de
saúde reprodutiva e sexual. Além disso, o PAISM representa o triunfo sobre as disputas
políticas entre as coalizões antinatalistas e anticontrolistas. Quando a demanda por
concepção começa a aumentar no Brasil foram os hospitais privados, financiados pelos
cofres públicos, que atenderam a essa realidade (ALVES, 2004; AMARAL;
ALMEIDA; GONÇALVES, 2015;).
O PAISM foi essencialmente importante para a população feminina, pois
enquanto política de saúde representou resposta às necessidades no âmbito da
reprodução e saúde como um todo, para as mulheres. Além disso, o programa mostrou a
primeira iniciativa do Ministério da Saúde de implantar o planejamento familiar nas
ações de atenção à saúde feminina (MATTOS, 2009). “Criado na década de 80, foi
efetivamente implementado na década seguinte, estabelece pautas de ação e estratégia
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para um modelo assistencial, em cujo contexto, inclui-se a integralidade e a equidade”
(SIMÕES, 2006, p.44).
Outros dois programas também contribuíram bastante para a saúde maternoinfantil: Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (1981), que tinha o
objetivo de incentivar o aleitamento materno, principalmente entre crianças de 4 a 6
meses de vida; Programa de Assistência à Saúde da Criança (PAISC), fundado em
1984, tinha a finalidade de reduzir a morbidade infantil, especialmente da faixa etária de
0 a 5 anos. Além disso, pretendia aumentar os níveis de cobertura vacinal, identificar
patologias, promover educação voltada à saúde da criança com destaque para a
participação da família, dentre outros objetivos (SIMÕES, 2006).
A conjuntura dos anos de 1990 foi marcada por uma série de acontecimentos
políticos que mudaram definitivamente o cenário político, cultural e socioeconômico do
Brasil. Em 1992 foi aprovado o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo
(1990 – 1992), pelo Congresso Nacional. Em junho do mesmo ano, aconteceu no Rio de
Janeiro, uma reunião mundial cuja principal pauta foi o meio ambiente. O encontro
ficou conhecido como ECO 92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento) (FAUSTO, 1995).
Em 1993, o Brasil realizou um plebiscito sobre o sistema governamental e
ganhou o sistema de República Presidencialista. E em 1995, Fernando Henrique
Cardoso (1995 – 2002) torna-se o presidente da nação. No cenário nacional referente à
economia, destacaram-se os seguintes acontecimentos: 1994 – foi formulado o Plano
Real, desenvolvido e aplicado durante o governo de Itamar Franco (1992 - 1995) com a
intenção de controlar e diminuir a inflação; 1997 – aconteceu um leilão da maior
empresa de minério do Brasil, a Vale do Rio Doce. No contexto global ocorreu o tratado
que instituiu e União Europeia, em 1993 (FAUSTO, 1995).
A década de 90, assim, inicia com inúmeras revoluções no plano econômico e
algumas que representaram ganho, como o Plano Real, mas com perdas significativas
pertinentes aos direitos sociais. De acordo com Simões (2006), as reformas sofreram um
abandono e passou a haver um desmonte dos projetos e redução dos gastos em muitas
áreas sociais, principalmente na saúde e saneamento básico. Passou a acontecer
também, segundo o autor, sérias modificações no Sistema Único de Saúde (SUS), de
modo a ocorrer uma desconfiguração da sua proposta inicial, enaltecida pela
Constituição.
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No tocante as questões populacionais, o antigo paradigma deixa de existir, que
estava relacionado ao controle da fecundidade versus crescimento econômico - com
base na assertiva de que o tamanho da população poderia atrasar ou impulsionar o
desenvolvimento da economia. E surge um novo, a partir da década de 1990, que tem
relação com a liberdade reprodutiva da mulher (ALVES, 2004; AMARAL; ALMEIDA;
GONÇALVES, 2015).
Segundo Amaral, Almeida e Gonçalves (2015), as primeiras iniciativas de
políticas de planejamento familiar foram conduzidas por organizações civis. Nesse
sentido, a Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BENFAM) construiu um
discurso de convencimento e uma ideologia que justificava a necessidade de programas
de planejamento familiar.
Desse modo, na esfera da saúde sexual e reprodutiva, em 1994 surgiu o
Programa de Saúde da Família (PSF), tendo seus desdobramentos e limitações como
consequências diretas do desenvolvimento familiar (SANTOS; FREITAS, 2011). O
PSF foi idealizado e instrumentalizado pelo Ministério da Saúde (MS), com intuito de
oferecer uma atenção básica mais eficaz e humanizada no Brasil. A primordial
estratégia do PSF foi trabalhar com o planejamento familiar dentro das famílias
(PORTUGAL, 2008).
De acordo com as diretrizes do PSF, o planejamento familiar proporciona a
mulher o acesso aos mais diversos métodos que possibilitam projetar o tamanho da
família; aos serviços de saúde mais adequado e ainda a grande possibilidade de ter uma
gravidez e parto com mais segurança. Além disso, há a abrangência do direito à saúde
sexual compreendida como potenciadora da vida e das relações interpessoais.
Há ainda outra definição de planejamento familiar, a Lei n° 9.263 de 1996, o
define como um conjunto de ações que facilitam a organização do tamanho da família.
Auxiliando as pessoas que pretendem ter um determinado número de filhos e aquelas
que desejam adiar a maternidade. Esse conjunto de serviços que possibilita aos casais
planejar o crescimento e tamanho da família possui vários benefícios, como melhorar a
saúde materna, por proporcionar a possibilidade de evitar gravidez indesejada; melhorar
a sobrevivência e condições da saúde infantil, reduzindo significantemente a taxa de
mortalidade infantil, dentre outras vantagens. Além disso, o planejamento proporciona
as mulheres poderem optar por uma gama de métodos contraceptivos diversificados,
dando-lhes a liberdade de organização reprodutiva e possibilidade de aumentar a
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qualidade de vida.
Portanto, dentro dos objetivos da utilização do planejamento da família está a
regulação da fecundidade segundo o desejo do casal; a concretização das preferências
reprodutivas; redução da mortalidade e morbidade materna, perinatal e infantil;
preparação para maternidade e paternidade responsáveis, dentre outros (PORTUGAL,
2008). Por conseguinte, é crucial enfatizar que a ampliação do planejamento familiar
trouxe incontáveis benefícios para a saúde integral da mulher.
A busca pela melhoria e efetiva implantação do planejamento familiar como um
livre direito da mulher e do casal percorreu um longo percurso histórico, cuja voz que
mais se fez ouvir foi a das próprias mulheres, como as feministas. Lutando, quer seja
dentro dos espaços políticos quer seja nas conferências de população, por possibilidades
mais favoráveis de condições de vida e bem-estar. Por exemplo, na Conferência do
Cairo, a atuação da Rede Feminista de Saúde (RFT) teve um papel crucial. Seu principal
objetivo foi reivindicar uma atuação eficaz de políticas públicas voltadas à mulher, mais
especificamente aos direitos reprodutivos e sexuais (OLIVEIRA, 2004).
E nosso “animal grande demais” tem nome e endereço, chama-se
PAISM (Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher),
elaborado em 1983, adotado como diretriz nacional para a saúde da
mulher em 1985, o qual, sem sombra de dúvidas, já contém parte
substancial do que foi recomendado no Cairo, em 1994. [...]
Sintetizando, e usando outras palavras, não foi necessário criar um
Programa de Saúde Reprodutiva no Brasil para dar contar de
“implementar o Cairo” porque o PAISM, desde o seu nascedouro,
contemplava as questões pertinentes à saúde reprodutiva. Além do
que, quase uma década antes do Cairo, muitas das ações contidas no
PAISM, que em muito coincidem com as propostas na Plataforma da
CIPD, já estavam em curso e integravam a agenda política do
feminismo (OLIVEIRA, 2004, p.53. CIPD).

Outras perspectivas acerca do uso do planejamento familiar estão relacionadas
ao processo de modernização. Nesse sentido, Simões (2006), aponta que esse processo é
um forte inibidor da fecundidade na medida em que os custos com a criação dos filhos
se torna cada vez maior e esse é um dos principais fatores pelos quais o controle é feito.
Nesse sentido, o autor alerta para a relevância de estudos contínuos de pesquisas
direcionadas a saúde reprodutiva das mulheres, destacando o tema da “Anticoncepção”,
ele enfatiza que a exploração recorrente desse assunto, com intuito de avaliar os
problemas sociais, é primordial para a pauta das políticas públicas. (SIMÕES, 2006, p.
136). Na modernidade, e sendo praticado pela livre escolha, se pode analisar também a
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presença de muita racionalidade no planejamento familiar (SOUZA, 2003, p.23).
A evolução das conquistas concernentes às políticas públicas voltadas à saúde
feminina só aumentou com o chegar do século XXI. Os anos 2000 trouxeram muitas
reviravoltas no âmbito político brasileiro e no ano de 2003, pela primeira vez na história
do Brasil, um ex-matalúrgico e ex-sindicalista advindo da classe trabalhadora, assume a
Presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010), mais conhecido
como Lula, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), também foi o único presidente
nascido em Pernambuco.
Quanto ao quadro da governança estratégica de Lula, destacaram-se muitos
investimentos em programas na área social, pela crença de que o desenvolvimento
econômico seria maior e mais sustentável se houvesse uma melhor distribuição de
renda. De acordo com Fagnani (2011), o carro-chefe do então governo foi à criação do
Programa Fome Zero – voltado à assistência imediata de combate a pobreza e a miséria.
Logo depois foi substituído pelo Programa Bolsa Família – este, contou com uma boa
repercussão no tocante a sua eficiência. Como mostrado por Rego e Pinzani (2014),
numa análise acerca dos impactos do Bolsa família para as beneficiárias. Os autores
puderam demonstrar que o Programa, dentre outros ganhos, proporcionou às
beneficiárias, a posse de sua própria autonomia e cidadania e chegou a afetar até as
relações de gênero, de forma positiva. Além de viabilizar o aquecimento da economia
em lugares mais interioranos ou de baixa rotatividade comercial.
Em 2004 foi criado o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome,
responsável por gerenciar as políticas de transferência de renda como o Programa Fome
Zero e Bolsa Família, além de coordenar a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dentre outras atribuições.
No plano da educação o governo Lula ganhou bastante visibilidade por
implantar o Programa de Universidade para Todos (PROUNI), que afetou diretamente
estudantes de baixa renda. O programa consistia em conceder bolsas parciais e integrais
para
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de

graduação
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instituições

de

ensino

superior

particular

(CORGOSINHO; CRUZ; TORRES, 2013).
Para dinamizar a economia o governo também usou como estratégia a
valorização do salário mínimo, como consequência dessa medida, a renda dos mais
pobres economicamente foi elevada. Outro programa em destaque, criado em 2009, foi
o Minha Casa, Minha Vida, que posteriormente veio a se tornar o maior programa
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habitacional da história brasileira (CORGOSINHO; CRUZ; TORRES, 2013).
No contexto das políticas de saúde reprodutiva, em 2005 surgiu a Política
Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos da Mulher. Além desta, nasceu em 2007, a
Política Nacional de Planejamento Familiar, que dentre seus benefícios, inclui oito
métodos contraceptivos gratuitos e a facilitação da venda de anticoncepcionais, já que
estes são repassados a preços reduzidos, na rede de Farmácia Popular. Dentre os
métodos gratuitos se destacam o Dispositivo Intrauterino (DIU) e a pílula
anticoncepcional. Ademais, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem aumentado à oferta
de vasectomias e laqueaduras – ambos são cirurgias para esterilização voluntária
definitiva. (BRASIL, 2011). Muito embora, tal política pública ainda possua suas
fragilidades, especialmente no tocante a universalização de todos os métodos
contraceptivos e a discussão a respeito da utilização progressiva e precoce dos métodos
irreversíveis de contracepção (BERQUÓ, 1987).
Num cenário mais geral, as políticas públicas direcionadas à saúde feminina
também são discutidas por Hur (2013) como um alicerce ao bom funcionamento das
relações sociais. O trabalho de Hur (2013) defende a necessidade de se expandir as
políticas de reprodução feministas na Coreia do Sul, onde se tem um contexto de
hegemonia desenvolvimentista na sociedade. Segundo a autora, as políticas de
planejamento familiar no mencionado país consideraram os corpos das mulheres apenas
como uma ferramenta de controle populacional para alcançar o crescimento econômico.
De início, essas políticas, de acordo com Hur (2013), forçaram a participação
feminina, mas posteriormente houve uma internalização do desenvolvimentismo pelas
mulheres sul-coreanas, o que criou um consenso em relação às políticas de
desenvolvimento lideradas pelo Estado. Dessa forma, a autora indica que é necessária,
ao contrário do que prega o controlismo das políticas desenvolvimentistas de
reprodução, uma maior liberdade reprodutiva para as mulheres, usando a lógica dos
direitos biológicos e reprodutivos.
No sentido da relação da fecundidade com as políticas de controle reprodutivo,
Leite, Diamond e Smith (2000) discutem acerca do Brasil não ter adotado uma efetiva
política de controle da natalidade e mesmo assim ter sofrido com o rápido declínio da
mesma. Então, os autores investigam o papel da dinâmica do uso de métodos
contraceptivos no país, principalmente quanto à mudança na utilização de métodos de
contracepção no Nordeste brasileiro. Goldani (2002) defende a ideia de que uma das
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razões para a fecundidade brasileira ter chegado abaixo do nível de reposição (dois
filhos por mulher), foi o mal-uso ou o largo uso da esterilização.
Referente ao pleno acesso das mulheres as informações e métodos para a
realização do planejamento familiar, usando este como um mecanismo útil para a saúde
e qualidade de vida, Silva (2007) mostra o paradoxo de viver em pleno século de
difusão facilitada de informações e tecnologias e ainda haver dificuldades de
conhecimento em relação à contracepção e seu fácil acesso as mulheres, especialmente
as usuárias da rede pública de saúde. Desse modo, Alves (2004) argumenta que a
discussão a respeito do planejamento familiar tem ganhado análises mais completas,
saindo apenas do nível coletivo/macro/social para o nível particular/micro/individual.
Bem como, o debate a esse respeito tem mudado de enfoque, partindo atualmente, para
a área dos direitos humanos.
Outra análise complementar sobre o planejamento familiar diz respeito ao uso de
métodos e pode ser observada em Potter (1999), ao avaliar a persistência no uso dos
métodos contraceptivos antiquados e a relação dessa escolha com os modelos
familiares.
Quanto à análise particular/micro/individual, apontada por Alves (2004), é
preciso discutir também o planejamento do número de filhos sob a ótica das
interferências das questões de gênero. Tendo em vista que a escolha por qual tipo de
método de contracepção usar nem sempre é uma escolha somente feminina ou conjunta,
mas, geralmente, é uma decisão masculina aplicada coercitivamente sobre a mulher.
Principalmente em lugares mais arraigados a culturas tradicionais, patriarcais e
religiosas, como no caso do Nordeste do Brasil (MASON; SMITH, 2000).
Dessa maneira, se pode questionar: Até que ponto o planejamento familiar,
mesmo quando não se vive num país com políticas controlistas de natalidade, é
praticado de forma livre? Mason e Smith (2000) ao tratar das metas de fecundidade e o
uso de métodos contraceptivos, dando enfoque ao contexto do gênero, observou de
maneira geral, que na escolha por filhos, a estratificação de sexo não influencia na
preferência pelo tamanho da prole, no sentido de não haver interferência no acordo da
quantidade de filhos. Mas, em relação à escolha pelo uso dos métodos contraceptivos a
estratificação de gênero interfere fortemente na eleição dos tipos de métodos que serão
utilizados – embora as preferências não sejam o único fator determinante na adoção dos
tipos de meios de contracepção optado pelo casal. Para chegar a tais conclusões, os
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autores utilizaram a categoria “necessidade não atendida” para mensurar a porcentagem
de divergências entre as preferências reprodutivas dos casais.
Segundo Mason e Smith (2000), a autonomia da mulher está relacionada com a
sua tomada de decisão pelo método contraceptivo. Quando a sua decisão é submissa à
decisão masculina, ela não tem autonomia para realizar o planejamento familiar de
forma a utilizar os métodos contraceptivos para fazer prevalecer a sua vontade em
relação à quantidade de crianças. Moreira e Araújo (2004), também fazem uma reflexão
quanto à utilização do planejamento de filhos dentro de um sistema democrático de
governo, que sofre influências do meio sociocultural.
De acordo com Moreira e Araújo (2004, p. 392): “Razões de ordem religiosa e
econômica e valores culturais sustentavam a constituição de prole numerosa e as
vantagens de ter filhos”. Dessa forma, os escritores apontam para a visão sexista ainda
existente dos papéis sociais, que por vezes, até então, condiciona as mulheres a uma
posição de subordinação, no comportamento reprodutivo, ao homem. E, essa regulação
da reprodução entra no campo do planejamento familiar na medida em que uma parte do
público feminino, mesmo atualmente, vivencia a não possibilidade de optar pelo método
de contracepção preferido ou de, até não o usar quando gostaria em virtude de
exigências matrimoniais no tocante ao número desejado filhos pelo marido
(MOREIRA; ARAÚJO, 2004).
Entram nessa discussão, desse modo, os gargalos que o Programa de
Planejamento Familiar brasileiro ainda possui, um dos mais fortes diz respeito a não
inserção masculina, particularmente as ações relacionadas ao planejamento familiar. A
mulher, assim, maior responsável pelos cuidados com a saúde reprodutiva e pela
educação dos filhos, precisa, muitas vezes, arcar com o todo o ócio da procriação e
ainda com a falta de autonomia do seu próprio corpo.
É possível ainda, enxergar o planejamento familiar sob outra lente, a da
influência cultural na tomada de decisão em relação à aderência ou não desse processo.
Nessa abordagem, há a interferência dos padrões familiares relacionados a valores
morais e religiosos na aceitação da utilização dos mecanismos de contracepção
(FERREIRA; GONÇALVES; JAMAS, 2010, p. 199). No estudo qualitativo de Ferreira,
Gonçalves e Jamas (2010), ficou comprovado que a religião e demais valores
tradicionais, muitas vezes, são a primordial causa para que não se utilize de meios de
contracepção. Existem famílias, por exemplo, que acreditam que a quantidade de filhos
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é pré-determinada divinamente para cada mulher e por isso, não é preciso lançar mão de
medidas preventivas contra gravidez indesejada.
Ferreira, Gonçalves e Jamas (2010), enfatizam, do mesmo modo, que uma em
cada dez mulheres, no estudo feito no ano de 2007 em São Paulo, não usavam nenhum
método contraceptivo. (FERREIRA; GONÇALVES; JAMAS, 2010, p. 199). Em
alinhamento com essa questão, um estudo sobre o impacto do protestantismo na
fecundidade adolescente mostra a forte interligação de crenças religiosas com a
concepção, indicando como um determinado credo pode, por exemplo, determinar que o
início das relações sexuais seja protelado só para depois do casamento e isso,
consequentemente causa um comportamento contraceptivo. (MCKINNON; POTTER;
GARRARD-BURNETT, 2006).
Destarte, percebe-se que o planejamento familiar não está ligado somente a
questões de políticas públicas voltadas aos métodos de contracepção, mas também,
sofre influência do meio social e cultural. No exemplo da interferência religiosa, seja
positiva ou negativamente, na geração de filhos, nota-se claramente que a conduta
humana precisa ser avaliada de forma ampla e complexa. Em vista disso, se pode tentar
arriscar numa análise sociológica para tentar enxergar o planejamento familiar por uma
ótica diferente.
Logo, é pertinente a contribuição teórica da ação social weberiana. Pois, a
escolha pela maternidade, pode-se dizer, faz ponte com a ação social, especialmente a
de modo afetivo, na qual a conduta é movida por sentimentos e, portanto, é uma ação
imbuída de emoções, mas também pela razão, quando o planejamento é escolhido
livremente. Elster (1940), tratando do fundamental papel das emoções, afirma que elas
são importantes para vida humana, mesmo no diz respeito à escolha racional. De acordo
com o mesmo, as emoções derivam, sobretudo, das experiências afetivas e não daquelas
que se poderia ter ou poderia ter tido.
Tendo em vista o exposto, vê-se que a questão do planejamento familiar suscita
muitos pontos discutíveis e de reflexão. Portanto, é preciso visualizá-lo nos âmbitos das
políticas públicas, da institucionalização, da razão, bem como, da ação social. Mas, o
que já se pode notar é que o PF não deve se restringir apenas a difusão dos métodos
contraceptivos, mas, deve ser utilizado em todas as suas capacidades.
Quanto ao contexto futuro das políticas de saúde reprodutivas, dado o atual
contexto político, pode-se afirmar que se vive um tempo de incertezas. Após o último
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mandato do presidente Lula, em 2010, por meio de eleições diretas, ascende ao poder,
em 2011, a primeira mulher a ser eleita como presidente do Brasil: Dilma Rousseff,
também filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT). Mas, sob acusação de crime de
responsabilidade fiscal, sofreu um processo de impeachment e em 2016 foi afastada do
cargo.
Assume, no lugar de Dilma Rousseff, o seu vice-presidente: Michel Temer, que
exerce o mandato desde o afastamento da presidenta em 2016 até o presente ano.
Porém, o governo de Temer tem um projeto de governança bastante distinto e toma
medidas que podem afetar as conquistas dos direitos sociais, inclusive os relacionados
com as questões reprodutivas.
Uma dessas medidas trata-se da redução do número de beneficiários do Bolsa
Família, chegando o número de pessoas atingidas a 1,1 milhões. 469 mil cadastros
foram cancelas sob a alegação de que essas pessoas têm renda per capita de R$ 440,00 e
que por isso não necessita de auxílio do governo. As outras 654 pessoas tiveram seu
cadastro bloqueado porquê de acordo com o MDS, elas precisam regularizar a situação.
Segundo a opinião da gestão de Temer, com essa medida, o país economiza 2,4 bilhões
por ano (CAPITAL, 2017). Esse corte no programa de distribuição de renda
possivelmente causará impactos nas questões reprodutivas visto que o Bolsa Família é
um programa de grande auxílio para famílias de baixa renda. Determinando, muitas
vezes, a condição de permanência da criança na escola.
Frente a todo esse cenário de mudanças políticas que interferem diretamente na
vida cotidiana dos cidadãos, não se tem uma conclusiva referente ao que se esperar
sobre os avanços das políticas de saúde reprodutivas. Visto que o Brasil ainda terá um
longo caminho a percorrer até chegar a níveis mais altos de efetividade das suas
políticas púbicas.
O próximo capítulo irá tratar do planejamento familiar como instrumento para
concretização das preferências reprodutivas com ênfase do empoderamento da mulher.
Posto que, na sociedade moderna, o empoderamento feminino se tornou um dos
principais fatores para as alternâncias nos níveis de fecundidade.

2.3 PREFERÊNCIAS REPRODUTIVAS: UM ENFOQUE NO EMPODERAMENTO
FEMININO
O presente capítulo tem o objetivo de discutir as preferências reprodutivas com
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ênfase no empoderamento feminino porque se percebeu que as discussões em relação às
alternâncias no perfil das mulheres são um fator primordial para entender as motivações
que levaram as mudanças no desejo por filhos. Fatores como o trabalho extradomiciliar
e a educação comprovadamente contribuíram para tais transformações.
É interessante observar a questão da reprodução analisando as mudanças no
perfil das mulheres, já que essas alternâncias têm perceptível ligação com as alterações
dos padrões dos níveis de fecundidade. Além do mais, observar a fecundidade no
sentido do desejo por filhos, bem como o empoderamento feminino, auxilia na
compreensão acerca da concretização das preferências reprodutivas, no que diz respeito
aos instrumentos de controle da prole usados para atingir as metas de reprodução
planejadas. Nesse ponto de vista, Bankole (2010), tratando da fecundidade desejada traz
uma visão da relação de gênero, argumentando que o desejo por filhos de ambos os
cônjuges interfere no comportamento fecundo no sentido de possuir igual efeito em
relação à escolha pelo número de crianças.
Assim sendo, a situação da mulher no recente contexto histórico é passível de
primordial atenção para entender como elas conseguem em muitos casos que sua
opinião na estrutura familiar tenha igual peso nas decisões reprodutivas.
Desse modo, é possível inserir as análises de Sen (2010) quanto às mudanças na
condição social feminina. O teórico aborda a questão da reprodução, sobretudo,
observando a condição de agente da mulher e seu empoderamento. De acordo com o
autor, as mulheres deixaram de serem meras receptoras passivas do seu próprio bemestar para se tornarem agentes ativos de mudança, promotoras dinâmicas de
transformações sociais.
Nesse sentido, a atual condição de agente ativa das mulheres refere-se, antes de
tudo, a conquista do seu bem-estar e esse sentimento não é simplório em si, uma vez
que, alcançar o pleno bem-estar feminino simbolizou travar lutas históricas por direitos
de emancipação social. Direito, inclusive, de ter a possibilidade de realizar o
planejamento familiar através do uso de métodos contraceptivos. Essa conquista do
bem-estar apontada por Sen (2010) engloba várias questões concernentes à mudança do
papel feminino na sociedade. Alcançar o sentimento de liberdade para atuar no mercado
de trabalho e poder planejar o tamanho de família considerado ideal só foi possível
graças a transformação do papel ativo na situação de agente das mulheres. O autor,
dessa forma, enfatiza a relação entre o ser “paciente” e “agente”, remetendo, este
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último, a ideia de ação.
As circunstâncias que influenciam na percepção das contribuições individuais
dentro da vida familiar, como o potencial da mulher de auferir renda, possuir bens,
trabalhar além do serviço doméstico, possibilita a ela a oportunidade de minimizar as
desigualdades de sexo dentro do próprio lar, fazendo com que ela passe a ter mais
autonomia de escolha diante do relacionamento com o parceiro. Essa autonomia, por
sua vez, é grandemente benéfica, uma vez que, como afirma Sen (2010), o ganho de
poder, das mulheres na família, possibilitou a redução significativa da mortalidade
infantil, por exemplo. Além disso, essa emergente situação feminina como agente
devido à constante instrução e o emprego, gerou voz mais ativa e com isso propiciou
que seu desejo influenciasse a discussão pública sobre diversos temas sociais, incluindo
taxas de fecundidade aceitáveis. Nesse sentido, o escritor, aponta para o fato de que
quanto mais poder econômico e, por sua vez, mais voz ativa a mulher adquire no meio
social, mais há uma tendência de declínio das taxas de fecundidade. Para Sen (2010),
isso é completamente esperado e não surpreende porque são elas que sofrem o maior
desgaste com frequentes gestações e com a criação dos filhos.
A análise do processo acerca da tomada de decisões por filhos, por ser muito
complexa, vai além da abordagem demográfica. Dessa forma, os estudos sobre as
preferências reprodutivas têm ganhado a contribuição de teorias mais comportamentais
e sociológicas, especialmente aquelas que tratam do processo de construção das
intenções de fecundidade, como o faz Carvalho (2014) em sua pesquisa.
Existem algumas teorias no campo da psicologia social que especulam
especificamente os desejos e intenções reprodutivas. Inicialmente elaborada por Ajzen
(1991) e reelaborada por Ajzen e Fibsheinn (2005, 2010), a Teoria do Comportamento
Planejado (TCP) (Theory of Planned Behavior) é utilizada por demógrafos
pesquisadores do tema da fecundidade. A TCP é uma nova teoria a qual usou como base
a Teoria da Ação Racionalizada de Ajzen (1991) a reformulando e, então, adicionando o
aspecto que envolve recursos e oportunidades para a motivação da intenção e a
realização da ação através da variável controle comportamental percebido.
De acordo com Carvalho (2014): “a partir do momento em que se constatou em
que muitos comportamentos não estão completamente sob o domínio da vontade
individual, uma vez que dependem de fatores externos, os quais, muitas vezes, fogem
do controle pessoal, surgiu a TCP” (CARVALHO, 2014, p.56).
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Para Philipov (2011) a intenção ou desejo por um filho acontece baseado em
diferentes fatores e conjunto de relações. Teorias que tratem das intenções de
fecundidade e que façam análises sociológicas são necessárias a discussão demográfica
acerca da fecundidade na medida em que as mudanças nas preferências reprodutivas
têm a ver com uma mudança, também, nas intenções dos indivíduos e algumas teorias
comportamentais auxiliam na compreensão de como se constroem as intenções
individuais em relação a procriação.
Para Ajzen (1991), atitudes e traços de personalidade tem implicações no
comportamento humano. Elas têm um impacto no comportamento específico somente
indiretamente por influência de alguns fatores que estão estritamente ligados ao
comportamento em questão. "Deve-se esclarecer, entretanto, que a intenção
comportamental pode achar expressão no comportamento apenas se o comportamento
em questão está sob o controle volitivo, isto é, se a pessoa decide, à sua própria vontade,
em realizar ou não aquele comportamento" (AJZEN, 1991, tradução própria).
Em relação à fecundidade, essa intenção comportamental interfere na escolha
por filhos na medida em que, de acordo com a TCP, as causas motivacionais que
influenciam um comportamento são as intenções de fecundidade. Isto é, as intenções de
fecundidade são as causas motivacionais porque demostra o quanto um indivíduo estaria
empenhado ou planejando realizar uma prática e isso, determina seu comportamento
(AJZEN, 1991). Dentro da análise sociológica, as intenções de fecundidade, onde se
encaixam as preferências reprodutivas, seria uma ação racional. E, de acordo com a
classificação, weberiana da ação, as intenções de fecundidade seriam uma ação racional
em relação a fins, onde o esforço para alcançar um determinado fim seria o meio pelo
qual se planeja para chegar ao objetivo idealizado.
Para Carvalho (2014), as intenções de realizar um dado comportamento ficam à
mercê da percepção do indivíduo sobre o comando que ele possui dos fatores externos e
na autoconfiança para realizar a ação. Segundo Ajzen (1991), a realização
comportamental depende simultaneamente da motivação (intenção) e capacidade
(controle comportamental) de executá-la.
A Teoria do Comportamento Planejado é formada por três fatores, como por ser
mostrado no esquema conceitual da Figura 1. O primeiro é a atitude em relação com
comportamento, que é relacionado ao grau que um indivíduo é favorável ou não
favorável a um determinado comportamento. Ajzen (1991) utiliza o termo “predição”
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para caracterizar o processo de interiorização pessoal dos valores e normas sociais,
então, o segundo preditor na teoria de Ajzen (1991) é um fator social chamado de norma
subjetiva, que se refere à assimilação da pressão social para tomar a decisão de realizar
o comportamento. O terceiro preditor ou antecedente de intenção é o grau de controle
comportamental percebido, isto é, a prontidão ou não de pôr em prática um
comportamento. Nesse controle é preciso ter recursos e oportunidade, que são
extremamente necessários para realizar a ação.
A Figura 1 traz a exemplificação da Teoria do Comportamento Planejado.
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Figura 1 – Esquema com modelo da Teoria do Comportamento Planejado.

Fonte: Reproduzido de Ajzen (1991) e traduzido pela própria autora.

O controle comportamental percebido é um dos pontos cruciais da Teoria do
Comportamento Planejado. É ele que a diferencia da Teoria da Ação Racionalizada, de
Ajzen (1969), que não contabiliza este aspecto. O controle comportamental percebido
pode influenciar tanto a intenção de realizar determinado comportamento/ação quanto
pode influenciar na própria concretização do comportamento.
Na teoria da TCP a intenção vem sempre antes da ação. O que denota uma
racionalidade ao agir, mas, como nem toda ação é puramente racional, as ações não
intencionais ou aquelas ocorridas pelo chamado impulso ou emoção, não se encaixam
explicitamente na Teoria do Comportamento Planejado, mas, essas ações são
classificadas de melhor forma na teoria weberiana, tratando-se da ação social afetiva e da
ação – onde o comportamento é motivado pelos sentimentos. E, a ação social tradicional
onde a ação acontece de forma a reproduzir costumes e hábitos arraigados. As
preferências reprodutivas se encaixam não apenas nas intenções de fecundidade
realizadas de maneira racional, mas também nas ações emotivas, por ser a maternidade
não dissociada das emoções e fortes sentimentos.
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Figura 2 – Modelo esquemático da Teoria do Comportamento Planejado e a Ação
Social

Fonte: Reproduzido por Ajzen (1991) e alterado pela própria autora.

A TCP pode ser incrementada pela Teoria da Ação Social weberiana, pois a
abordagem sociológica traz muitas contribuições relevantes para o entendimento das
intenções reprodutivas. Como apresentado na Figura 2, o comportamento, item final no
esquema conceitual da TCP é uma ação, que, motivadas por diversos fatores extrínsecos
ao indivíduo, é social. Então, o comportamento, que é uma ação social, para alcançar
seu objetivo de concretização das preferências reprodutivas utiliza-se de um meio para
alcançar sua finalidade, esse meio seria o planejamento familiar que tem como
ferramenta para se concretizar, o uso de métodos contraceptivos. Todos os preditores da
ação mostrados na Figura 2 são influenciados pelos fatores externos ao indivíduo, como
a mídia, o trabalho extradomiciliar, a escolaridade, instituições e convívio social de
maneira geral.
Logo, para um melhor entendimento do quanto os fatores externos influenciam
nas questões reprodutivas é apresentado um breve panorama das mudanças no perfil
feminino e a interferência disso para as políticas de planejamento familiar. Assim,
incorporam-se à discussão, os dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Demografia
e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), de 2006. Sobretudo porque o resultado da
PNDS permite enxergar também as diferenças regionais no Brasil em relação a
diversidade da população feminina e as questões de fecundidade.
A PNDS (2006) traz uma série de investigações acerca do perfil do público
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feminino em idade fértil (de 15 a 49 anos de idade) e das crianças menores dos cinco
anos de idade no Brasil. Disto, é interessante citar algumas conclusões apresentadas no
capítulo 3, escrito por Cunha (2006). Nesse capítulo, em relação a estrutura de idade,
mais especificamente, a idade reprodutiva, viu-se que o país possui população
relativamente jovem, sendo o grupo dos menores de 30 anos de idade representando
carca de 50% do total. Outras características como a residência em local urbano ou rural
apresentou disparidades de acordo com a região, enquanto no Sudeste, Centro-Oeste e
Sul, cerca de 84% viviam em áreas urbanas.
No Norte e Nordeste a maior proporção de mulheres se concentrava na área
rural. Além disso, outros fatores como escolaridade e união conjugal foram levados em
consideração. No tocante ao grau de instrução, o nível de escolaridade consoante a
idade das mulheres varia muito de acordo com cada estado. Por exemplo, no grupo de
mulheres entre 15 a 49 anos, Cunha (2006) mostra que há uma alta variabilidade por
região dessa população feminina sem instrução. Logo, a autora pontua que a região
Nordeste detém a maior porcentagem de mulheres, em idade reprodutiva, com baixa
escolarização.
Assim, dando destaque a região Nordeste do Brasil, percebe-se que o público
feminino, em relação ao das outras regiões, apresentou - na pesquisa feita com intuito de
destacar o perfil socioeconômico das mulheres no ano de 2006 -, discrepâncias que
precisam ser levadas em consideração, tanto para conhecimento do perfil dessas
mulheres, quanto, para contribuir com a gestão de políticas públicas desenvolvidas no
local. Logo, conforme a PNDS (2006), uma percentagem significativa das mulheres
nordestinas apresenta como atributo de escolaridade menos tempo de estudo em
comparação com as mulheres do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De igual forma, no
Nordeste está localizada o maior percentual de mulheres em idade reprodutiva vivendo
na zona rural. Essas implicações demandam, portanto, iniciativas governamentais
adequadas à realidade, como, no sentido de proporcionar educação de melhor qualidade
e acesso e investimentos em profissionalização.
No que se refere à averiguação do estado conjugal. Observou-se,
prioritariamente as mulheres casadas ou que vivem em união consensual. Nesse ponto,
Cunha (2006) mostra que a maior proporção de mulheres solteiras e casadas apresentam
maior grau de instrução (acima de 9 anos de estudo), enquanto as que se declaram
unidas, viúvas ou separadas, tenderam à escolaridade mais baixa, com menos de oito
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anos de estudo. No tocante as mulheres residentes nas regiões Norte e Nordeste, elas
pertenciam, em 2006, predominantemente às camadas socioeconômicas D (51%) e E
(62%). Essas camadas representam as piores condições de consumo e menores
proporções de mulheres com melhores possibilidades de consumo de bens e serviços do
País (categorias A e B), com 12% e 9% respectivamente. Em contraponto, das mulheres
do Sul e Sudeste, apenas 13% e 17% pertenciam as categorias D e E do Critério de
Classificação Econômica Brasil - CCEB (CUNHA, 2006, p. 59. PNDS).
Tendo em vista o resultado da pesquisa sobre o estado de união estável das
mulheres e sua situação econômica, pode-se inferir que, mais uma vez, a região
Nordeste está entre as localidades brasileiras que apresenta pior índice de condição
socioeconômica do público feminino. Ressaltando o grupo em idade reprodutiva,
percebeu-se que além de apresentarem, geralmente, menos de oito anos de estudos. São
pertencentes, em sua maioria, as unidas conjugalmente, das classes sociais ditas D e E que segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), que é conhecida
como Critério Brasil -, são as que se caracterizam pelo recebimento de até, no máximo,
quatro salários mínimos. Sendo, a classe E, determinada pela renda familiar de até dois
salários mínimos e a classe D, com renda de até quatro salários mínimos.
Contudo, essas informações que caracterizam as diferenças nas condições
socioeconômicas das mulheres brasileiras são fundamentais de serem mencionadas para
que se possa fazer uma análise do planejamento familiar de forma mais abrangente e
para que se possa entender melhor as discrepâncias na dinâmica reprodutiva entre os
estados. Muito embora o sujeito de análise dessa pesquisa sejam as mulheres em idade
fértil do Nordeste brasileiro, por isso, prioritariamente deu-se ênfase a situação
nordestina. É interessante que se mencione ainda o atual cenário demográfico do Brasil,
que é de envelhecimento populacional por causa do arrefecimento da fecundidade
(CARVALHO; GARCIA, 2003).
O próximo capítulo trata das teorias sociológicas que complementam os estudos
demográficos acerca da fecundidade, mais especificamente das preferências
reprodutivas. Estas, por apresentarem um desafio na sua análise quanto às mudanças no
número ideal de filhos, ao longo dos anos, requerem investigações que tendem
apreender de forma cada vez mais abrangente, possíveis explicações para sua
metamorfose.
A abordagem sociológica auxiliar na discussão demográfica utilizada é a Teoria
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da Ação Social weberiana. A utilização dessa teoria tem a intenção de fazer uma
discussão a respeito da aplicação desse conceito nas preferências reprodutivas.

3

PREFERÊNCIAS REPRODUTIVAS À LUZ DA AÇÃO SOCIAL

Esse capítulo tem o objetivo de demonstrar de que modo o sentido da ação social
está relacionado às práticas de reprodução. É feita uma discussão baseada na
perspectiva sociológica e demográfica onde se pretende esclarecer o exercício das
preferências reprodutivas como uma ação social. Para isto, procurou-se analisar as
influências do meio externo no sentido de enxergar a atuação dessa ação na escolha pelo
número de filhos.
A definição do conceito de ação social utilizado será o de Weber (1991). De
acordo com o clássico, a ação social é definida como uma conduta humana (ato,
omissão, permissão) dotada de um significado subjetivo (isto é, opinião pessoal de cada
do sujeito) dado por quem o executa, o qual orienta seu próprio comportamento, tendo
em vista a ação, tenha ela acontecido no passado, presente ou futuro. Essa ação, por sua
vez, pode ter sido realizada por um ou mais indivíduos, que podem ser individualizados
e conhecidos ou uma diversidade de indivíduos indeterminados e totalmente
desconhecidos (WEBER, 1991).
Portanto, a explicação sociológica tem o objetivo de compreender o sentido, o
desenvolvimento e os efeitos da conduta de um ou mais indivíduos referida a outro, ou,
como diria Weber, seu caráter social. Portanto, a preocupação desse teórico não consiste
em julgar a validez dos atos, nem a compreender o agente enquanto pessoa, mas, a
interpretar a conexão de sentido em que se inclui uma ação. Desse modo, as condutas
são tanto mais racionalizadas quanto menor for à submissão do agente aos costumes e
afetos e quanto mais ele se oriente por um planejamento adequado a situação (WEBER,
1991).
A atuação da ação social, no sentido weberiano, poder ser notada nas
preferências reprodutivas quando observado o meio externo à mulher influenciando na
sua tomada de decisão pela quantidade de filhos. Segundo Weber (1991) o exercício da
procriação na modernidade também é uma conduta racional e por isso, o tamanho ideal
de família tem a ver com as condições ambientais em que se vive, mas também, com a
opinião alheia. A decisão por ter filhos, dentro da racionalidade, tornou-se uma ação
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com um sentido e finalidade. E isso, para Weber (1991), é uma ação social, cujo curso é
orientado baseado nas relações sociais. O autor afirma que são das ações sociais que
derivam as relações sociais.
Alusivo as relações sociais, Montgomery e Casterline (1996) tratam sobre
modelos de difusão nos estudos da transição da fecundidade. Para os autores, a noção de
difusão pode ser separada em dois componentes fundamentais, ainda que não se tenha
um consenso na literatura sobre o papel de cada um separadamente: aprendizado social
e influência social. Nesse sentido, de acordo com os autores, a difusão poderia acelerar
ou retardar o declínio da fecundidade e pode, também, frustrar ou facilitar esforços de
programas de planejamento familiar.
Se a difusão social, mencionada pelos autores, pode acelerar ou retardar o
declínio da fecundidade, significa que ela interfere nas preferências reprodutivas.
Entende-se por preferências reprodutivas as preferências em relação à fertilidade e o
número ideal de filhos (DHS ANALYTICAL STUDIES 10, 2008). Desse modo, as
preferências reprodutivas se configuram como uma ação social quando demonstra uma
expectativa em relação ao outro, seja ao marido ou a sociedade.
Utilizando uma literatura vasta de áreas como redes sociais da Sociologia,
estudos de inovação na agricultura e organização industrial da Economia, o assunto de
percepções da Psicologia Cognitiva e a problemática de influências grupais da
Psicologia Social, Montgomery e Casterline (1996) unem diversos conhecimentos em
torno de um tema, que, depois de retiradas as diferenças de terminologia, é possível
identificar um modelo conceitual comum de aprendizado social, influência social e
tomada de decisão racional individual (MONTGOMERY; CASTERLINE, 1996).
Essa tomada de decisão racional, enfatizada pelos autores, têm o mesmo sentido
weberiano no que diz respeito a ação ser praticada a partir de conhecimentos
difundidamente identificados como corretos, comprovados, científicos, condizentes com
um comportamento já esperado socialmente. O fato das mulheres mudarem seu desejo
por filhos de acordo com a época histórica e o contexto sociocultural, não acontece
aleatoriamente, mas, tem a ver com os padrões pré-estabelecidos socialmente do que
seja considerado um tamanho adequado, aceitável e ideal, de crianças numa família.
Todo o meio externo: mídias, instituições, trabalho, estudo, dentre outros, acaba
por influenciar a tomada de decisão de um casal no tocante a sua prole. Haja vista as
mudanças nos níveis de fecundidade ao longo das décadas, que tiveram relação com os
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contextos históricos e com o perfil comportamental da população. Montgomery e
Casterline (1996) também reconhecem que todos os artefatos construídos pela sociedade
acabam por interferi no comportamento humano em todos os sentidos, inclusive no
reprodutivo.
Com o enfoque em interações que ocorrem entre indivíduos, seus pares e seus
grupos de referência (chamadas pelos autores de interações interpessoais), Montgomery
e Casterline (1996) trabalham entre a ideia sociológica de que os indivíduos estão
incorporados em várias redes e outras estruturas de relacionamento social e esses grupos
exercem influência, seja por constrangimento seja por persuasão, que moldam as
crenças e ações individuais (MONTGOMERY; CASTERLINE, 1996) e entre a ideia do
campo da economia de que indivíduos, racionais e autônomos, agem contra um plano de
fundo de mercados impessoais, no sentido de os mercados serem exógenos aos
indivíduos ao mesmo tempo em que são criados por um grande número de interações
entre atores (MONTGOMERY; CASTERLINE, 1996).
De maneira resumida, para Montgomery e Casterline (1996), o aprendizado
social se dá tanto de forma interpessoal quanto impessoal. Interpessoal quando, por
exemplo, outros atores fornecem informações que moldam as opiniões subjetivas do
indivíduo. Impessoal quando o conjunto de informações que o indivíduo detém é
modificado por fontes impessoais como mídia de massa, mercados e outras estruturas
sociais agregadas. No que concerne à influência social, ela se refere a efeitos das
interações interpessoais que derivam de fatores intrinsecamente sociais e são expressos
pelas preferências individuais (MONTGOMERY; CASTERLINE, 1996).
Acerca da racionalidade presente nos comportamentos reprodutivos, Coale
(1979), trata de três tentativas de generalizações ocasionadas pelos resultados de seus
estudos de países europeus em que se encontrou um conjunto de variáveis
socioeconômicas associadas com o declínio da fecundidade marital. As tentativas de
generalização, de acordo com Coale (1979, p. 16-17), são: 1) a modernização sempre
estaria acompanhada do declínio da fecundidade, de acordo com a experiência europeia;
áreas que compartilham uma mesma língua ou uma história cultural comum são mais
propícias a experimentar o declínio da fecundidade ao mesmo tempo e a um ritmo
similar; que existem três pré-condições para o declínio da fecundidade: a primeira trata
do cálculo consciente e racional na decisão por ter filhos (podendo ser também chamada
de ready), a segunda aborda a percepção pelo casal de ser vantajoso ou não reduzir a
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fecundidade (e essa motivação ou disposição também pode ser chamada de willing), e a
terceira diz respeito à disponibilidade e conhecimento por parte do casal de técnicas
efetivas de redução da fecundidade.
Logo, como demonstram Montgomery e Casterline (1996), Coale (1979), há na
era cotemporânea, forte presença da racionalidade no comportamento reprodutivo. Na
perspectiva de Weber (1991) sobre o sentido da ação social, ela estaria relacionada a
reprodução quando uma mulher escolhe ser mãe de acordo com a expectativa dos
demais indivíduos ao seu redor. A escolha racional pelo número de filhos tem a ver não
somente com a vontade própria, mas também, com o agrado do parceiro. Além disso,
projetar o tamanho da família leva em consideração ser socialmente bem aceita pelas
suas escolhas individuais. Por isso, a ação social pode também pode ser vista nas
escolhas reprodutivas.
Há quatro tipos de ação social enumerada por Weber (1991): 1º Ação tradicional
– conduzida por costumes arraigados; 2º Ação afetiva – de feitos afetivos ou
sentimentais; 3ºAção racional com relação a valores – orientada pela crença consciente
em algum valor ético, religioso, estético ou qualquer outro; 4º Ação racional com
relação a fins – em que as expectativas relacionadas a objetos ou outros indivíduos são
condições para atingir fins avaliativos.
Logo, de acordo com a classificação weberiana, as preferências reprodutivas
podem se identificar como as ações sociais dos segundo e quarto modos. É uma ação
social afetiva porque está inserida no terreno das emoções, tendo em vista que essas
emoções também exercem forte influência na escolha pela gestação. É, da mesma
forma, uma ação social com relação a fins que se utiliza dos meios necessários para
alcançar seu objetivo. No caso das preferências reprodutivas como uma ação social
racional com relação a fins, o planejamento familiar, através dos métodos
contraceptivos, é o meio pelo qual comumente se utiliza para alcançar o fim desejado
que é um determinado número de filhos.
Tendo em vista o exposto, o sentido da ação empregado por Weber (1991), de
que ela é social quando acontece dentro da interação entre os indivíduos, também pode
ser visto atuando no terreno da fecundidade. Essa ação social é racional e nesse sentido
Montgomery e Casterline (1996) também enxergam essa racionalidade ao tratar do
aprendizado social. É certo que esses autores não estavam trabalhando com o conceito
weberiano em si, mas, o sentido da análise sobre o aprendizado em sociedade apresenta
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semelhanças no que diz respeito a consequências da interação entre os indivíduos.
Se as preferências reprodutivas podem ser enxergadas como uma ação social
afetiva e com relação a fins, denomina-se, para esse recorte específico: preferências
reprodutivas como ação social – onde se observa as influências do meio externo na
tomada de decisão pelo número de filhos. As preferências reprodutivas como ação
social seria a compilação dos dois modos weberianos de ação (afetiva e com relação a
fins). Isso ocorre devido ao entendimento de que a maternidade acontece racionalmente
e com uma finalidade, mas também, levando em consideração as emoções humanas.
Em suma, as preferências reprodutivas como ação social é possível de ser
visualizada observando-se o meio externo à mulher e buscando mensurar de que forma
esses meios influenciam na escolha pela quantidade ideal de filhos, bem como na
concretização reprodutiva.

3.1 O CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA

O vigente capítulo tem a finalidade de apresentar o conceito de ação social na
perspectiva weberiana, mas também, com uma breve referência a ideia parsoniana da
ação. Tendo em vista que dificilmente uma única teoria daria conta sozinha de um
objeto de estudo, o diálogo entre as diferentes possibilidades teóricas é o que possibilita
ao investigador um trabalho mais contundente. Dessa forma, buscou-se, a partir das
análises da ação social, identificar se esse conceito é aplicável à reprodução, ou seja,
buscou-se comprovações teóricas no tocante a pertinência das influências da ação
racional/social nas preferências reprodutivas.
A Sociologia interpretativa de Weber (1864-1920), desenvolvida num contexto
em que a Europa vivenciava as transformações remanescentes da Revolução industrial,
foi desenvolvida para compreender os fenômenos sociais, centrando sua análise nas
motivações dos indivíduos na prática de suas ações. Como o próprio nome sugere, a
Sociologia interpretativa tem a intenção de interpretar as condutas do ser humano.
Weber, não numa perspectiva psicológica, mas social, queria desvendar as motivações
de “dentro para fora”, ou seja, teve a intenção de compreender o sentido que o indivíduo
atribui a uma determinada conduta, não olhando para o agente como somente produto
do meio externo, mas, como peça fundamental, agente ativo da construção social.
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Parsons (1902-1979), o principal representante do funcional-estruturalismo, foi
um central tradutor e intérprete de Weber, até então praticamente desconhecido entre os
sociólogos norte-americanos. Parsons logo se mostrou bastante familiarizado com o
pensamento weberiano ao desenvolver as bases teóricas do funcional-estruturalismo,
que é uma corrente sociológica que estuda a sociedade como um sistema. Isto é, nessa
perspectiva o meio social é compreendido pela ideia da instituição de sistemas, que
pode ser notado pelo funcionamento de suas partes, mas de uma forma interativa e
visando a integração do conjunto (CORDOVA, 2007).
Todavia, a familiarização do pensamento parsoniano com as teorias weberianas
se dá, sobretudo, porque Parsons, no desenvolvimento de sua própria teoria da ação, se
aproximou muito do abstracionismo sociológico da tradição europeia e afastou-se do
empirismo da sociologia norte-americana. Esse acontecimento o permitiu criar uma
linguagem “que se caracterizou pela generalidade e pela tendência em universalizar
socialmente a ação humana, seja pelo estabelecimento de padrões culturais e
normativos, seja pelo envolvimento simbólico de ‘códigos’ ou esquemas culturais
norteadores de identificação individual e coletiva” (CORDOVA, 2007, p.260).
Analisar a reprodução numa perspectiva sociológica já parece ser um desafio.
Ademais, tentar enxergar as questões reprodutivas através da ação social se torna tarefa
ainda mais exaustiva. No entanto, adotando a ideia weberiana de que toda ação humana
é social porque subjetivamente recebe influencias pela conduta dos demais atores
sociais, pode-se pensar que o ato de escolher reproduzir e utilizar um planejamento para
concretizar a meta familiar definida, pode sofrer intervenção do meio externo. Esse
meio externo, além dos fatores como trabalho e educação, dentre outros, pode ser
também a interferência do pensamento social sobre o que significa ter um filho.
Observar o pensamento social, no entanto, é um exercício que exige um
direcionamento analítico à conduta humana. Nesse sentido, Weber (1991) mostra que o
principal ponto de partida da conduta humana é a ação. Logo, a ação seria qualquer
atitude ou atividade humana (envolvendo eventos internos ou externos, atos ou
omissões de aquiescência passiva), na medida em que, o ator ou atores associem a elas
um significado subjetivo. A ação social é uma ação de tal forma que, de acordo com o
seu significado subjetivo para o agente ou os agentes, envolve atitudes e ações de outros
em seu curso (WEBER, 1991).
As ações para Weber (1994) são divididas entre quatro tipos diferentes:
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1) de modo racional referente a fins: por expectativas quanto ao
comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas,
utilizando essas expectativas como ‘condições’ ou ‘meios’ para
alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos racionalmente, como
sucesso; 2) de modo racional referente a valores: pela presença
consciente no valor – ético, estético, religioso ou qualquer que seja
sua interpretação – absoluto e inerente a determinado comportamento
como tal, independente do resultado; 3) de modo afetivo,
especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais atuais; 4)
de modo tradicional: por costume arraigado (WEBER, 1994, p.15).

Assim, a ação social, segundo Weber (1991), é definida como uma conduta
humana (ato, omissão, permissão) dotada de um significado subjetivo (isto é, opinião
pessoal de cada do sujeito) dado por quem o executa, o qual orienta seu próprio
comportamento, tendo em vista a ação, tenha ela acontecido no passado, presente ou
futuro. Essa ação, por sua vez, pode ter sido realizada por um ou mais indivíduos, que
podem ser individualizados e conhecidos ou uma diversidade de indivíduos
indeterminados e totalmente desconhecidos. Portanto, a explicação sociológica tem o
objetivo de compreender o sentido, o desenvolvimento e os efeitos da conduta de um ou
mais indivíduos referida a outro, ou, como diria Weber, seu caráter social. Portanto, a
preocupação desse teórico não consiste em julgar a validez dos atos, nem a compreender
o agente enquanto pessoa, mas, a interpretar a conexão de sentido em que se inclui uma
ação. Desse modo, as condutas são tanto mais racionalizadas quanto menor for à
submissão do agente aos costumes e afetos e quanto mais ele se oriente por um
planejamento adequado a situação (WEBER, 1991).
Na perspectiva de Parsons (2010), em sua formulação de categorias abstratas de
análises em esquemas conceituais que permeiam a ação humana e coletiva, o ato, assim
como em Weber (1994) é objeto de estudo vital. No esquema conceitual parsoniano, o
ato é sempre um processo no tempo. E a categoria tempo é essencial ao seu esquema
conceitual. Para esse clássico, o conceito de fim necessariamente está ligado a uma
referência futura, a um estado que não existe ainda e que poderá não vir a existir se algo
não for feito sobre isso por parte do ator. “Esse processo, visto primordialmente em
termos de sua relação com os fins, em contextos diferentes é diversamente chamado de
‘consecusão’, ‘realização’ e ‘empreendimento’” (PARSONS, 2010, p.81).
O que Parsons (2010) quer dizer com isso é que o seu esquema conceitual está
assentado, sobretudo, sob o sentido da subjetividade. Ou seja, na perspectiva
parsoniana, importa conhecer o conteúdo da mente humana para entender o significado
que o ator dar as ações. O conhecimento desse conteúdo está relacionado à análise
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sociológica tendo em vista que a ação ou ato é vista tanto em Weber (1994) quanto em
Parsons (2010), como a motivação que faz com que o indivíduo externalize seu
pensamento. Portanto, a ação praticada pelo sujeito pode ser observada por duas vias: a
das influências do ambiente externo e as motivações internas, ou seja, os aprendizados e
opiniões encucados pelos indivíduos, que faz com que a ação seja finalmente
concretizada.
Logo, referente ao esquema conceitual parsoniano, é preciso apresentar a
diferença existente entre as categorias: objetivo e subjetivo. Pois, o esclarecimento
acerca de tais ajudará no entendimento do sentido de sua teoria da ação. Por objetivo
sempre se quer dizer “do ponto de vista do observador científico” e por subjetivo, “do
ponto de vista do ator” (PARSONS, 2010, p.82).
O conceito de “fim” também é uma categoria crucial para o esquema conceitual
parsoniano. A ação, segundo ele, sempre tem uma finalidade ou fim que norteia o
sentido de seu cumprimento. Dessa maneira, Parsons (2010, p.85) esclarece:
[...] um fim é um estado futuro e concreto de coisas que foi
prognosticado. Mas é bastante claro que apenas certos aspectos ou
características desse estado de coisas – e não esse estado em sua
totalidade – podem ser atribuídos aos elementos normativos e,
portanto, à agência do ator e não as características da situação em que
ele atua. [...]. Um fim, então, no sentido analítico, deve ser definido
como a diferença entre o estado de coisas futuro que foi prognosticado
e aquele que, poderia resultar da situação inicial sem que a ação do
ator tivesse interferido.

Por conseguinte, tanto em Weber (A ação social (incluindo omissão ou
tolerância) 1994) quanto em Parsons (2010), a ação social tem um viés relacionado a
fins. Além disso, ela recebe demasiada interferência da racionalidade. Parsons (2010)
justifica a racionalidade nas ações explicando a relevância do processo de escolha para
atingir um determinado objetivo. O autor menciona o envolvimento corriqueiro em
atividades práticas nas quais muitas coisas dependem da seleção “correta” de meios
apropriados para alcançar o fim devido. E essa seleção, dentro dos limites do
conhecimento disponível no mesmo momento da escolha está baseada em um
conhecimento empírico sólido da relação intrínseca do emprego dos meios com
realização dos fins esperados.
Na análise de Weber (1991), as ações têm interligações diretas com a
racionalidade e é por isso, que quanto mais previsível for à ação, maior será a
comprovação da racionalidade utilizada para chegar à prática. É construído, pelo
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sociólogo, um modelo de desenvolvimento da conduta racional e, a partir dele, há a
interpretação de outras conexões de sentido, sejam as que são irracionais e afetivamente
reguladas ou as que sofrem de influências irracionais de todas as formas, tomando-as
como desvios do modelo constituído.
Desse modo, vê-se que as ações que não são incorporadas a elas, um sentido ao
agir, não são classificadas como sociais. Além disso, Weber (1991) aponta que para
estudar a “realidade infinita”, descrita por ele, como principal objeto de estudo da
Sociologia. Foi necessária a construção de tipos ideais, que, na verdade, não são reais,
mas norteiam toda a análise. Os tipos ideais servem como uma espécie de modelo e é a
partir deles que a “realidade infinita” pode ser estudada.
Essas ações-modelo, no sentido weberiano, baseia a conduta humana e são
chamadas de “tipos puros da ação social” ou “tipos puros ideais”. Esse modelo é criado
pelo teórico para servir como um instrumento de análise sociológica que é útil para criar
as tipologias puras, destituídas de tom avaliativo, bastante baseado na racionalidade.
Os tipos puros não correspondem à realidade, mas ajudam na sua compreensão,
assim, pode-se dizer que ele foi criado com base na realidade-indução. Weber (1994)
desenvolve quatro tipos “puros” de ação social: a ação social com relação a fins, a ação
racional com relação a valores, a ação tradicional e a ação afetiva, como já mencionado.
Semelhante à ideia weberiana da ação tradicional são as ações “rituais”, mencionadas
por Parsons (2010). Nesse sentido, no esclarecimento parsoniano, houve, após a reforma
protestante, uma desvalorização da ação ritual, antes largamente aceita com o império
católico. Contudo, esse tipo de ação não deve ser visto como menos importante do que a
ação mais baseada na razão. O estudo acerca das nuances da ação racional, se deu, de
acordo com Parsons (2010) depois que a ciência começou a se solidificar como
conhecimento comprovado e necessário.
Os tipos puros de ação social, portanto, são construídos para realizar uma escala
classificatória de condutas humanas, uma vez que, os arranjos nos quais os indivíduos
percebem com maior ou menor intensidade as suas próprias finalidades, reflete o grau
de racionalidade ou irracionalidade embutido nas ações. Weber (1991), desse modo,
capta intelectualmente as conexões de sentido dentro das ações racionais. Sendo
dificilmente possível perceber se as ações são racionais quando são carregadas de
valores e sentimentos de afetividade.
Se tratando da classificação em relação às ações sociais, a ação de um indivíduo
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ou de um conjunto de pessoas será racional com relação a fins se, para conseguir atingir
um objetivo, anteriormente determinado, utiliza-se os meios necessários ou essenciais,
ambos planejados e combinados com uma visão perceptivelmente racional. Já, em
relação à conduta racional em relação a valores, acontece quando o agente se orienta
para fins últimos, tomando as decisões de acordo com ou a serviço de suas próprias
convicções, considerando apenas a sua lealdade a certos valores – que são, na verdade,
inspiradores de suas ações. Está, portanto, cumprindo um dever, uma ordem ou
exigência impostas pelo seu senso de dignidade, suas crenças religiosas, políticas,
morais ou por valores que estima, como a justiça, honestidade, honra, dentre outros
(WEBER, 1991).
Logo, bem ao contrário das condutas caracterizadas acima, existem as que
podem não ter quase nenhuma relação com a razão e estas são as classificadas, por
Weber (1991), como as de tipo afetivo e de tipo tradicional. Por exemplo, quando há
uma ação de modo afetivo, há uma prática baseada e conduzida pelas emoções
imediatas do sujeito – orgulho, vingança, medo, inveja, entusiasmo, etc. – sem
importar-se com meios ou fins a atingir, é feita, então, sem meticulosidade. O sujeito,
assim, não elabora conscientemente os pontos de direção últimos da atividade e é
inconsequente. Agora, quando o indivíduo age de acordo com uma tradição, hábitos
antigos e costumes, ele está representando o tipo de ação tradicional, onde as atitudes
são basicamente “automáticas”, realizadas pela força da reprodução contínua do fato.
Um exemplo claro acontece quando pais pouco ou não integrados a religião, batizam
seus filhos.
De acordo com o que se viu como a racionalidade está contida em muitas ações,
a contribuição da Teoria da Racionalidade desenvolvida por Weber (1991), traz
reflexões válidas em relação à compreensão dos fenômenos sociais.
Desse modo, em conformidade com a análise sociodemográfica que atenta para
o caráter mutável das populações humanas, é possível voltar o foco dessa pesquisa para
a questão da fecundidade e sua relação com a racionalidade bem como com a teoria da
ação social. Vejamos como a contribuição do aporte teórico sociológico faz referência,
ainda que de forma não proposital, ao comportamento reprodutivo humano. O homem,
sendo um ser social, sofre influências da coletividade em todos os âmbitos de sua vida,
inclusive na escolha pela quantidade da prole. A primeira relação, então, que é possível
fazer é com o processo humano de mudança na interiorização da racionalização.
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Consolidado este processo, também não se pode afirmar que as sociedades racionais não
levam a razão para o terreno das emoções, inclusive no que se refere à proliferação da
sua própria espécie. Muito embora as explicações a respeito das interferências das
emoções não sejam de domínio sociológico, mesmo assim, foi possível detectar, em
Weber (1994), seu valor e presença nas escolhas racionais.
Dessa forma, pode-se iniciar a análise do relacionamento entre a fecundidade e
racionalidade, bem como com a ação – citando a “racionalidade valorativa”, que está
relacionada às ações sociais que se apoiam nos valores socialmente estabelecidos. As
ações enraizadas nesse tipo de racionalidade sustentam-se em configurações de valores
que apontam as direções do processo de racionalização (WEBER, 1994). Uma vez que,
uma investigação preliminar da fecundidade, antes de observarmos seu campo
relacional, chega à conclusão que as taxas de natalidade, por exemplo, sofrem alterações
de acordo com o período histórico, ou seja, a escolha por um número de filhos
específicos pode ser alterada de acordo com os valores socialmente estabelecidos
(racionalidade valorativa), como, na atualidade, em que se assiste a uma queda brusca
da fecundidade no mundo, na qual dentre seus inúmeros motivos, estão também e não
se pode negar, os novos valores culturais estabelecidos e disseminados.
Assim, o estudo sociodemográfico da fecundidade aponta para a importância da
análise desse processo, que sofre constantes mudanças dentro de um grupo de
indivíduos, e sua relação direta com a Sociologia – ciência que estuda a sociedade. Mais
precisamente, na concepção do teórico Weber (1991), Sociologia significa a ciência que
procura compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente
em seu curso e seus efeitos. Por “ação”, esse pensador, entende como um
comportamento humano (se tratando de um fazer externo ou interno, de omissão ou
permissão) na medida em que os agentes o relacionam com um sentido subjetivo. Ação
social, de acordo com o autor, significa uma ação que, tanto a seu sentido visado pelo
agente ou os agentes, se refere ao comportamento de outros orientando-se por este em
um curso (WEBER, 1991).
Como analisa Weber (1991), a ação humana ou o comportamento humano
denominado “ação” só pode ser percebida quando, primeiramente, ela é baseada em
outra conduta humana, ou seja, só é perceptível pela interação com sentido entre
indivíduos. Portanto, o sociólogo, relaciona a ação social a um sentido subjetivo, que,
pode-se dizer, refere-se ao pensamento individual de cada agente. Com isso, se pode
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inferir, também, que essa ação que ocorre pela interação dos agentes sofre constantes e
fortes influências culturais, dadas à época, crenças, espaço geográfico, estilos de vida,
dentre outras variáveis. Dessa forma, todo o curso de uma sociedade que é modificado
principalmente pelas ações, vai se readequando de acordo com os novos atos e
comportamentos incutidos, isto é, a forma como as sociedades lidam com fenômenos
naturais, como o nascimento, reprodução e morte, mudam de acordo com as novas
percepções de mundo. Vale salientar, que na Era Moderna, acontecimentos como a
globalização promoveram interferências visíveis nos modos de vida de muitas
sociedades, especialmente os ocidentais.
Portanto, a ação social não se caracteriza como tal se não há interação entre
agentes. Podendo ser facilmente percebida observando o comportamento relacional de
indivíduos. A decisão tomada individualmente, além das ações reativas, na grande
maioria das vezes não é uma mera escolha do acaso, ela, na verdade, reproduz um
sentido que é baseado na visão e atos de demais agentes que se convive. Dessa maneira,
ela pode ser facilmente naturalizada, tanto pelo autor da ação quanto pelos parceiros de
ambiente. Nesse sentido, como a ação social está inteiramente relacionada ao hábito
individual, logo, se torna relevante observar como o comportamento reprodutivo de uma
sociedade não é mensurável apenas pela esfera micro (de um casal) e sim pela esfera
macro (de um grupo social).
A ação social (incluindo omissão ou tolerância) orienta-se pelo
comportamento de outros, seja este passado, presente ou esperado
como futuro (vingança por ataques anteriores, defesa contra-ataques
presentes ou medidas de defesa para enfrentar ataques futuros). Os
‘outros’ podem ser indivíduos e conhecidos ou uma multiplicidade
indeterminada de pessoas completamente desconhecidas (‘dinheiro’,
por exemplo, significa um bem destinado à troca, que a gente aceita
no ato de troca, porque sua ação está orientada pela expectativa de que
muitos outros, porém desconhecidos e em número determinado,
estarão dispostos a aceita-lo também, por sua parte, num ato de troca
futuro). (WEBER, 1991, p. 14).

Logo, é fundamental distinguir a ação social de outras formas de ação
comumente praticadas. Para o teórico, ela não é idêntica nem a ação homogênea de
várias pessoas, nem a qualquer ação meramente influenciada pelo comportamento de
outras. Assim sendo, Weber (1991) enfatiza que determinados tipos de reações podem
ser dificultados ou facilitados pela simples ocasião de um indivíduo de sentir parte de
uma “massa”. Isto é, a ação de um agente pode ser condicionada por uma massa. Por
conseguinte, esses comportamentos e acontecimentos podem provocar no indivíduo os
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mais variados tipos de sentimentos: amor, ódio, desespero e toda sorte de paixões – os
quais não seriam despertados, pelo menos usualmente, num ser humano isolado, como
consequência. Sem que exista, necessariamente, uma relação de sentido entre o
comportamento do agente e o fato dele fazer parte de uma multidão. É, justamente, essa
falta de relação de sentido que diferencia a ação social dos outros tipos de ações. A
interação social feita com um propósito dá sentido à ação imitada ou espelhada d um
determinado comportamento.
Focando a análise, na ação social de modo afetivo, é possível inserir a
contribuição de Elster (1940) nessa dinâmica. Essa contribuição teórica pode fazer
referência à ação de modo afetivo, pois, este tipo de ação está ligado diretamente aos
sentimentos e logo, ao campo relacional. Para Elster (1940), as emoções são a matéria
da vida. “Raiva, vergonha, medo, alegria e amor são estados mentais poderosos.
Subjetivamente eles são experimentados como avassaladores. Não escolhemos tê-los;
antes, estamos sob seu domínio”. Com isso, o teórico norueguês, enfatiza a importância
das emoções para vida humana, mesmo no que diz respeito a escolha racional. Ele
expõe que a relevância das emoções para vida humana é igualada apenas pela
negligência que estas sofrem nas mãos de filósofos e cientistas sociais.
As emoções foram em termos de seus supostos benefícios para a
sobrevivência biológica, coesão social ou avanço pessoal, não
estudadas em sua vividez imediata. Ou a atenção está focada no
aspecto cognitiva das emoções, mais uma vez às expensas de seu
poder motivacional bruto. Com frequência as emoções são vistas
principalmente como fontes de irracionalidade e obstáculos a uma
vida bem ordenada, sem atentar para o fato de que uma vida sem
emoções seria estúpida e sem sentido. Para compreender as emoções
não devemos voltar-nos para as ciências sociais mas para a literatura
mundial – ou para nós mesmos. (ELSTER, 1940, p. 80 e 81).

Assim, de acordo com Elster (1940), essas emoções têm uma estrutura pessoal,
temporal e modal específica. Elas derivam das nossas experiências individuais e não
daquelas de outras pessoas. Além disso, estão relacionadas com as experiências
correntes e não às passadas ou as futuras. Por fim, elas derivam das experiências
efetivas, não daquelas que poderemos ter ou poderíamos ter tido (ELSTER, 1940).
Logo, pode-se fazer menção da associação existente entre a ação racional de modo
afetivo e as emoções. Estas, as emoções, podem estar inteiramente incluídas nas ações
afetivas. Contudo, vale salientar, que o enfoque dado na relação entre a ação racional
afetiva e o campo das emoções se dá, nessa pesquisa, devido a intenção de estudar a
fecundidade através de uma lente diferente, peculiar.
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É possível especular o fenômeno das alternâncias na fecundidade, isto é, os
motivos pelos quais ela se reduziu ou aumentou em um dado momento histórico, não
apenas pelos fatores externos – como os métodos contraceptivos e o mercado de
trabalho – mas, também, pelos fatores relacionais ligados ao comportamento
reprodutivo. Desta feita, a análise referente a uma das variáveis demográfica já
mencionada (fecundidade) é totalmente plausível de averiguação observando as
influências do meio social, verificadas por Weber (1991), e, as interferências das
emoções, se encaixando na ação social de modo afetivo.
Concernente à análise da fecundidade e seu campo relacional (mulher e seu
parceiro; mulher e sociedade), veremos inicialmente, o campo de relações mulhersociedade. Nesse sentido, é necessário voltar a contribuição teórica da Teoria da Ação
Social weberiana. A começar, pelas formas como a ação humana é medida pelas
interferências sociais. Como mostra Weber (1991), sendo a ação humana ou o
comportamento humano denominado ação quando é baseada em outra conduta humana,
logo, a concretização das metas reprodutivas, por exemplo, é um fenômeno carregado
de sentido social. Isto é, de acordo com a concepção weberiana, a constituição de uma
prole só é uma ação humana porque está baseada em outra ação conduta humana.
Dessa forma, para o sociólogo, todo o curso de uma sociedade, que é
modificado, principalmente, pelas ações, vai se readequando de acordo com os novos
atos e comportamentos incutidos, isto é, a forma como as sociedades lidam com
fenômenos naturais, como o nascimento, reprodução e morte, mudam de acordo com as
novas percepções de mundo (WEBER, 1991).
Num segundo momento, é possível analisar a fecundidade e o campo relacional
da mulher e seu parceiro, com a “ação de modo afetivo ou emocional”, desenvolvida
por Weber. Nesse caso, é vital levar a discussão para o âmbito das emoções. Como já
visto, o comportamento reprodutivo entre seres humanos não pode ser analisado apenas
pela via biológica, nem, tão pouco, somente, observando as mudanças histórico-sociais,
como o fenômeno da globalização e com ele seus avanços tecnológicos que propiciaram
às mulheres mais mecanismos de controle de natalidade. Contudo, a questão da
fecundidade precisa ser analisada levando-se em conta também o processo de
racionalização e com ele as influências sociais.
Além disso, é necessário fazer uma averiguação, quase que psicológica, do
porquê das constantes mudanças na postura feminina em relação a sua descendência.
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Assim sendo, constata-se que a fecundidade, vista pela lente sociológica, é passível de
análise no campo relacional de forma ainda mais minuciosa, que seria a relação privada
entre um casal. Ou seja, a tomada de decisão referente aos nascimentos, depende de
uma série de fatores, dentre eles, da opinião e concordância do parceiro.
Tendo em vista o exposto, o campo relacional em torno da fecundidade, embora
esteja ligado ao contexto social, acima de tudo, está ligado ao quadro individual e sua
relação começa entre as duas pessoas envolvidas no âmbito da reprodução. Portanto,
atrelado a esse contexto micro (casal) estão o terreno do processo de interiorização da
racionalidade e das emoções.
De acordo com Elster (1940), para explicar porque o comportamento das
pessoas é adaptado às suas circunstâncias poder-se-ia argumentar que as pessoas que
não se adaptam não sobrevivem. “A seleção dos melhores, mais que a escolha racional,
é o que assegura o preciso ajuste entre o comportamento e as exigências do ambiente”.
(ELSTER, 1940). Dessa forma, percebe-se que no âmbito individual, os indivíduos
sofreram um processo de racionalização que interferiu nas suas escolhas privadas,
dentre elas, podemos citar a natalidade. Além disso, não se pode afirmar que os
processos das gerações são mutáveis apenas devido a interferência da racionalidade,
mas também pela carga de sentimentos e emoções incutidos na escolha pela permissão
dos nascimentos. E, na opinião de Elster (1940), essas emoções são fundamentais a vida
humana. Vida, que seria completamente sem sentido, se não fosse elas.
A curto prazo os padrões emocionais são dados. A longo prazo estão
ao menos parcialmente sob controle. Até onde estão de fato, podemos
examinar os padrões emocionais necessários para uma boa vida. [...].
As emoções importam porque nos comovem e perturbam, e porque
através de suas ligações com as normas sociais estabilizam a vida
social. Também interferem em nosso processo de pensamento,
tornando-o menos racionais do que seriam de outra forma. (ELSTER,
1940, p. 90).

Levando em consideração que o processo de racionalização interfere nas
escolhas privadas e, portanto, intervém nas ações sociais, sejam elas relacionadas a
emoção, tradição, valores ou fins, logo, as decisões das preferências reprodutivas são
passíveis de interiorização da razão. Becker (1996) e Thomson et al., (1990), ao
analisarem as preferências reprodutivas entre homens e mulheres em contextos de
saciedades tradicionais e não tradicionais, comprovam que a escolha pelo número de
filhos tem relação direta com meio em que se vive. Pois, nessas sociedades há tamanhos
idealizados distintos de famílias.
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Assim, Becker (1996) e Thomson et al., (1990) assumem que as intenções
reprodutivas condizem com a racionalidade individual, uma vez que é moldada de
acordo com as características, conhecimentos e atos do próprio indivíduo e isso pode
permitir que haja uma predição do seu comportamento no tocante a reprodução. Esses
conhecimentos necessários a realização da ação, Parsons (2010) diria que são os meios
os quais o ator teria que adquirir para concretizar o fim esperado.
Nesse sentido, numa concepção weberiana, se poderia dizer que as preferências
reprodutivas são uma ação racional e social, cujo planejamento familiar, através dos
métodos contraceptivos, é o meio pelo qual se chega a um determinado fim. Esse fim
seria então a idealização de uma família pequena, no retrato da sociedade moderna,
tendo em vista que a média da Taxa de Fecundidade Total (TFT) do Brasil, por
exemplo, no ano de 2015, chegou a 1,8 filhos por mulher.
O próximo capítulo, de metodologia, mostra como foi possível captar o efeito da
ação social nas preferências de reprodução. A esse efeito denominou-se preferências
reprodutivas como ação social (ação social de modo afetivo mais a ação social referente
a fins). Para essa finalidade, fez-se uma análise descritiva dos dados e uma análise
utilizando a Regressão Logística.
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4 METODOLOGIA

O objetivo do presente capítulo é descrever o método de análise que foi utilizado
para averiguar a dinâmica reprodutiva das mulheres unidas, de 15 a 49 anos de idade, do
Nordeste e Sudeste brasileiro, dos anos 1996 e 2006. É apresentado, portanto, a fonte de
dados consultada, a seleção das variáveis, o modelo estatístico e a forma de
operacionalizar os conceitos trabalhados.

4.1 FONTE DE DADOS

As principais fontes de dados consultadas foram às pesquisas na área da saúde
reprodutiva, a saber: Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde – PNDS, 1996 e a
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS, 2006.
Anterior a essas pesquisas, o Brasil teve mais dois mapeamentos acerca da fecundidade:
Pesquisa Nacional sobre Saúde Materno-Infantil e Planejamento Familiar – PNSMIPF Brasil, 1986; Pesquisa sobre Saúde Familiar no Nordeste Brasil – PSFNe, 1991.
A Pesquisa Nacional sobre Saúde Materno-Infantil e Planejamento Familiar –
PNSMIPF, de 1986 foi um estudo a nível nacional que coletou informações acerca do
comportamento reprodutivo das mulheres em idade fértil, incluindo o planejamento
familiar. A PNSMIPF foi realizada pela Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil
(BEMFAM), em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento de Recursos (IRD),
além de contar com o apoio técnico do centro de Controle de Doenças (CDC), de
Atlanta, nos Estados Unidos (PNSMIPF, 1987).
Essa pesquisa pioneira foi muito importante para afunilar, tornar mais precisos
os dados referentes à saúde materno-infantil, planejamento familiar e reprodução
humana. Anterior a sua realização, existiam estudos promovidos pela BEMFAM em
nove estados brasileiros: Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia,
Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Amazonas (PNSMIPF, 1987).
O prosseguimento dos estudos com o objetivo de ter informações atualizadas
sobre a fecundidade e conhecimentos em torno do planejamento familiar, resultou na
Pesquisa sobre Saúde Familiar no Nordeste – PSFNe, de 1991. A partir de questões
levantadas pela pesquisa nacional de 1986 (PNSMIPF), a PSFNe pode notar relevantes
mudanças no comportamento reprodutivo, como a acentuada queda da fecundidade,
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devido especialmente a incorporação dos métodos contraceptivos modernos. A referida
pesquisa diagnosticou também a redução da mortalidade infantil (PSFNe, 1992).
O público abrangido pela PSFNe (1991) diz respeito a uma totalidade de 6.222
mulheres entre 15 e 44 anos de idade, 1.266 maridos e 3.392 crianças abaixo de 5 anos,
na região Nordeste do Brasil. Outras conclusões trazidas por essa pesquisa referem-se à
situação de domicílio, os anos de estudo, a situação conjugal e a idade do primeiro filho.
Dois terços das mulheres pesquisadas residiam em área urbana, 42% delas possuíam
cinco ou mais anos de estudos. Aproximadamente 57% estavam casadas ou em união
estável na época da pesquisa e metade das mulheres tiveram seu primeiro filho antes dos
22 anos de idade. Dessa forma, a PSFNe esclarece que esse perfil das mulheres se
manteve quase o mesmo desde de 1986 (PSFNe, 1992).
Após a investigação no Nordeste é lançada a Pesquisa Nacional sobre
Demografia e Saúde – PNDS, 1996. O Objetivo dessa edição foi obter, mais uma vez,
dados atualizados acerca dos níveis de fecundidade, mortalidade infantil, anticoncepção,
saúde da mulher e da criança e foi incorporada a pesquisa, informações sobre
conhecimentos e práticas relacionados a Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST/AIDS) (PNDS, 1997).
A PNDS (1996) conseguiu coletar informações de 13.283 domicílios, sendo
entrevistadas 12.612 mulheres em idade fértil – entre 15 a 49 anos de idade. Os
resultados trazidos por essa pesquisa permitiram a verificação sobre a tendência do
declínio da fecundidade. Observou-se que a porcentagem de crianças (0-14 anos)
diminuiu, enquanto aumentou a participação do grupo etário em idade ativa (15-64
anos), bem como, aumentou a porcentagem de idosos (65 e mais anos) (PNDS, 1997).
A mais recente edição é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança
e da Mulher – PNDS, 2006, realizada no Brasil em 2006 pelo Ministério da Saúde.
Todas as pesquisas fizeram parte do projeto Measure DHS (Demographic and Health
Survey), uma análise conduzida em escala mundial com apoio da Agência dos Estados
Unidos (USAID), que conta com parceria de vários outros organismos. Estando a PNDS
(2006) na quinta fase desse projeto e a PNDS (1996) incluída na terceira parte do
programa mundial de Pesquisas de Demografia e Saúde – DHS (PNDS, 2009).
No Brasil a pesquisa está em sua terceira edição, cujas edições antecessoras
foram as mencionadas PNSMIPF (1986), PSFNe (1991) e a PNDS (1996). O resultado
dos três trabalhos de pesquisa em questão permite fazer comparações nacionais e
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internacionais. A PNDS 2006 foi financiada pelo Ministério da Saúde e coordenada
pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) em articulação com outras
instituições parceiras, duas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – o
Núcleo de Estudos de População (NEPO) e o Departamento de Medicina Preventiva da
Faculdade de Ciências Médicas – e das duas Universidades de São Paulo (USP) – O
Núcleo de Pesquisa em Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Além desses organismos, teve o auxílio de pesquisadores do mesmo campo de estudo,
bem como, o auxílio do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope)
como executor do trabalho de campo (PNDS, 2009).
Para a coleta de dados foram avaliadas aproximadamente 15 mil mulheres em
idade fértil (entre 15 e 49 anos) e cerca de 5 mil crianças menores de cinco anos de
idade, como amostragem representativa das cinco macrorregiões brasileiras e do
contexto urbano e rural. De acordo com a PNDS 2006, no Nordeste foram entrevistadas,
pertencentes ao período reprodutivo, 3.166 mulheres e 3.344 no Sudeste, segundo
estratos representativos na amostra de pesquisa (PNDS, 2009).

4.2 SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS

A escolha das variáveis para o desenvolvimento dessa pesquisa se deu da
seguinte forma: variáveis de preferência reprodutiva, socioculturais (mídias, religião,
relacional), planejamento familiar, demográficas, educacionais e econômicas. É nas
variáveis socioculturais que se mensura a atuação da ação social e da difusão.
Foram verificadas algumas condicionantes que mostram o reflexo da diminuição
do número de filhos por mulher, como o uso de contraceptivos, já que esse contexto de
arrefecimento da fecundidade é um retrato das preferências reprodutivas.
As variáveis de preferências reprodutivas englobam os dados sobre o número de
filhos vivos, o número ideal de filhos, preferência de reprodução - concernente à
posição das mulheres com relação a ter filhos. Esta variável contém categorias que
mostram as mulheres que ainda querem ter filhos, as que não querem mais, as que não
podem ter filhos (declaradas infecundas ou esterilizadas) e as que, até o momento da
pesquisa, não havia iniciado sua vida sexual. Também se levou em consideração a
variável de desejo de mais filhos, que compreende o tempo de espera para ter mais
filhos.
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Nas variáveis socioculturais estão presentes as informações sobre as mídias (uso
contínuo da televisão, rádio, jornal e internet); a religião, como um importante fator
cultural e a variável relacional (conversa da mulher com o parceiro sobre planejamento
familiar).
As informações sobre o uso de computador e o acesso a internet existem apenas
na PNDS 2006, já que praticamente dos anos 2000 até a atualidade é que houve um
aumento na posse de bens duráveis e, então, um número muito significativo de pessoas
passou a adquirir mais tecnologias.
A verificação em relação às mídias foi bastante útil porque permitiu perceber se
o meio externo realmente exerceu influências nas preferências reprodutivas, já que as
alternâncias nos padrões sexuais e reprodutivos refletem as épocas históricas de cada
coorte e com isso, refletem da mesma forma, as interferências dos processos
socioculturais.
A variável referente ao aspecto mais especificamente cultural, a religião,
também teve intenção de captar a atuação da ação executada influenciada pelo meio
social. A religião foi a variável escolhida para tentar mensurar se os valores religiosos
tiveram interferência nas escolhas reprodutivas.
As variáveis relacionais, também pertencentes à dimensão sociocultural, dizem
respeito à comunicação acerca da fecundidade entre a mulher e seu parceiro. Uma das
variáveis apresenta o desejo do parceiro por filhos, contendo categorias que mostram se
ele deseja mais, menos ou o mesmo número de filhos. Esse dado foi relevante para
observar qual a influência do desejo do parceiro por filhos na concretização reprodutiva.
Outra variável considerada relacional diz respeito à conversa entre o casal sobre
o planejamento familiar. Nesse quesito, se notou diferenças entre a comunicação dos
casais na década de 1990 e nos anos 2000.
As variáveis de planejamento familiar consideram as informações sobre o uso de
métodos contraceptivos e os tipos mais recorridos. Assim como, levam em conta os
dados sobre a utilização dos métodos tradicionais e modernos e o quantitativo de
mulheres que usaram a esterilização.
Os conhecimentos acerca de quais tipos de métodos de contracepção foram mais
usados, permitiram uma verificação a respeito dos métodos preferidos e mais recorridos
pelas mulheres. Por sua vez, os dados sobre a utilização de métodos tradicionais ou
modernos, possibilitaram uma análise comparativa dos meios de evitar a gravidez. Pôde
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se perceber, assim, se entre os anos de 1996 e 2006 houve uma crescente preferência
pelos métodos modernos ou não.
As variáveis demográficas consistem nas informações sobre a idade da mulher,
estado conjugal, número de filhos vivos, situação de domicílio (rural/urbano) e
macrorregião (Nordeste/Sudeste). Estas permitiram mostrar se, ao longo do tempo, a
população feminina se tornou mais urbana, por exemplo, e qual reflexo disso para o
aumento ou diminuição no uso de métodos contraceptivos.
As variáveis educacionais englobam as informações referentes aos anos de
estudo da mulher e a frequência do cônjuge à escola. A intenção dessa abordagem é ter
uma visão básica sobre o perfil dos lares em termos da escolarização formal do casal e
verificar se a escolarização exerceu influência na preferência pelo tamanho da família.
As variáveis econômicas são referentes à empregabilidade feminina, no sentido
de saber se há uma alta prevalência de mulheres que exercem alguma atividade
remunerada fora do domicílio. Outra proposição para investigar o cenário econômico
diz respeito a variável sobre de quem é a decisão de gerenciar o orçamento monetário
do lar. Essa variável, além de deixar em evidência as relações de gênero, mostra o
empoderamento feminino.
Logo, se pôde estimar a porcentagem de mulheres que já exerceram alguma
atividade remunerada e a daquelas que, até o momento da pesquisa, não contribuíram
com nenhuma renda. Além disso, foi possível notar se houve maior inserção das
mulheres no mercado de trabalho e se esse fato interferiu no número de filhos.
Diante do conjunto de diversificadas variáveis que foram trabalhadas nesse
estudo, se permite afirmar que os conhecimentos fornecidos pelas pesquisas sobre saúde
reprodutiva e planejamento familiar, oportunizaram uma discussão acerca das nuances
do perfil das mulheres nordestinas, bem como, foi possível perceber que o conceito de
ação social se aplica a análise de fecundidade, mais especificamente, a análise das
preferências reprodutivas.

4.3 MODELO ESTATÍSTICO

A técnica estatística utilizada foi a Regressão Logística Binária, que está inserida
numa categoria de modelos estatísticos conhecidos como modelos lineares
generalizados. Dentro dessas classes de modelos se insere a regressão simples e a
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análise de variância (ANOVA), assim como, se inclui estatística multivariada como a
análise de covariância (ANCOVA) e a regressão log-linear (AGRESTI, 1996).
Esse modelo permite, a partir de um conjunto de observações, encontrar valores
tomados por uma variável categórica, geralmente binária, a partir de outras variáveis
explicativas contínuas e/ou binárias.
No caso dessa pesquisa, o uso da regressão logística binária permitiu verificar o
sucesso da variável dependente, frente às independentes, em relação à concretização e
não concretização das preferências reprodutivas.
O objetivo de construir uma variável binária referente à concretização das
preferências reprodutivas foi o de conseguir captar se as demais variáveis elegidas
tinham relação ou interferiam na efetivação da maternidade. Para então, detectar se
havia significância também nas variáveis consideradas socioculturais, por onde se
mensurou a influência da ação social.
Como mostra Agresti (1996), a variável de saída binária ou dicotômica assumem
valores iguais a 0 ou 1. Aplicando esse princípio, a variável binária das preferências
reprodutivas teve valor atribuído à zero, a não concretização das preferências
reprodutivas. E, valor atribuído a um, a concretização das preferências de reprodução.
Toda a análise centrou-se no universo das mulheres unidas (casadas formalmente ou em
união estável) das regiões do Nordeste e Sudeste, comparando-as conforme os dados
dos anos de 1996 e 2006.
Foi testado no modelo tanto o efeito individual de cada variável quanto o da
interação do conjunto de variáveis explicativas contínuas ou binárias com relação a
variável dependente. Esse procedimento é endossado por López-Roldán e Fachelli
(2015).
O modelo de regressão logística binária considera dois sucessos de um
fenômeno ou variável Y que se codificam com os valores 0 e 1. Se a probabilidade de
que aconteça um deles é P, a probabilidade do outro acontecer é igual a 1 menos a
probabilidade P:
Pr(y=1) = P

(1)

Pr(y=0) = 1 – P

(2)

É preciso encontrar uma ou mais variáveis que se adequem bem entre os dois
possíveis valores da variável Y. A representação matemática do modelo de regressão
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binária simples é dada por:
1

Pr(y=1) = 1+𝑒 −(𝑎+𝑏𝑥) = p

(3)

Y, portanto,
1

Pr(y=0) = 1- (1+𝑒 −(𝑎+𝑏𝑥) ) = 1 – P

(4)

Se tratando da regressão logística binária múltipla, levando em consideração
diversas variáveis independentes, a expressão da equação da regressão logística é:

Y = Pr(y=1/x) =

1
−(𝑎+𝑏1 𝑥1 +𝑏2 𝑥2 +⋯𝑏𝑗 𝑥𝑗
1+𝑒

=

1

𝑝
−(𝑎+∑
𝑏 𝑥
𝑗=1 𝑗 𝑗
1+𝑒

(5)

Neste caso, o Y para assumir o valor igual 1 fica dependendo do conjunto de p
covariáveis 𝑥1,..., 𝑥𝑝, que incidem de maneira diferente de acordo com o coeficiente 𝑏𝑗,
sendo a a constante do modelo.
Essa estatística segue uma distribuição normal padrão. Sendo os coeficientes
significativos os que têm uma probabilidade inferior a 0,05.
Os bancos de dados escolhidos, no caso as PNDS de 1996 e 2006, não foram
projetados ou desenhados com a intenção de captar conceitos subjetivos como o de ação
social. Porém, assim como no caso dos estudos de migração, que conseguem muitas
informações, em bancos de dados não necessariamente próprios como o Censo
demográfico, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (CAGED) e a Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS). É possível tentar comprovar a atuação de
conceitos como o da ação social, dada a sua validação teórica, a partir de dados
produzidos para outro fim. Uma vez que, conceitos qualitativos dificilmente contam
com um banco de dados propício para mensurá-los.

4.4

OPERACIONALIZAÇÃO

Para a realização da observação analítica das preferências reprodutivas no
campo social, com o objetivo de perceber as influências da ação social na concretização
das preferências de reprodução, foram selecionadas as variáveis avaliadas como as mais
adequadas para este fim. A categorização dessas variáveis é apresentada nos quadros 1,
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2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
No Quadro 1 é mostrada a lista com as variáveis demográficas contendo a
categorização dos principais dados básicos para a realização da pesquisa, como as
macrorregiões, a situação de domicílio, a idade da mulher por grupos quinquenais, o
estado conjugal e o número de filhos vivos.

Quadro 1 – Lista com Variáveis Demográficas

Código
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
2
3
0
1
2
3
4
5
6

DEMOGRÁFICAS
Categoria da variável
Macrorregião
Nordeste
Sudeste
Situação de domicílio
Urbano
Rural
Idade
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
Estado conjugal
Casada
Unida
Número de filhos vivos
0 filho
1 filho
2 filhos
3 filhos
4 filhos
5 filhos
6+

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

Os Quadros de 1 a 8, que apresentam a categorização das variáveis trabalhadas,
contêm os dados da PNDS 2006. Porém, para a PNDS 1996 foi feita uma
recategorização das variáveis correspondentes às mostradas nos quadros mencionados,
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de forma que todas as variáveis trabalhadas têm a mesma categorização, e, portanto, os
quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 representam os dois bancos.
Existem algumas variações que serão mencionadas. Por exemplo, a variável de
Macrorregião (V013 – 1996; CM004_MACR) da PNDS 1996, para a região do Sudeste,
está dividida de acordo com o desenho territorial da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD) e por isso, em relação à região Sudeste, contém dados apenas do Rio
de Janeiro e São Paulo. Enquanto que a região Nordeste é representativa em todos os
seus estados, para os dois bancos de dados.
A macrorregião administrativa da PNDS 2006 está dividida em: Norte,
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Destas, foram analisadas as regiões Nordeste e
Sudeste. Já, as regiões na PNDS 1996 estão divididas da seguinte forma: Rio de Janeiro,
São Paulo, Sul, Centro Leste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Como já mencionado,
utilizou-se os dados referentes ao Rio de janeiro e São Paulo, para representar o Sudeste
e do Nordeste, em 1996. Já em 2006 tanto os dados do Sudeste quanto os do Nordeste
tem informações representativas de todos os seus estados.
Quadro 2 – Lista com Variáveis Educacionais.
EDUCACIONAIS
Código
Categoria da variável
Anos de estudo
0
0 anos
1
1a9
2
10 a 11
3
12 ou mais
Cônjuge/companheiro frequentou escola
1
Sim
2
Não
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.
Em relação às variáveis do grupo educacional, mostradas no Quadro 2, a
organização da variável “anos de estudo” é um modelo que segue o padrão da PNDS
2006. Então, para poder comparar os dados de 1996 com os mais recentes, se
padronizou a categorização pelos dados de 2006.
Os quadros 3, 4 e 5 mostram as variáveis do grupo sociocultural divididas por
tipos: midiáticas, religiosas e relacionais.
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Quadro 3 – Lista com Variáveis Socioculturais de Mídias.

Código
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
0
1
0
1
0
1
0

SOCIOCULTURAIS (MÍDIAS)
Categoria da variável
Costuma ler jornal ou revista
Sim
Não
Costuma escutar rádio
Sim
Não
Costuma assistir Tv
Sim
Não
Ouviu no rádio como evitar a gravidez
Sim
Não
Ouviu na TV como evitar a gravidez
Sim
Não
Ouviu na telenovela como evitar a gravidez
Sim
Não
Ouviu/leu em jornais ou revistas como evitar a gravidez
Sim
Não
Leu em cartaz como evitar a gravidez
Sim
Não
Ouviu em palestras como evitar a gravidez
Sim
Não
Ouviu/leu na internet como evitar a gravidez
Sim
Não
Onde obteve informações sobre PF: escola
Sim
Não
Onde obteve informações sobre PF: igreja
Sim
Não
Onde obteve informações sobre PF: família
Sim
Não
Onde obteve informações sobre PF: serv. Saúde
Sim
Não

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 2006.
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O Quadro 3 apresenta as variáveis consideradas nessa pesquisa como
pertencentes ao grupo sociocultural, que são as referentes ao hábito de escutar, ler ou
assistir a mídias, como rádio, jornais e televisão, diariamente ou frequentemente. Como
a intenção de pesquisa é tentar mensurar a interferência do meio (ação social) nas
preferências reprodutivas, foram selecionadas variáveis que tratam de alguma relação
ou comunicação entre a mulher e o ambiente vivido acerca de informações sobre o
planejamento familiar, para se tentar verificar de forma mais precisa.
Então, elegeram-se as variáveis que tratavam das informações obtidas por meio
das mídias ou lugares frequentados, em relação ao planejamento familiar (PF). Nesse
sentido, a PNDS 2006 conta com um conjunto maior de variáveis, como por exemplo,
foi adicionada a variáveis referentes ao uso da internet e mais variáveis referentes aos
lugares de onde se ouviu falar em evitar a gravidez ou planejamento familiar.
O Quadro 4 dá continuação do grupo sociocultural de variáveis, mas ele referese especificamente a Religião.
Quadro 4 – Lista com a Variável Sociocultural referente à Religião.

Código
1
2
3
4

SOCIOCULTURAL (RELIGIÃO)
Categoria da variável
Religião atual
Sem religião
Outras
Evangélica
Católica

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

A variável elegida, considerada de ordem sociocultural foi à religião por
entender que a mesma se desenvolve em diversos lugares de modo diferente, cada qual
com suas crenças, deuses e valores de acordo com a cultura instituída. Muito embora se
esteja no contexto ocidental, onde a crença predominante é o Cristianismo, mesmo
assim, há, dentro dessa crença, vertentes diferentes que divergem um pouco na sua
organização e modus operandi e isso é entendido, nesse trabalho de pesquisa, como
diferenças produzidas culturalmente. E essas diferenças têm interferências no
comportamento demográfico.
O Quadro 4 é uma síntese das religiões mais representativas no Brasil, como as
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religiões Católica e Evangélica. Mas, os bancos de dados utilizados, são mais
específicos e cada um traz uma categorização diferente e mais extensa do que a
mostrada no Quadro 4. Na PNDS 1996 a variável que mostra a religião está subdividida
da seguinte forma: Não ter religião, Espírita kardecista, Candomblecista/ Umbandista,
Religiões orientas, Evangélicos, Protestantes tradicionais, Católicos romanos, Judeus e
Outras. Já a PNDS 2006 tem outra subdivisão, a saber: Católicos, Evangélicos
tradicionais, Evangélicos pentecostais, Espíritas, Adeptos da religião Afro-brasileira,
Nenhuma, Não sabe, Outra. Tendo em vista isso, se deu o Quadro 4 com a síntese das
categorias consideradas mais relevantes.
Ainda no tocante ao grupo sociocultural de variáveis é apresentado o Quadro 5
com as denominadas de relacionais, que engloba a comunicação entre o casal sobre o
planejamento da família e o desejo do companheiro por filhos.
Quadro 5 – Lista com Variáveis Socioculturais de Relacionamento.

Código
1
2
1
2
3
4
5

SOCIOCULTURAL (RELACIONAL)
Categoria da variável
Conversou sobre PF com parceiro
Sim
Não
Parceiro quer mesmo número de filhos
Mesmo número
Mais filhos
Menos filhos
Não sabe
Sem resposta

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

O Quadro 5 traz as variáveis denominadas de “relacionais” porque trata-se do
relacionamento da mulher com o parceiro. Esse relacionamento é mensurado a partir
das variáveis exibidas no Quadro 5 com informações a respeito da conversa sobre o
planejamento familiar e sobre o número de filhos que o cônjuge deseja.
As variáveis relacionais são fundamentais para enxergar a ação social porque
elas traduzem por meio de representações, sejam elas físicas ou simbólicas, o
imaginário social. Essas variáveis relacionais são um exemplo dessa possível
mensuração, uma vez que a opinião do companheiro normalmente reflete uma
concepção geral sobre o juízo de valor de uma sociedade, dentro da época vivida. Dessa
forma, se pode dizer que ao analisar o campo micro relacional (mulher e parceiro) se
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tem um reflexo do campo macro relacional (mulher e instituições sociais).
O Quadro 6 exibe a variável de planejamento familiar, que contém os meios de
contracepção. Essa variável está intrinsecamente ligada às preferências reprodutivas na
medida em que é o planejamento da família, por meio de métodos de evitar a gravidez,
que proporciona a concretização da preferência por reprodução.
Quadro 6 – Lista com a Variável de Planejamento Familiar.

Código
1
2
3
4

PLANEJAMENTO FAMILIAR
Categoria da variável
Uso atual de métodos
Tradicionais
Outros
Modernos
Esterilização

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

Foi considerava variável de planejamento familiar somente a referente aos
métodos contraceptivos usados para controlar o tamanho da família, como expõe o
Quadro 6.
O Quadro 7 expõe as variáveis que foram utilizadas para construir a variável
dependente sobre a concretização reprodutiva. Elas foram consideradas como
pertencentes ao grupo de variáveis de preferência reprodutiva.
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Quadro 7 – Lista com Variáveis de Preferência Reprodutiva.

Código
0
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

PREFERÊNCIA REPRODUTIVA
Categoria da variável
Número ideal de filhos
0 filho
1 filho
2 filhos
3 filhos
4 filhos
5 filhos
6+
Preferência de reprodução
Ter outro
Indecisa
Não ter mais
Declara infecunda
Esterilizada
Desejo de mais filhos
Menos de 1 ano
Entre 1 ano e 23 meses
2 anos ou mais
Esperar se casar
Outro
Não sabe

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

As variáveis de preferência reprodutiva, Quadro 7, englobam o número ideal de
filhos, as preferências pertinentes ao desejo, impossibilidades ou não desejos de ter mais
crianças e o tempo que se quer esperar para aumentar a família.
O Quadro 8 entra no âmbito econômica e apresenta as variáveis referentes a
situação de trabalho da mulher.
Quadro 8 – Lista com Variáveis Econômicas.

Código
1
2
1
2
3
4

ECONÔMICAS
Categoria da variável
Condição de trabalho
Trabalha
Não trabalha
Quem decide como gastar o dinheiro
Entrevistada
Parceiro
Junto com parceiro
Outra pessoa

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.
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A escolha das variáveis econômicas, vistas no Quadro 8, reflete a condição de
trabalho da mulher, no caso, a mulher unida maritalmente, no tocante ao trabalho
remunerado e externo a sua residência. A variável sobre quem decide como gerenciar o
orçamento da casa foi escolhida com a intenção de perceber o empoderamento
feminino, já que o poder da escolha por como gastar o dinheiro reflete certa autonomia
feminina.
É apresentado ainda o Quadro 9, com os tipos de métodos de contracepção para
a efetivação do planejamento familiar.
Quadro 9 – Lista com os tipos de métodos contraceptivos.
Métodos Contraceptivos
Tradicionais
Coito interrompido
Tabela de abstinência periódica

Métodos Contraceptivos Modernos mais usados
Anticoncepcionais injetáveis
Camisinha (preservativo)
Camisinha feminina
DIU (dispositivo intrauterino de cobre)
Implantes (Norplants)
Pílulas contraceptivas de uso oral

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996, 2006.

Além dos quadros contendo a categorização das variáveis e os tipos de métodos
contraceptivos (Quadros 1 a 9), a fim de explicar a operacionalização da metodologia
aplicada, a partir da Tabela 1 há uma sequência de dados dos anos de 1996 e 2006 para
demonstrar como foi construída a variável dependente binária, de concretização e não
concretização reprodutiva.
Os bancos de dados específicos sobre a fecundidade, PNDS 1996 e 2006,
forneceram uma gama de informações em torno da reprodução, sob as quais se alicerçou
toda a metodologia e discussão nesse trabalho. Vale ressaltar que o número de variáveis
usadas em cada PNDS foi diferente, a de 2006 conta com um questionário atualizado
que inclui perguntas sobre o uso da internet e outras vias de comunicação onde a mulher
pode ter obtido informações sobre o planejamento familiar. As mudanças no
questionário da PNDS 2006 frente à de 1996 não consiste apenas nisso, mas, as
variáveis novas mencionadas (internet dentre outras) são destacadas por fazer parte da
intenção de pesquisa. Por isso, foram utilizadas 28 variáveis da PNDS 1996 e 31 da
PNDS 2006.
Após a seleção de todas as variáveis foram escolhidas três dentre elas que fariam
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parte da construção da variável. São elas: número de filhos vivos, número ideal de
filhos e a de preferência reprodutiva. Essas nomenclaturas, porém, correspondem as
variáveis do banco de 1996. No banco mais recente, 2006, elas correspondem às
perguntas sobre quantos filhos escolheria ter por toda a vida (número ideal de filhos);
Sobre querer ou não querer mais ter filhos (preferência reprodutiva) e o número de
filhos vivos, que permanece com a mesma nomenclatura nos dois bancos.
Assim, a variável dependente é uma variável binária que foi criada a partir das
seguintes variáveis: Número ideal de filhos (1, 2, 3, 4, 5 e 6 ou mais filhos), número de
filhos vivos (1, 2, 3, 4, 5 e 6 ou mais filhos) e preferência reprodutiva. A variável de
preferência reprodutiva possui as seguintes categorias: Ter outro filho, indecisa, não ter
mais, infecunda e esterilizada. Só após o cruzamento dessas três variáveis é que se pôde
visualizar onde estavam localizadas as mulheres que alcançaram suas preferências
reprodutivas, para depois, iniciar a construção da variável principal. A estrutura da
variável dependente, sobre a concretização e não concretização das preferências
reprodutivas pode ser vista na Tabela 1.

Tabela 1 - Quantidade de mulheres unidas maritalmente, segundo a esterilização e a
concretização das preferências reprodutivas. Nordeste, 1996 e 2006.
NE 1996
Número ideal de filhos
Número de filhos
vivos
1 filho 2 filhos 3 filhos 4 filhos 5 filhos 6 ou mais
7
8
6
2
2
2
1 filho
20
109
38
24
6
3
2 filhos
23
74
98
26
13
13
3 filhos
10
54
12
48
4
10
4 filhos
8
26
14
0
11
7
5 filhos
8
37
22
12
2
18
6 ou mais
NE 2006
Número ideal de filhos
Número de filhos
vivos
1 filho 2 filhos 3 filhos 4 filhos 5 filhos
1 filho
2
12
3
2
0
2 filhos
32
208
61
23
9
3 filhos
45
57
116
40
15
4 filhos
12
33
9
45
4
5 filhos
14
35
6
1
12
6 ou mais
9
33
8
11
4
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

6 ou mais
2
8
14
8
9
19

Total
20
91
149
90
55
81

Total
21
341
287
111
77
84
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Tabela 1 tem o objetivo de demonstrar como se encontrou a quantidade de
mulheres que alcançaram suas preferências de reprodução. Esta tabela conta com
números absolutos e não percentuais para fins de compreensão dos dados obtidos. Na
Tabela 1 está o resultado do cruzamento entre as variáveis de número de filhos vivos,
número ideal de filhos e preferência reprodutiva, da região Nordeste em 1996 e em
2006. Nesse exemplo, são mostradas apenas as mulheres unidas pertencentes à categoria
“esterilização” da variável de preferência reprodutiva porque, por não poderem ter mais
filhos, essas mulheres já encerraram sua carreira reprodutiva.
Os números destacados na diagonal representam a quantidade de mulheres
esterilizadas que alcançaram suas preferências reprodutivas e correspondem ao
algarismo 1 na variável binária. Os números abaixo e acima da diagonal destacada com
a cor cinza correspondem às mulheres que não atingiram suas preferências reprodutivas
e as que sobrepassaram, respectivamente. Esses valores fora da diagonal correspondem
a 0 na variável binária, que é a variável dependente.
Vale frisar que na coluna referente ao Total (soma dos valores anteriores),
contém a soma de todos os valores da linha horizontal subtraído do número da diagonal
correspondente a cada linha. Por exemplo, o valor 20, mostrado na primeira linha da
Tabela 1, que corresponde à região Nordeste para o ano de 1996, presente na linha que
demonstra 1 filho vivo, é a soma da linha (7 + 8 + 6+ 2 + 2 + 2=27) com a subtração do
valor presente na diagonal.
Isso ocorre porque tanto as mulheres esterilizadas quanto as infecundas, após se
identificar as que concretizaram suas preferências reprodutivas, foram retiradas do
cálculo que compôs a variável dependente, já que por motivos biológicos essas
mulheres não podiam mais gerar filhos.
A Tabela 2 traz um conjunto de mulheres que pertencem à outra categoria da
variável de preferência reprodutiva, que é a categorias das infecundas.
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Tabela 2 - Quantidade de mulheres unidas maritalmente, segundo a condição de
infecunda e a concretização das preferências reprodutivas. Nordeste e Sudeste, 1996.
NE 1996
Número ideal de filhos
Número de filhos
vivos
1 filho 2 filhos 3 filhos 4 filhos 5 filhos 6 ou mais
3
2
1
2
0
0
1 filho
1
4
3
4
1
1
2 filhos
0
2
2
0
0
0
3 filhos
1
2
0
3
1
0
4 filhos
0
3
0
0
1
1
5 filhos
0
4
1
2
1
3
6 ou mais
SE 1996
Número de filhos
vivos
1 filho
2 filhos
3 filhos
4 filhos
5 filhos
6 ou mais

Total
5
10
2
4
4
8

Número ideal de filhos
1 filho
4
2
0
1
0
0

2 filhos
3
5
3
3
3
6

3 filhos
1
5
3
0
0
1

4 filhos
3
5
0
4
0
3

5 filhos
0
1
0
1
1
1

6 ou mais
0
2
0
0
1
3

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

A Tabela 2 mostra os dados das mulheres que declararam, no momento da
pesquisa, estarem infecundas por algum motivo biológico, no entanto, também se
verificou que mesmo entre as infecundas e esterilizadas houve mulheres que
conseguiram alcançar seus ideais reprodutivos. Isso ocorre pelo fato de que, antes de
estarem na condição de infecundas, elas puderam engravidar. No caso da esterilização,
ocorre que muitas mulheres unidas recorriam a esse método definitivo de contracepção
para alcançarem suas preferências reprodutivas.
Se comparadas as Tabelas 1 e 2, pode-se perceber que o número de mulheres
declaradas infecundas é significativamente menor do que as esterilizadas. Isso ocorre
para ambas às regiões, Nordeste e Sudeste, e ambos os anos, 1996 e 2006. Uma
explicação possível é que o número de mulheres esterilizadas é muito alto devido a ser
utilizado como método contraceptivo definitivo, enquanto a infecundidade feminina foi
causada por motivos naturais.
A Tabela 3 apresenta mais uma categoria da variável de preferência reprodutiva,
a categorias que reuni as mulheres que declaram não querer mais filhos.
Nessa Tabela é mostrada a quantidade de mulheres unidas que responderam, no

Total
7
15
3
5
4
11
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momento da entrevista, no Nordeste em 2006, que desejavam não ter mais filhos. Notase que a maior quantidade de mulheres que alcançaram suas preferências reprodutivas e
não desejavam mais filhos foram as que tiveram uma ou duas crianças.
Na Tabela 3 exibe uma sequência longitudinal em duas regiões, a respeito das
mulheres que pertencem a categoria da variável da preferência reprodutiva “não ter mais
filhos”. A partir dessas informações vê-se que tanto no Nordeste quanto no Sudeste em
1996, houve a mesma tendência de as mulheres preferirem ter menos filhos.
No ano 2006, a partir das informações da Tabela 3, percebe-se não houve apenas
uma manutenção da mesma tendência, mas uma acentuação. No Nordeste e no Sudeste
há uma expressiva quantidade de mulheres unidas, com família pequena, mas que não
querem exercer a maternidade novamente.
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Tabela 3 - Quantidade de mulheres unidas maritalmente, segundo o desejo de não ter
mais filhos e a concretização das preferências reprodutivas. Nordeste e Sudeste, 1996 e
2006.
NE 1996
Número ideal de filhos
Número de filhos
6 ou
vivos
1 filho
2 filhos 3 filhos 4 filhos 5 filhos
mais
1 filho
60
48
7
3
0
0
2 filho
20
92
18
9
0
2
3 filhos
15
27
24
10
1
1
4 filhos
5
23
5
11
2
2
5 filhos
4
14
3
2
3
3
6 ou mais
4
35
22
10
5
11
NE 2006
Número de filhos
vivos
1 filho
2 filho
3 filhos
4 filhos
5 filhos
6 ou mais
SE 1996
Número de filhos
vivos
1 filho
2 filho
3 filhos
4 filhos
5 filhos
6 ou mais
SE 2006
Número de filhos
vivos
1 filho
2 filho
3 filhos
4 filhos
5 filhos
6 ou mais

Total
118
141
78
48
29
87

Número ideal de filhos
1 filho
120
46
27
6
4
6

2 filhos
61
149
25
14
13
9

3 filhos
10
20
30
5
3
4

4 filhos
2
3
4
9
10
1

5 filhos
2
0
0
0
5
0

6 ou
mais
1
1
1
5
0
15

Total
196
219
87
39
35
35

6 ou
mais
0
3
1
2
5
15

Total
168
203
109
68
40
117

6 ou
mais
27
4
4
3
5
5

Total
532
534
180
39
25
13

Número ideal de filhos
1 filho
86
31
22
6
4
5

2 filhos
69
129
34
34
20
49

3 filhos
9
27
37
7
5
30

4 filhos
4
13
13
16
2
11

5 filhos
0
0
2
3
4
7

Número ideal de filhos
1 filho
274
83
21
5
0
0

2 filhos
179
373
69
14
9
5

3 filhos
47
48
72
4
1
3

4 filhos
4
26
5
13
4
0

5 filhos
1
0
9
0
6
0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

Em relação à tendência atual de baixa fecundidade, que é representada por
famílias pequenas, a Tabela 3 reitera que há, de fato, uma preferência por se ter poucos
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filhos. Se pensarmos através da perspectiva da preferência reprodutiva como ação
social, é possível inferir que o meio externo reflete na construção da preferência
individual sobre o tamanho da prole.
A Tabela 4 mostra a categoria da variável de preferência reprodutiva na qual a
mulher alcançou suas preferências reprodutivas e ainda quer ter mais filhos.

Tabela 4 - Quantidade de mulheres unidas maritalmente, segundo o desejo de ter mais
filhos e a concretização das preferências reprodutivas. Nordeste e Sudeste, 2006.
NE 2006
Número ideal de filhos
Número de filhos
6 ou
vivos
1 filho
2 filhos 3 filhos 4 filhos 5 filhos
mais
1 filho
26
233
61
4
3
2
2 filho
3
11
52
18
0
3
3 filhos
2
0
3
6
0
0
4 filhos
1
2
0
0
0
0
5 filhos
0
0
0
0
0
0
6 ou mais
0
0
1
0
0
3
SE 2006
Número de filhos
vivos
1 filho
2 filho
3 filhos
4 filhos
5 filhos
6 ou mais

Total
329
87
11
3
0
4

Número ideal de filhos
1 filho
51
2
0
0
0
0

2 filhos
323
20
10
0
0
0

3 filhos
60
51
9
0
0
0

4 filhos
6
4
2
0
0
0

5 filhos
10
8
0
0
0
0

6 ou
mais
6
0
0
0
0
0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

A Tabela 4 traz o cenário inverso do mostrado na Tabela 3, enquanto a
quantidade de mulheres que não desejam mais ter filhos é expressiva, a quantidade
daquelas que atingiram suas preferências reprodutivas e ainda querem ter filhos é
bastante menor, se comparada ao exemplo da Tabela 3.
Esses dados também corroboram com a análise da fecundidade no âmbito social,
uma vez que, a quantidade de filhos deseja não depende apenas de condições
socioeconômicas, mas também da difusão de ideias sobre o que é considerado o
tamanho de família ideal.
Vale ressaltar que em todas as Tabelas mostradas (1, 2, 3 e 4), a diagonal
destacada corresponde ao valor 1 da variável dependente e correspondem a 0 os demais

Total
456
85
21
0
0
0
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valores abaixo e acima da diagonal. Foram trabalhadas com todas as categorias da
variável de preferência reprodutiva (Ter outro, indecisa, não ter mais, infecunda,
esterilizada) dos dois bancos de dados: PNDS 1996 e PNDS 2006, com as regiões
Nordeste e Sudeste. Porém foram escolhidos apenas os dados mais representativos para
ilustrar.
Mais detalhadamente, a construção da variável dependente aconteceu na
seguinte ordem: após o cruzamento entre as variáveis sobre o número de filhos vivos, o
número ideal de filhos e as preferências de reprodução, foram identificadas à quantidade
daquelas que alcançaram suas preferências reprodutivas.
Logo depois, foi preciso fazer um filtro e criar novas variáveis que contivessem
a quantidade de mulheres que alcançaram suas preferências reprodutivas separadas por
categorias da variável de preferência reprodutiva (ter outro filho, indecisa, não ter mais,
infecunda, esterilizada). Assim foram criadas variáveis chamadas de MCMR – que quer
dizer: Mulheres que Concretizaram suas Metas/Preferências Reprodutivas.
Foram criadas cinco variáveis chamadas de MCMR, distinguidas apenas pela
enumeração. MCMR 1 contém as mulheres que concretizaram seus ideais reprodutivos
pertencentes a categoria correspondente a querer ter outro filho; MCMR 2 detém as
mulheres que concretizaram suas referências reprodutivas e que estão na categoria
indecisa; MCMR 3 contém as mulheres que concretizaram suas referências reprodutivas
e que estão na categoria referente a não querer mais filhos; MCMR 4 é construída pelas
mulheres pertencentes a categoria das esterilizadas e MCMR 5 separa as mulheres que
realizaram seu desejo de filhos e que estão na categoria das declaradas infecundas.
Essas mulheres infecundas não necessariamente são estéreis, pois, se pode
observar um considerável número de mulheres infecundas que já tiveram filhos. Então,
o estado de infecunda é referente a algum problema de saúde ou afins, em que a mulher
se enquadrava até o momento da pesquisa. Ainda se fez o procedimento de extrair do
total de mulheres, aquelas que eram esterilizadas e infecundas que alcançaram suas
preferências por reprodução.
Após todos esses procedimentos, se iniciou a construção da variável binária.
Para realizá-la se fez uma soma de todas as variáveis MCMR. Essa soma foi feita
quando já se tinha retirado o efeito que as mulheres com incapacidade biológica de
gerar mais filhos podia gerar no resultado da somatória total. A soma resultou numa
variável chamada SOMATÓRIA. Esta variável reunia todas as categorias das cinco
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variáveis MCMR mais a quantidade de mulheres restantes, que corresponde aquelas que
não atingiram suas metas de reprodução.
Após a criação da SOMATÓRIA, se usou o procedimento de recodificação para
então, criar uma variável binária que contivesse a porcentagem de mulheres que
concretizaram e as que não concretizaram suas preferências reprodutivas. A variável
binária passou a se chamar BINÁRIA e a partir dela se pode testar o modelo de
Regressão Logística.
Todas as análises foram feitas no programa estatístico IBM SPSS Statistics,
versão 20. O próximo capítulo de resultados e discussão retratam os resultados mais
relevantes da pesquisa.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos que irão
responder à questão norteadora da presente pesquisa. O estudo se propôs a analisar as
influências da ação social no uso do planejamento familiar para a concretização das
preferências reprodutivas das mulheres em união estável ou casamento formal, fazendo
um paralelo entre as regiões Nordeste e Sudeste, de 1996 e 2006. Para visualizar a
concretização observou-se, prioritariamente, a utilização dos mecanismos usados para
realizar o planejamento familiar, que são os métodos contraceptivos.
Na perspectiva de Weber (1991) uma ação é social se o indivíduo que a pratica
leva em consideração o comportamento dos demais e assim orienta seu modo de agir.
Isto é, trata-se de um conceito que abrange o comportamento humano e a maneira como
as pessoas tomam suas decisões de acordo com o que elas veem ao seu redor e acham
que é o aceitável socialmente.
Compreende-se então, que as trajetórias das preferências reprodutivas não são
lineares e não estão atreladas somente as motivações que causaram a queda da
fecundidade, como educação e trabalho, mas, configuraram-se de acordo o contexto
social no sentido subjetivo, dos valores impregnados na sociedade, na época em que a
mulher escolheu seu número ideal de filhos.
Portanto, primeiro, será apresentada uma análise descritiva dos dados com os
principais resultados. E, posteriormente, uma análise de regressão logística para
observar o relacionamento entre as variáveis categóricas independentes (demográficas,
educacionais, sociais, culturais, econômicas, de planejamento familiar e relacional) e a
variável binária dependente (de preferência reprodutiva) – que engloba a concretização
e não concretização das preferências de reprodução.

5.1

ANÁLISE DESCRITIVA

A análise descritiva sumariza os principais resultados dos dados da PNDS 1996
e a PNDS 2006, selecionados para essa pesquisa. Divide-se em seis subitens que
abordarão a dimensão sociodemográfica e cultural do Nordeste e Sudeste.
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5.1.1 Dimensão das Preferências Reprodutivas

Neste subitem é apresentada a dimensão das preferências reprodutivas com a
finalidade de mostrar a evolução, em percentuais, da concretização reprodutiva das
mulheres unidas.

Figura 3 - Percentual da concretização e não concretização das preferências
reprodutivas das mulheres unidas maritalmente do Nordeste e Sudeste, 1996 e 2006.
62

58,5
53,5

49,4 50,6
38

NE 96

46,5
41,5

SE 96
Não concretização

NE 06

SE 06

Concretização

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

A Figura 3 mostra a concretização e não concretização das preferências
reprodutivas das mulheres em união estável ou casadas formalmente, pertencentes às
regiões Nordeste e Sudeste, dos anos 1996 e 2006. O universo estudado diz respeito a
1.903 mulheres do Nordeste em 1996 e 1.875 do Sudeste no mesmo ano. Deve-se
enfatizar que o Sudeste na PNDS 1996 só foi possível ser captado a partir de dados de
duas regiões: Rio de Janeiro e São Paulo, porque o desenho territorial da pesquisa foi
feito de acordo com a divisão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD).
O quantitativo representativo da população feminina, com o perfil traçado, isto
é, apenas as que declararam viver em união conjugal, até o momento da pesquisa, para o
ano de 2006 abrangeu mais mulheres. Sendo 2.455 nordestinas e 3.072 sudestinas4. A

4

Cf. Priberam (2017), sudestino, que se refere ao sudeste de uma região ou país. Relativo à

88

PNDS 2006 possui amostragem representativa das cinco regiões brasileiras: Norte,
Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Enquanto que a pesquisa de saúde reprodutiva de
1996 segue, como já mencionado, a divisão das macrorregiões de acordo com a PNAD
e elas possuem amostra representativa para sete lugares: Rio de Janeiro, São Paulo, Sul,
Centro-Oeste, Nordeste, Norte (áreas urbanas).
No que diz respeito aos resultados mostrados na Figura 3, vê-se que, de maneira
geral, conseguir alcançar as metas de reprodução foi uma conquista feminina que só
aumentou com o passar dos anos. Já que, por exemplo, no Nordeste, a concretização em
1996 foi de 38% do total das mulheres pesquisadas e em 2006 esse percentual subiu
para 41,5%, ou seja, isto representa um aumento de 3,5% da conquista no número de
filhos ideal.
No entanto, o Sudeste, apresentou queda no percentual de mulheres unidas que
conseguiram suas preferências de reprodução, saindo de 50,6%, em 1996 e ficando com
46,5%. Essa diminuição aconteceu, muito provavelmente, porque o desenho territorial
nas duas pesquisas foi diferente. Como em 1996 a PNDS seguiu a divisão territorial da
PNAD, a porcentagem da concretização se mostrou maior do que a do ano de 2006, por
representar um espaço territorial menor. Em 2006 a PNDS abrangeu uma representação
populacional de todos os estados da região Sudeste. Assim, proporcionalmente a
concretização das sudestinas unidas se mostrou menor, em 2006, provavelmente apenas
por causa da diferença entre o tamanho das amostras.
Mesmo apresentando queda na concretização reprodutiva, se comparado ao
Nordeste, o Sudeste mostrou uma conquista do número ideal de filhos sempre maior.
Em termos percentuais, em 1996, enquanto apenas 38% das nordestinas unidas
conseguiram alcançar suas metas de reprodução, as sudestinas somaram 50,6% do total
de mulheres. Já em 2006, essa realidade entre as regiões Nordeste e Sudeste torna-se
mais semelhante, com 41,5% e 46,5%, respectivamente. Mesmo assim, as sudestinas
ainda conseguiram maior efetivação no seu desejo reprodutivo.
Para conseguir mensurar a quantidade de mulheres que concretizaram ou não
seus ideais de prole, analisou-se o número de filhos vivos, o número ideal de filhos e as
preferências de reprodução. A Figura 4 traz a síntese desse resultado e mostra os
percentuais de concretização e não concretização das preferências reprodutivas segundo
a idade da mulher.
região brasileira do Sudeste ou o seu natural ou habitante.
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A intenção da sequência de gráficos apresentada na Figura 4 é mostrar o
comportamento das mulheres unidas em relação ao seu desejo materno, em função da
sua idade. Para assim, observar em quais grupos etários mais se houve a concretização e
se houveram diferenças nos resultados entre os anos de 1996 e 2006.
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Figura 4 - Gráficos com percentuais da concretização e não concretização das mulheres unidas maritalmente segundo grupos de
idade, Nordeste e Sudeste, 1996 e 2006.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.
_______________________________
CPR: Concretização das preferências reprodutivas.
NCPR: Não concretização das preferências reprodutivas
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A Figura 4 mostra o comportamento da variável dependente, ao longo do tempo,
a respeito da concretização e não concretização das preferências de reprodução das
mulheres maritalmente unidas no período reprodutivo, do Nordeste e Sudeste
brasileiros, em 1996 e 2006. NCPR significa a não concretização das preferências de
reprodução e CPR se refere à concretização das preferências.
Como se pode observar na Figura 4, no Nordeste de 1996, o maior alcance das
metas sobre o número de filhos está nas idades entre 25 a 29 anos, com 22,79% do total
da população unida feminina. O grupo etário seguido (30 a 34) também mostra um alto
índice de concretização, em relação aos demais grupos etários. Essa conquista pelo
número desejado de filhos diminui com o passar da idade, chegando a apenas 9,81% no
mesmo ano para as mulheres a partir de 45 anos.
Já o pico alto da concretização reprodutiva no Sudeste demonstra um adiamento
da maternidade e acontece nas idades entre 30 a 34 anos. Sendo seguido pelo grupo
posterior, de 35 a 39 anos, com 21,50% do total de mulheres que conseguiram o número
ideal de crianças. A concretização segue alta, nas coortes mais velhas, em relação às
idades mais jovens. Tanto que as sudestinas unidas no fim do período reprodutivo
apresentaram concretização maior (14,75%) do que as de 15 a 19 anos, representando
apenas 1,69%.
O panorama de 2006 traz mudanças em ambos os cenários, de acordo com a
Figura 4, houve um adiamento da maternidade tanto no Nordeste quanto no Sudeste.
Mas ainda há diferenças notórias entre as duas localidades. Pode-se notar um
significativo adiamento da concretização reprodutiva das nordestinas para uma idade
bem superior a mostrada em 1996.
Enquanto nos anos 90 a maior proporção de mulheres unidas que realizaram sua
preferência de reprodução, se encontrava nas idades entre 25 a 29 anos, em 2006, a
maior quantidade foi encontrada na faixa etária entre 35 a 39 anos, com 21,90%. Esse
aumento na proporção da população feminina unida que conseguiu atingir suas metas
reprodutivas continuou crescente nas coortes mais velhas. Em 2006 a concretização da
idade entre 45 a 49 aumentou enquanto a concretização do grupo de 15 a 19 diminuiu
em relação aos dados de 1996.
A tendência do Sudeste também mostra o mesmo quadro, mas com mudanças
ainda mais radicais. Por exemplo, a maior proporção de sudestinas unidas que
concretizaram seus ideais reprodutivos, em 2006, está nas idades entre 40 a 44 anos, o
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que mostra um adiamento ainda maior da maternidade em relação ao Nordeste. A maior
concretização reprodutiva do Sudeste soma 26,26% e acontece quase no fim do período
reprodutivo. Enquanto a concretização das com 15 a 19 anos diminuiu (1,26%), a das
com 45 a 49 anos permaneceu a mesma (14,57%). Já em 1996, os mesmos grupos de
idade representavam 1,69% e 14,57%, respectivamente.
Se tratando das questões mais específicas para realizar a concretização
reprodutiva, como o planejamento familiar por meio do uso de métodos, Potter (1999),
num contexto global, discute acerca da escolha pelos meios de anticoncepção e aponta
para um método chamado de teoria da escolha do consumidor, como sendo uma via pela
qual os consumidores de meios contraceptivos se utilizam para escolhê-los. Esse
método foi utilizado para realizar uma tentativa de contabilizar a baixa frequência da
troca do método antigo já utilizado, uma vez que foi constatado que há um baixo
percentual de casais que optam por trocar de métodos contraceptivos.
Isso ocorre porque, de acordo com o autor, existem “custos fixos” que são pouco
estudados. E esses custos podem ser de ordem monetária, psíquica, de informações e de
saúde. Os monetários têm a ver com os gastos com as consultas médicas; os de
informação estão relacionados ao tempo e dificuldade de coletar o conhecimento; os
custos com a saúde são referentes aos efeitos colaterais que um novo método pode
trazer. De maneira geral, os casais acumulam conhecimento/experiência com o uso de
um único método. Então trocar é trabalhoso e esse fator acaba por ser um entrave na
escolha por um novo contraceptivo.
Para Potter (1999) é provável que o aspecto mais marcante na prática
anticoncepcional contemporânea seja a grande variação de tipos de métodos que existe
nas populações. São apontados vinte e seis países e os meios anticoncepcionais mais
usados, dentre esses países está o Brasil, mas o que mais chama a atenção, de acordo
com o demógrafo, é que em muitas das nações estudadas, por mais que haja uma grande
diversidade de métodos, apenas um ou dois representam a maior porcentagem de uso,
em vez de se espalhar por um número maior. Além disso, a prevalência do tipo de
método não é a mesma em todos os lugares, no caso do Brasil o mais recorrente foi à
esterilização feminina e as pílulas anticoncepcionais.
Potter (1999) menciona ainda o aspecto social concernente às práticas e
conhecimentos a respeitos do uso dos meios de contracepção, enfatizando sobre a
aprendizagem social. Neste aspecto, os indivíduos são vistos como dependendo de
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outros para obter informações acerca de novas tecnologias e sobre as consequências e
riscos em aderi-las (KOHLER 1997; MONTGOMERY; CASTERLINE, 1996;).
Kohler (1997) aponta para a existência da interação social como um importante
fator do declínio da fecundidade. Ressaltando que as teorias econômicas só levam em
consideração

os

determinantes

relacionados

aos

custos

e

determinantes

socioeconômicos, mas sem considerar os efeitos sociais. De acordo com o autor, a
interação social influencia a propensão dos pais para optar por uma baixa fecundidade
em um determinado ambiente.
Relativo às causas de influência nas transformações dos níveis de fecundidade e
nas preferências por um dado número de filhos, um estudo sobre as influências da idade
do casamento para a chegada do primeiro filho e o espaçamento entre os nascimentos,
realizado em alguns países asiáticos, traz considerações que se assemelham a realidade
brasileira. Por exemplo, a educação das mulheres, o emprego em ocupações
profissionais ou administrativas, a riqueza familiar e a moradia em local urbano estão
diretamente associadas a um padrão mais tardio de casamento. Mulheres que não
trabalham ou que trabalham em funções agrícolas ou tem um parceiro com ocupações
agrícolas, casam-se mais jovens. A religião é outro fator que interfere na idade do
casamento (MACQUARRIE, 2016).
Tendo em vista o exposto, a concretização reprodutiva das mulheres unidas
maritalmente tanto do Nordeste quanto do Sudeste, em 1996 e 2006, sofreu um
adiamento. Isto é, ao longo de dez anos as mulheres unidas prorrogaram sua
concretização da maternidade para idades mais velhas. Esse fenômeno, intrigantemente,
segue uma tendência mundial, uma vez que, como mostrado por Kohler (1997) e
MacQuarrie (2016) há um adiamento na idade de ter o primeiro filho e esse adiamento
está muito atrelado a mudanças na idade do casamento. E, todo esse fenômeno ocorre
por causa de inúmeras interferências, sejam elas de ordem econômica e social a
concepções sociais do que seja um tamanho de família ideal.

5.1.2 Dimensão Sociocultural

Nesse subitem estão englobadas todas as variáveis que foram consideradas como
sociais e culturais, que são as referentes às mídias, ao relacionamento com o parceiro e a
religião. Essas variáveis, por sua vez, refletem o campo social onde se observa a ação
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social.
O pensamento de Weber (1991) sobre o funcionamento da sociedade está
relacionado à interação entre indivíduo-sociedade e sociedade-indivíduo, uma vez que,
de acordo com o autor, toda a sociedade é assentada sob a lógica da ação social. Weber
(1991) chama de ação social toda ação que se baseia na ação de outro indivíduo para
poder se efetivar. O que significa que segundo a concepção weberiana, as atitudes
individuais não são fruto apenas da racionalidade individual, mas da interação com o
meio.
Nesse sentido, tanto a teoria da ação social quanto a teoria da difusão social
convergem por tratar a ação do indivíduo não como meramente individual, mas como
uma rede de relacionamentos interpessoais. Assim, a teoria da difusão social está
relacionada à ideia de que os indivíduos estão inseridos em várias redes e estruturas de
relacionamento social que interferem nas atitudes e crenças individuais, sejam as redes
interpessoais ou impessoais (MONTGOMERY; CASTERLINE, 1996).
As redes interpessoais dizem respeito ao convívio dentro do meio social, quando
há influência, a partir de informações repassadas por outros atores, sobre a construção
da opinião pessoal. A interferência impessoal acontece através de fontes impessoais
como mídias, mercados e outras estruturas sociais agregadas (MONTGOMERY;
CASTERLINE, 1996).
Diante disso, os modelos de análise tanto de difusão quanto de ação social
parecem se complementar na medida em que, de acordo com os pressupostos de ambas
as teorias, não pode haver a propagação de uma ideia (difusão) sem a ação individual de
um agente que a faz constantemente, nem o oposto. Ou seja, o indivíduo difunde uma
ideia porque age e age porque a difunde, interioriza e reproduz o que considera ideal e
certo. Então, existe uma relação mútua entre difusão e ação social.
Assim, a intenção de mostrar a dimensão sociocultural é analisar justamente o
relacionamento mútuo entre o campo relacional da mulher com seu parceiro e sua
interação com as representações sociais, como mídias e religião.
A primeira abordagem, expressa na Figura 5, tem a intenção de mostrar uma
sequência de gráficos que exibe a comunicação com o parceiro sobre o planejamento
familiar. Tendo em vista que se entende a conversa com o cônjuge como parte do
campo relacional em que a mulher está inserida. Sendo esse contexto microssocial, o da
comunicação entre o casal, um reflexo das expectativas sociais.
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O diálogo com o parceiro apresentado na Figura 5 aponta para um importante
cenário no contexto das preferências reprodutivas que deve ser observado. Essa
comunicação transmite o consenso social sobre o que seria um número adequado de
filhos.
Portanto, a Figura 5 traz o percentual de mulheres unidas segundo a
comunicação com seu parceiro sobre o planejamento familiar. Os dados são referentes
tanto ao Nordeste quanto ao Sudeste, em 1996 e 2006.
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Figura 5 - Gráficos com percentuais de mulheres unidas maritalmente segundo a comunicação com o parceiro sobre o
planejamento familiar. Nordeste e Sudeste, 1996 e 2006.
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SUDESTE, 2006
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3,22
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30,73

35 - 39
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30 - 34

24,74
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20 - 24
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15 - 19
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15-19
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Sim, já conversou

25,63

27,15

29,01

70,99

72,85

Não, nunca conversou

22,74

28,84

33,33

66,67

71,16

77,26

Sim, já conversou

NORDESTE, 1996

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.
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A Figura 5 expõe os percentuais em 1996 e 2006, das mulheres unidas
maritalmente segundo a comunicação com seu parceiro referente ao planejamento
familiar. O objetivo de apresentar esses gráficos é traçar um paralelo, entre os anos
mencionados, para observar se houve mudanças na comunicação entre casais a respeito
das questões reprodutivas. A observação desse campo relacional em torno da mulher
contribui para a compreensão dos fatores que pretendem analisar as questões sociais em
torno da fecundidade, como as mudanças na concretização das preferências
reprodutivas.
O que primeiramente chama a atenção na comparação feita com os gráficos de
1996 (Figura 5) é o baixo percentual visto nos dados pertencentes a esse ano. Em todas
as idades e nas duas regiões estudadas, observam-se baixos percentuais de mulheres
unidas que afirmaram ter conversado com o companheiro acerca da paternidade
responsável. Nas faixas etárias que englobam as idades entre 15 a 34 anos, se nota uma
maior proporção do total de mulheres unidas que afirmaram ter discutido dentro do lar
sobre planejar a família. Com destaque para a região Sudeste, com maiores índices do
que o Nordeste.
Após os anos 2000 uma série de políticas públicas direcionadas a saúde
reprodutiva e sexual da mulher entraram em vigor e, somente, depois dos resultados que
essas políticas alcançaram é que o cenário referente ao planejamento familiar sofreu
mudanças, inclusive, mudanças na conscientização a respeito do tema dentro das
unidades familiares.
Em 2004, por exemplo, foi publicado um documento intitulado “Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes”, com um
regimento que visou à priorização da saúde da mulher como uma das metas de governo.
Este foi elaborado em parceria com o movimento feminista, o movimento negro, o de
trabalhadoras rurais, sociedade científica, pesquisadores, estudiosos da área e mais
outros vários setores da sociedade.
O objetivo dessa política era garantir os direitos humanos para a população
feminina e a redução da morbimortalidade por causas preveníeis e evitáveis. Além do
que, buscou-se consolidar os avanços no terreno dos direitos sexuais e reprodutivos,
incluindo a atenção obstétrica, o planejamento familiar, a prática do aborto seguro e o
combate à violência doméstica e sexual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
O resultado do investimento em políticas de ação preventiva e de conservação da
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saúde feminina também se refletiu, dentre outros benefícios, na minimização das
relações desiguais de gênero, bem como na maior promoção e conscientização da
importância do planejamento familiar. Pode-se notar, visualizando a Figura 5, que
aumentou exponencialmente a quantidade de mulheres que responderam que já
conversaram sobre o planejamento da família com seus parceiros. Muito embora, ainda
se observe um maior percentual dentre as mulheres mais jovens, de 20 a 34 anos.
Mesmo assim, se pode notar que a proporção de mulheres unidas de todas as idades que
alegaram ter conversando sobre o planejamento com seus parceiros é muito maior, tanto
no Nordeste quanto no Sudeste, em relação ao ano de 1996.
O fato das coortes mais velhas somarem um percentual menor do que as mais
novas em relação à conversa com o cônjuge sobre o planejamento familiar pode estar
atrelada as questões de gênero. Como aponta Scott (1989), gênero, como elemento
peculiar das relações sociais entre homens e mulheres é uma construção histórica e
social. Ele é construído e sustentado a partir de normas, símbolos e instituições que
determinam modelos de masculinidade e feminilidade e os padrões de comportamento
bem aceitos na sociedade.
Gênero como substituto de ‘mulheres’ é igualmente utilizado para
sugerir que as informações a respeito das mulheres é necessariamente
informação sobre os homens, que um implica no estudo do outro. [...]
O seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como
aquelas que encontram um denominador comum de que as mulheres
têm filhos e os homens têm uma força muscular superior. [...] O
gênero é uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado
(SCOTT, 1989, p.7).

Como afirma Scott (1989), o gênero é uma forma de indicar as construções
sociais, uma maneira completamente social de definição sobre os papéis do que é ser
homem ou mulher. Porém, essa construção social rege o modo de vida da sociedade
contemporânea e por mais que tenha havido mudanças e conquistas nesses papéis préestabelecidos acerca de como deve se comportar um homem ou uma mulher, ainda há
muito que se conquistar nesse campo.
Como se pode notar no exemplo que a Figura 5 traz, ainda são muitas as
mulheres que mesmo vivendo em união conjugal não possuem a liberdade de conversar
com o próprio parceiro sobre a quantidade de filhos desejada, bem como os métodos de
anticoncepção que prefere usar.
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Nesse sentido, o Brasil já fez muitos avanços com políticas públicas voltadas às
questões de gênero e conseguiu um retorno satisfatório, mais em algumas regiões do
que em outras, mas ainda há muito a se avançar. Muito embora, como discute Scott
(1989), as relações de gênero são, sobretudo, uma construção social e é preciso uma
mudança cognitiva na percepção sobre quais os devidos papéis do sexo masculino e
feminino, para que então se possa mudar, de fato, as desigualdades entre os sexos.
É preciso atentar-se ainda para o fato de que as desigualdades entre os gêneros
são mais fortes e perceptíveis em algumas regiões do Brasil do que em outras e isso tem
implicações diretas no comportamento reprodutivo das mulheres. Por exemplo, o
Nordeste é uma das regiões brasileiras com maiores problemas relacionados a
desigualdades entre homens e mulheres, no que se refere à educação, trabalho, dentre
outras coisas e até no uso do tempo, como mostram Alves e Cavenaghi (2012).
Nessa perspectiva, Moreira e Fusco (2012) apontam para os diferenciais
regionais no sentido do desenvolvimento socioeconômico, como é o caso dos cluters,
que são assim denominados a concentração de um contingente populacional com
determinada característica. Umas das implicações nessas regiões é a alta fecundidade.
Como mostram os autores, nos anos 2000 mantiveram-se uma fecundidade elevada em
microrregiões marcadas pela relativa pobreza.
Um cluster destacado por Moreira e Fusco (2012), é o de Alagoas, lugar onde
chama a atenção pelas condições de pobreza e de menor desenvolvimento relativo,
subjacentes aos altos níveis de fecundidade vistos na região. O que comprova
veementemente a teoria de Sen (2010) quanto à importância do ganho das liberdades,
que por sua vez, proporcionam a atuação de agente ativa das mulheres e de seu
empoderamento.
Isto é, como na comparação feita por Sen (2010), no tocante a coincidência dos
países pobres com altos índices de nascimentos, Moreira e Fusco (2012) mostram que
isso também acontece no Brasil, visto que, historicamente foram as regiões mais pobres
do país, economicamente, onde mais se viu altas taxas de fecundidade. Essa visão não
tem a intenção de denominar a alta fecundidade como um fenômeno maléfico à
sociedade, mas quando ocorrida de maneira não planejada geralmente ocasiona
problemas sociais quando não se tem políticas públicas efetivas.
Observa-se que quanto mais uma região proporciona para seu público feminino,
boa condição de saúde, alfabetização e inserção no mercado de trabalho, mais as
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mulheres optam por utilizar os métodos disponíveis para realizar o planejamento
familiar.
É possível observar o alcance da propagação de informações sobre o
planejamento familiar através de variáveis que correspondem a mídias e ao acesso da
mulher a elas. Por isso, nesse trabalho de pesquisa, as variáveis sobre obter informações
a respeito de planejar a família através da televisão, palestras, jornais, revistas ou
internet, também são consideradas socioculturais porque, do mesmo modo, expressam
os padrões comportamentais da sociedade.
Portanto, a Figura 6 tem a intenção de mostrar o hábito referente à frequência
corriqueira de assistir televisão. O canal de comunicação televisivo foi escolhido para
representar as demais mídias porque este apresentou maior representatividade da
quantidade de mulheres que afirmaram ter ouvido falar sobre o planejamento familiar.
As mídias de massa como a televisão costumam exercer um papel muito
importante para a formação da opinião pessoal. Tanto que, como mostram Faria e Potter
(2002), a televisão e as telenovelas causaram efeito na fecundidade nordestina.
Mais especificamente, as mídias analisadas foram: televisão, rádio, jornal,
revista, palestra, cartaz, folheto e internet. As informações sobre a internet só se inserem
na PNDS 2006. Também foi analisada a variável sobre ouvir falar de evitar a gravidez
nas telenovelas. Contudo, a televisão foi o meio com maior representatividade, por isso,
quanto às mídias, analisou- se apenas a tevê.
Portanto, a Figura 6 mostra o percentual de mulheres unidas segundo o hábito de
assistir televisão, fazendo-se um paralelo entre as regiões Nordeste e Sudeste e entre os
anos 1996 e 2006.
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Figura 6 - Percentual das mulheres unidas maritalmente segundo o hábito de assistir
televisão, Nordeste e Sudeste, 1996 e 2006.

32,6

52,9

68,9

75,5

TV

NE 96

NE 06

SE 96

SE 06

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

As Pesquisas Nacionais sobre Demografia e Saúde (PNDS, 1996 e 2006) contém
questionamentos a respeito do hábito de assistir televisão, ouvir rádio, bem como o de
acesso a jornais, revistas, palestras e o costume de assistir telenovelas. A pesquisa de
2006 ainda traz um novo elemento referente ao acesso às mídias que é o uso da internet.
No entanto, dentre todas as respostas relacionadas ao hábito de acessar um dos veículos
de comunicação citados, os maiores percentuais observados foram os que mostraram
que a maioria das mulheres assistia televisão mais do que acessava as demais mídias,
por isso, escolheu-se o uso da televisão para ser destacado.
A partir da Figura 6, se observou que ao longo do tempo o uso da televisão, de
uma maneira geral, aumentou nas duas regiões estudadas. Subiu de 78,7% para 94,4% e
de 93,5% para 96,8%, no Nordeste e Sudeste, respectivamente. Nesse sentido, vale
ressaltar que em 1996 as sudestinas casadas somavam 14,8% a mais do que as
nordestinas, do total de mulheres unidas com a prática frequente de ver tevê.
É interessante observar que as sedes das maiores emissoras do Brasil ficam na
região Sudeste e que como mostra Hamburger (2005) os programas de televisão com
mais audiência no país são as telenovelas. A autora mostra a alta interligação que as
novelas têm na vida cotidiana, apontando que os capítulos são resultado de interações
prévias ocorridas nas vésperas de sua exibição, mas também no decorrer de todo o
enredo.
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O gênero poderia ser definido como um jogo complexo de interações
desiguais. Os capítulos são escritos enquanto a novela está no ar,
configurando um fenômeno ‘proto-interativo’, especialmente
adequado para o estudo das noções e práticas de mediação eletrônicas
envolvidas na produção e recepção de significados e representações
no mundo contemporâneo (HAMBURGER, 2005, p.19).

Para Hamburger (2005) existem uma categoria muita vasta de pessoas que são
parceiros diretos e indiretos da construção da novela, como profissionais especializados
em comentar televisão, no rádio ou na mídia impressa, figurinistas, músicos que
compõem trilha sonora, fãs, pesquisadores de mercado e outros profissionais. Todas
essas pessoas podem ser consideradas mediadores no processo de produção de
significados (HAMBURGER, 2005).
Nesse sentido, como discute a autora, a novela interage diretamente com o
telespectador e se todos os indivíduos envolvidos contribuem para a ressignificação da
vida cotidiana ou a produção de significados, esse fenômeno mostra que há bastante
influência do meio externo para a construção do ser social. Hamburger (2005) inclusive
faz uma relação para tentar saber em que medida as personagens exibidas nas
telenovelas se tornaram referência para a definição de tipos ideais de comportamento
nacional. A escritora usa o conceito de tipos ideais weberianos.
Se for possível relacionar as influências que os personagens de novelas levam
para o público que os assiste, também é admissível estender essa análise para a
fecundidade. Assim como as obras televisivas podem influenciar no comportamento
econômico, cultural, dentre outros, pode afetar também o comportamento da
fecundidade, uma vez que essa é dependente da mudança de valores e não só apenas da
acessibilidade em relação aos métodos de anticoncepção.
Então, tendo em vista que a queda da fecundidade decorreu de diversos fatores
sociais, econômicos e muitos outros, em que medida ela poderia estar relacionada com
os tipos ideais vivenciados nos melodramas? Esse questionamento não possui uma
resposta que tenha um consenso amplo, mas é passível de várias interpretações. Nessa
perspectiva, a atuação da ação social presente nas preferências reprodutivas por meio de
recursos midiáticos pode ser considerada válida. Por exemplo, como mostra Faria e
Potter (2002), a televisão, especialmente no caso das telenovelas, foi um forte fator de
atuação para a redução da fecundidade no Nordeste.
“No Brasil, a televisão e as telenovelas têm papel crucial nas mudanças de
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‘preços relativos’ e dos ‘custos de oportunidade’ e nas ‘construções mentais
preexistentes’ que são relevantes para o comportamento reprodutivo, o que se dá de
formas variadas e em níveis diferentes, ainda que convergentes e reforçando-se
mutuamente” (FARIA; POTTER, 2002, p. 28).
Assim como as mídias, que nesse caso é mostrada a televisiva, a religião é
também um forte instrumento moldador das ações dos indivíduos. Dessa forma, é
interessante observar se a concretização das preferências reprodutivas sofre alternância
de acordo com a religião professada pela mulher. Portanto, a Tabela 5 tem a intenção de
comparar a concretização e não concretização com os grupos religiosos estudados ou a
ausência de religião.
Tabela 5 - Concretização e não concretização das preferências reprodutivas segundo a
religiosidade da mulher, Nordeste e Sudeste, 1996 a 2006.
NE 1996
SE 1996
Não
Não concretização Concretização concretização Concretização
Sem
religião
66,4
33,6
64,8
35,2
Outras
51,9
48,1
47,2
52,8
Evangélica
54,9
45,1
43,3
56,7
Católica
62,6
37,4
49,7
50,3
NE 2006
SE 2006
Não
Não concretização Concretização concretização Concretização
Sem
religião
77,3
22,7
63,2
36,8
Outras
65,7
34,3
58,6
41,4
Evangélica
57,5
42,5
52,5
47,5
Católica
56,7
43,3
52,1
47,9
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

A Tabela 5 tem o objetivo de mostrar os percentuais de concretização e não
concretização reprodutiva segundo os grupos religiosos ou a ausência de religião, das
mulheres unidas tanto do Nordeste quanto do Sudeste, em 1996 e em 2006.
A religião que é um importante fator cultural está incluída na dimensão
sociocultural – onde se observa a difusão e a ação social, por se entender que é um
mecanismo de coesão social que muitas vezes determina o comportamento dos
indivíduos. Inclusive no que se refere ao uso de métodos contraceptivos, tendo em vista
que algumas alas conservadoras religiosas consideram a utilização de alguns ou todos
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os meios de contracepção, uma atitude errada. Desse modo, interfere diretamente na
concretização da preferência reprodutiva da mulher, que necessita do planejamento
familiar para alcançar seus objetivos.
Como observado na Tabela 5, no Nordeste em 1996 os percentuais da não
concretização das preferências de reprodução é sempre maior do que o da
concretização. Mas esse retrato apresenta nuances, como por exemplo, embora a não
concretização tenha se mostrado maior, o grupo de mulheres que declararam não ter
nenhuma religião apresentou maior índice de não concretização, 33,6%. Seguido das
católicas com 37,4% de concretização.
As mulheres que apresentaram maior concretização foram as pertencentes a
outros grupos religiosos (espírita kardecista, umbandistas ou candomblecistas, religiões
orientais, judias, dentre outras), com 48,1% e evangélicas, com 45,1%, no Nordeste em
1996.
Já no caso do Sudeste, esse panorama muda bastante de figura e são as que
declararam fazer parte das religiões dominantes no Brasil (católica e evangélica) que
apresentaram maior concretização das preferências reprodutivas. Muito embora,
possivelmente esse fato ocorra por uma questão de proporção, tendo em vista que a
quantidade de mulheres que declararam pertencer às religiões cristãs soma uma
quantidade muito maior. De toda forma, de acordo com a Tabela 5, a concretização das
sudestinas evangélicas em 1996 somou 56,7% enquanto as católicas somaram um
percentual menor, com 50,3%.
No ano de 2006 se pode notar que a concretização das preferências de
reprodução aumentou, de um modo geral, tanto no Nordeste quanto no Sudeste. Vale
ressaltar que as mulheres católicas ou evangélicas são as que representam maior
quantidade das unidas que atingiram suas preferências pelo número de filhos. No caso
do Nordeste chama à atenção a evolução do percentual das católicas, saindo de 37,4%
em 1996 para 43,3% em 2006. Enquanto as nordestinas evangélicas deixaram de somar
45,1% para 42,5% do total de mulheres unidas com essa religião.
No caso do Sudeste, em 2006, a condição de concretização é muito equiparada
entre as católicas e evangélicas. Segundo a Tabela 5, as evangélicas somaram 47,5% e
as católicas 47,9% do total de mulheres com ambas as religiões que concretizaram suas
preferências de reprodução. Pode-se perceber, então, que a concretização das sudestinas
unidas se mostrou sempre maior do que a das nordestinas, mesmo quando se compara as
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mulheres por diferenças religiosas.
5.1.3 Dimensão do Planejamento Familiar

A dimensão do planejamento familiar inclui o uso de métodos contraceptivos.
As Figuras 7 e 8 apresentam à prevalência do uso de métodos de prevenção a gravidez
segundo a idade da mulher. Essas figuras têm a intenção de verificar se houveram
mudanças no uso do tipo de métodos anticoncepcionais, entre as mulheres unidas
durante seu período reprodutivo, entre os anos de 1996 e 2006.
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Valores absolutos

Uso atual de métodos contraceptivos

1996

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

2006

Grupos quinquenais de idade

Porcentagem

Grupos quinquenais de idade

Porcentagem

Valores absolutos

Figura 7 - Comparativo entre a prevalência dos métodos contraceptivos modernos e a esterilização em relação aos tradicionais e outros, segundo a idade da
mulher, Nordeste, 1996 e 2006.
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Para observar a prevalência do uso dos métodos modernos e a esterilização
frente aos demais se utilizou um tipo de gráfico que sintetiza a prevalência do uso de
métodos contraceptivos segundo os grupos de idade. Dentro das colunas que mostram o
tipo de método, está distribuída a quantidade de mulheres, em números absolutos. Os
percentuais são dados em frequências acumuladas, do lado direito, e a linha do gráfico
indica esse percentual acumulado, destacando sempre o tipo com maior frequência.
Nesse caso, a intenção de utilizá-lo é mostrar, por grupo etário, qual método de
contracepção foi mais recorrido. Segundo a Figura 7, para o ano de 1996, houve uma
baixa utilização dos métodos modernos para as nordestinas mais velhas. Como
mostrado, apenas 7 mulheres unidas, de 45 a 49 anos, recorreram aos meios modernos
de evitar a gravidez. Os métodos modernos englobam a camisinha masculina, feminina,
pílula anticoncepcional, dentro os demais mecanismos citados no quadro 4. Os números
no meio do gráfico representam a quantidade de mulher, dividida pelo uso de métodos,
de cada grupo etário.
De acordo com a Figura 7, em 1996, a prevalência no uso de métodos modernos
aumenta com a diminuição da idade, tendo seu pico nas idades entre 20 a 24 anos, com
151 nordestinas unidas os utilizando. Nessa mesma idade a esterilização começa a ser
usada, mas tem um aumento considerável nas idades entre 30 a 34 e 35 a 39 anos.
Chama a atenção também, a quantidade de nordestinas em 1996 que declararam não
utilizar nenhum tipo de método para evitar a gravidez. Tendo um número muito
expressivo, inclusive nas idades mais jovens entre 20 a 29 anos. O uso de métodos
tradicionais e folclóricos é baixo em todos os grupos etários.
Como já esperado, em 1996, entre as mais jovens, de 15 a 19 anos, não houve a
recorrência a esterilização e também se detectou, a partir da Figura 7, pouca utilização
dos métodos tradicionais e outros tipos. Porém, a quantidade de mulheres que declaram
não utilizar nenhum método foi ainda maior do que as que usavam os modernos, 92 e 55
nordestinas, respectivamente.
Sobre o uso de métodos, Potter (1999), ao avaliar a persistência no uso de
métodos contraceptivos antiquados, entre o México e o Brasil, argumenta que de uma
maneira geral, a escolha por quais métodos de contracepção usar estão intimamente
relacionados com os modelos familiares, em que um indivíduo leva em consideração os
vários atributos do método escolhido, como custo, tempo gasto para sua aquisição,
facilidade de uso, eficácia, reversibilidade e prováveis efeitos colaterais.
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Segundo o autor, a escolha se dá de acordo com a função de utilidade do método
e uma seleção de conjunto de preferências e eventualmente os indivíduos escolhem o
que lhes parece melhor. Ademais, na interpretação de Potter (1999), pessoas que estão
dando um espaçamento entre um filho e outro, dão menos valor/atenção à efetividade
dos métodos do que os limitadores, porque precisam do método mais efetivo possível
para limitar sua fecundidade.
Ainda de acordo com a Figura 7, nota-se que há mudanças em todas as
categorias de métodos e em todas as idades, em 2006. No referido ano, as principais
mudanças foram especialmente na utilização de meios modernos de contracepção. O
uso desses métodos aumentou principalmente nas idades mais jovens, a partir dos 15
anos, tendo um pico de aumento nos grupos etários entre 20 a 4 e 25 a 29 anos.
Nota-se, a partir da Figura 7, relativo ao ano de 2006, que a categoria do “não
uso” não aparece. Isso ocorreu porque de um modo geral a recorrência a algum tipo de
prevenção contra a gravidez aumentou (PNDS, 2009). A esterilização também mostrou
aumento, principalmente, nas idades entre 35 a 39, 40 a 44 e 45 a 49 anos. Mas, nas
idades mais jovens ela decresceu, por exemplo, haviam aproximadamente 89 jovens
casadas em 1996 que foram esterilizadas, com idade entre 25 a 29 anos. Em 2006, nesse
mesmo grupo etário, aproximadamente 51 mulheres unidas recorreram ao método
definitivo. A diminuição do uso da esterilização continua entre as com 20 a 24 anos.
Os usos das medidas tradicionais, sendo as principais a tabela de abstinência
periódica e o coito interrompido, apresentaram diminuição em todas as idades. Porém, o
decréscimo é mais evidente nas coortes mais velhas, desde os 35 até os 49 anos. Os
meios folclóricos apresentados na Figura 7 representam o uso de chás e outras medidas
de conhecimento popular. Já a categoria de outros métodos, que se mostra com
expressivo aumento para o ano de 2006, engloba outros modernos, especialmente pela
participação da população masculina através do preservativo e vasectomia.
Entretanto, como discute Berquó, Garcia e Lago (2008), ainda é preciso
esclarecer em que medida as modificações no uso de métodos contraceptivos que
ocorreram entre 1996 e 2006, representam uma redução das desigualdades no padrão de
anticoncepção entre os estratos da população.
De acordo com Berquó, Garcia e Lago (2008), a utilização de métodos
contraceptivos no Brasil é bastante alta, ressaltando que praticamente todas as
entrevistadas na pesquisa da PNDS 2006 declararam usar algum meio anticoncepcional
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moderno. Como por exemplo, 29% das mulheres unidas declararam ser esterilizadas,
21% usavam pílulas, 6% preferiram camisinha masculina, 5% contavam com o
companheiro vasectomizado e somente 3% ainda utilizavam métodos tradicionais.
As autoras ainda apontam que se comparado com os resultados da PNDS 1996
essa distribuição de métodos significa uma notável mudança e umas das diferenças
maiores é que havia uma prevalência maior para a esterilização feminina, chegando a
40% das mulheres. Os dados mencionados são referentes ao Brasil, mas as regiões
estudadas (Nordeste e Sudeste) seguem a mesma tendência.
Quanto às diferenças nos padrões de anticoncepção segundo os estratos sociais,
Perpétuo e Wong (2008) esclarecem que uma grande parcela de mulheres de estratos
socioeconômicos mais baixos usaria a esterilização, por exemplo, sem ter
experimentado antes nenhum outro meio de evitar a gravidez. Essa opção pelo método
irreversível acontece com maior frequência quando essa mulher tem um número maior
de filhos do que o considerado ideal e se está no perfil entre aquelas que engravidam
com menores espaços entre as gestações e isso denota, de acordo com as autoras,
dificuldades com o planejamento da reprodução.
A Figura 8 a seguir, apresenta à prevalência do uso de métodos de prevenção a
gravidez segundo a idade da mulher, da região Sudeste, tanto para o ano de 1996 quanto
para 2006.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.
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Figura 8 - Comparativo entre a prevalência dos métodos contraceptivos modernos e a esterilização em relação aos tradicionais e outros, segundo a idade da
mulher, Sudeste, 1996 e 2006.
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O cenário do Sudeste apresenta diferenças no uso de métodos em relação ao
Nordeste. As sudestinas casadas recorreram mais aos meios modernos de anticoncepção
do que as nordestinas no mesmo período estudado (1996 e 2006). Houve um maior uso
de mecanismos contraceptivos modernos por parte da população feminina do Sudeste
do que a do Nordeste, de um modo geral, em praticamente todas as idades.
A recorrência a esterilização também se mostrou expressiva, principalmente nas
coortes mais velhas, a partir dos 30 até os 49 anos de idade. Em 1996, em comparação
com o mesmo período do Nordeste, a prática da esterilização se mostrou mais presente
no Sudeste. Por exemplo, enquanto havia 140 sudestinas unidas de 35 a 39 anos
esterilizadas, havia 87 nordestinas na mesma situação conjugal e no mesmo período, de
acordo com as Figuras 7 e 8.
Outro dado chama a atenção na Figura 8, para o ano de 1996, a porcentagem das
mulheres unidas que declararam não usar nenhum método é bem menor do que as do
Nordeste. Também houve menor recorrência a métodos tradicionais e o uso de
folclóricos praticamente inexistiu para as unidas do Sudeste. Somente as do grupo etário
entre 40 a 44 é que demonstrou usar meios folclóricos como medida preventiva da
gravidez.
Em relação às diferenças no uso de métodos entre o Sudeste e Nordeste, se pode
mencionar o “efeito perverso”, descrito por Caetano e Amorim (2012). Esse efeito diz
respeito ao aumento da demanda por regulação por fecundidade ao mesmo passo que
não há uma quantidade correspondente de políticas públicas efetivas de planejamento
familiar. Assim, a disseminação de meios de anticoncepção assumiu um caráter
altamente discriminatório, de acordo com os autores.
Caetano e Amorim (2012) demonstram que relativo aos diferenciais sociais do
comportamento reprodutivo brasileiro, mesmo que os níveis de fecundidade cheguem à
mesma escala entre os diferentes estratos sociais ainda há diferenças no acesso e tipo de
método utilizado. Apontam também que aumentou o acesso e a demanda a métodos
reversíveis no setor público e que mulheres e casais que são de níveis sociais
socioeconômicos mais baixos seguem tendo um custo mais alto para conseguirem
efetivar suas preferências reprodutivas.
Caetano e Amorim (2012) defendem que o “efeito perverso”, atualmente,
assume uma nova caracterização que reside nos serviços públicos de planejamento
familiar e na figura do mercado. Portanto, vê-se que o Brasil avançou muito em relação
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aos serviços de saúde pública com abrangência a saúde reprodutiva, mas ainda não
conseguiu alcançar adequadamente as mulheres de classes sociais menos favorecidas e
nesse caso as nordestinas somam um alto percentual de brasileiras com necessidade
anticoncepcional insatisfeita.
De acordo com a Figura 8, no Sudeste de 1996, nota-se que houve um aumento
expressivo do uso dos métodos modernos de anticoncepção e em toda a faixa de idade
correspondente ao período reprodutivo, tendo um pico do aumento nas idades entre 20 a
29 anos, mas a coorte de 45 a 49 também demonstrou maior recorrência a esse tipo de
métodos.
A esterilização das sudestinas unidas segue o padrão nacional de queda com a
chegada dos anos 2000. Se comparado com os gráficos da Figura 7, pode-se perceber
que entre as idades de 34 até 49 anos houve um relativo aumento da esterilização. Mas,
a tendência geral é mostrada pelas idades mais jovens, já que dos 20 aos 34 anos houve
uma gradual queda do uso do método definitivo contra a gestação.
Concernente aos meios tradicionais, a Figura 8 mostra que de 1996 a 2006 a
recorrência a esses meios diminuiu. Houve, em contrapartida, uma elevação na
utilização de outros tipos de métodos de contracepção, que, de acordo com a PNDS
2006, esses outros métodos correspondem a mecanismos modernos e a maior
participação masculina no processo de planejamento familiar.
De maneira geral, comparando-se às mulheres casadas de 1996 com as de 2006,
se pode notar que elas só aumentaram sua utilização dos meios modernos de
anticoncepção. Mas, dentre os quatro grupos de mulheres que estão sendo comparadas
nesse trabalho de pesquisa: nordestinas unidas de 1996 e 2006; sudestinas unidas de
1996 e 2006. Viu-se que são as unidas do Sudeste de 2006 que mais recorrem a métodos
modernos de contracepção e que, por sua vez, menos lançam mão de medidas
tradicionais ou folclóricas para regularem sua prole. Bem como, são as pertencentes a
esse grupo que mais reduziram o uso da esterilização.
Contudo, a discussão acerca dessas discrepâncias entre regiões passa pelas
questões socioeconômicas, porque afinal, o histórico sociopolítico e econômico do local
também importa bastante e interfere no comportamento reprodutivo de uma população.
Mas passa também pela discussão das teorias sociais como a de difusão social, discutida
por Montgomery e Casrterline (1996). Nesse caso, o aprendizado social discutido na
teoria de difusão pode ser observado, já que as diferenças regionais do uso de
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anticoncepção, além de uma questão econômica também passam pelas diferenças
culturais e comportamentais. O aprendizado social nesse contexto estaria relacionado à
quantidade de vezes que as mulheres ouviram falar sobre métodos anticoncepcionais e
quais os mais usados dentro do seu grupo social.

5.1.4 Dimensão Demográfica

Esse subitem exibe a situação de domicílio das mulheres unidas, com objetivo de
analisar se a população feminina do meio rural apresenta uma predominância maior com
relação a ter muitos filhos, do que as residentes em área urbana.
A primeira Figura (9) traz apenas o percentual de mulheres residentes em área
urbana e rural. Já na Figura 10 é feita uma comparação da situação de domicílio e o
número de filhos.
Figura 9 - Percentual da população feminina unida maritalmente segundo situação de
domicílio, Nordeste e Sudeste, 1996 e 2006.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

A Figura 9 mostra o percentual de mulheres unidas que residiam em lugar
urbano ou rural até o momento da entrevista. O que se pode claramente notar é que
desde a década de 1990 a população brasileira, como um todo, já estava muito
urbanizada.
Como se vê na Figura 9, a população feminina e urbana do Sudeste sempre foi
muito alta, mantendo- se em torno dos 90% da população total. Muito embora, de 1966
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a 2006, tenha havido um pequeno acréscimo do número de sudestinas que passaram a
viver no meio rural. Mesmo assim, a proporção de mulheres que vivem em meio urbano
continua significativamente prevalecente.
O cenário do Nordeste também mostra que a população urbana já era
prevalecente desde os anos de 1990. Porém, as habitantes do meio rural nordestino
somam uma representação muito maior do que as moradoras rurais do Sudeste. Como
se pode notar na Figura 9, a população rural nordestina, em 1996, representou 32,8% do
total de pessoas do sexo feminino da região. Um fato que mostra uma das grandes
discrepâncias entre as regiões, tendo em vista que as regiões brasileiras apresentam altos
níveis de diferenças socioeconômicas e culturais entre elas.
Já nos anos de 2006, a população nordestina feminina e rural sofre uma queda e
passa a ser 30,8% do total. Mesmo com essa diminuição, o Nordeste ainda apresenta
uma alta porcentagem de população rural. Possivelmente, seja esse um dos fatores que
contribuíram para que a concretização reprodutiva do Nordeste fosse sempre menor do
que a do Sudeste. E isso não tem a ver com a moradia rural em si, mas, se pode deduzir
que tem relação com o alcance das políticas públicas, inclusive as de saúde reprodutiva,
como as referentes a proporcionar de maneira fácil e gratuita a facilitação do alcance a
métodos de anticoncepção.
Segundo os resultados da PNDS 2006, a taxa de fecundidade entre as
nordestinas sofreu uma significativa queda, de 1996 a 2006, a taxa saiu de 3,1 filho por
mulher e passou a ser de 1,8 filhos. Um dos motivos apontados está no fato de que essas
mulheres passaram a ter mais acesso a métodos contraceptivos, pois se constatou que
mais de 80% declarou que usava algum tipo de método e no intervalo de dez anos, a
quantidade de parceiros que utilizaram preservativos quase quadruplicou.
Ainda de acordo com a pesquisa de 2006, as nordestinas estão seguindo a
tendência nacional de desejo por menos filhos e de iniciação na vida sexual mais cedo.
Os dados mostram que caiu de 19,4 para 16 anos a idade média da primeira relação
sexual. Mas o Nordeste diferencia-se das outras regiões e não necessariamente a
redução na idade ao ingressar na vida sexual significou maior gravidez adolescente. Em
1996, no Nordeste, as adolescentes grávidas do primeiro filho correspondiam a 3,7%, já
em 2006 esse percentual caiu para 3%. Do total da população as jovens mães
representavam 19,9% em 1996 e essa porcentagem no decorrer de dez anos permanece a
mesma (PNDS, 2009).
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A Figura 10, a seguir, contém o percentual da população feminina unida
segundo a situação de domicílio e o número de filhos, do Nordeste e Sudeste, de 1996 e
2006.
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Figura 10 - Gráficos com percentuais da população feminina unida maritalmente segundo situação de domicílio e número de filhos
vivos, Nordeste e Sudeste, 1996 e 2006.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.
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A Figura 10 mostra a relação entre a situação de domicílio e a quantidade de
filhos das mulheres unidas maritalmente, tanto as do Nordeste quanto as do Sudeste, em
1996 e 2006. A intenção desses gráficos é mostrar se a condição de domicílio, de ser
rural ou urbano, reflete na quantidade de filhos vivos. No tocante ao Nordeste, a
sequência mostrada na Figura 10, permite afirmar que as mulheres do meio rural
representavam a maioria em relação aquelas com um maior número de filhos, seis ou
mais, em 1996.
De forma análoga, as sudestinas unidas em 1996 com uma prole grande também
eram as mulheres da área rural. Se comparadas com as que viviam em meio urbano, de
acordo com a Figura 10, o percentual destas com seis filhos ou mais filhos não chegou a
somar 2%, enquanto que as que moravam no rural alcançaram 15% no Sudeste. As
nordestinas unidas representaram uma proporção de mulheres pertencentes ao meio
rural, com muitos filhos, ainda maior, chegando a 19% em 1996.
O contexto de 2006 exibe as rápidas mudanças que ocorreram desde 1996 e
mostra que o percentual de mulheres unidas com um grande número de descendentes,
tanto do meio urbano quanto do rural, se reduziu substancialmente. Porém, tanto no
Nordeste quanto no Sudeste ainda permaneceu maior a quantidade da população
feminina com seis ou mais filhos. Em contrapartida, a proporção de mulheres com
somente um filho aumento nas duas regiões, sendo que as moradoras da área urbana
ainda aparecem somando uma quantia maior. Chama a atenção que a diferença entre as
nordestinas do meio rural e do urbano, com um filho, se mostrou muito tênue, ambas
representando quase a mesma porcentagem, em torno dos 25%, como pode ser visto na
Figura 10.
Já no Sudeste essa distância se mostrou maior, com aproximadamente 30% das
mulheres do meio rural com um filho e 35% das que residiam em área urbana, com um
filho. Essas divergências em relação à fecundidade do meio urbano e rural encontra uma
vasta discussão na literatura a respeito das implicações e discrepâncias de se viver em
espaço rural ou urbano, no Brasil. Tendo em vista que, pertencer a áreas rurais
brasileiras muitas vezes é sinônimo de não ter adequado acesso a bens e serviços, como
os serviços de saúde pública.
Segundo o Ministério da Saúde (2004), com base em dados da PNDS 1996, um
dos problemas de saúde feminina no país é em relação à precariedade na atenção
obstétrica. Informações referentes à cobertura de pré-natal, por exemplo, em 1996,

118

mostram que a menor cobertura foi encontrada no Nordeste (75%) e a maior no Rio de
Janeiro (96%). Além disso, a situação ainda se agrava quando se trata das mulheres do
meio rural, pois, os resultados apontaram que aproximadamente 13% das mulheres que
tiveram filhos nos cinco anos antecedentes a pesquisa, não haviam feito consulta prénatal. Dentre essas, 9% pertenciam a regiões urbanas e 32% a locais rurais.
Algumas limitações são apontadas na PNDS 1996 pertinentes as mulheres
residentes de áreas rurais. Relativo à assistência obstétrica, 32% das grávidas não
tiveram nenhum atendimento pré-natal. E, o acesso ao parto hospitalar foi menor nas
regiões rurais, principalmente entre as mulheres com pouco ou nenhum estudo e entre
aquelas que não tiveram assistência pré-natal. A taxa de mortalidade infantil também foi
outro fator agravante que atingiu os filhos das residentes em local rural e as que não
tiveram ajuda com o pré-natal e o parto, chegando a 65 por mil nascidos vivos,
enquanto que em regiões urbanas essa taxa diminua para 42 por mil filhos vivos (PNDS,
1997).
Logo, do acordo com a PNDS 1996, o acesso necessário da população rural aos
serviços de saúde ainda é um desafio para o Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme
a pesquisa sobre saúde reprodutiva, o acesso dificultoso imposto à sociedade rural
acerca dos serviços de saúde tem a ver com as desigualdades nas relações de gênero e
de trabalho, às largas distâncias entre o domicilio ou emprego e os serviços de saúde, a
escassez dos serviços locais e a falta de capacitação adequada por parte de profissionais
e gestores para atender as especificidades da população do campo.

5.1.5 Dimensão Educacional

A dimensão educacional engloba informações acerca dos anos de estudo da
mulher. A variável usada para este fim subdivide-se da seguinte maneira: 0 anos (sem
estudo nenhum), 1 a 9 anos e 12 ou mais anos de estudo. Isolaram-se as mulheres com
zero ano de estudo porque se teve a intenção de fazer um paralelo entre os dois
extremos: as que não tiverem nenhum acesso à educação formal e as que estudaram
doze ou mais anos.
Os dados referentes à dimensão educacional estão dispostos nas Figuras 11 e 12.
E não incorporam as mulheres com escolaridade mediana, de um a nove anos de estudo,
uma vez que a finalidade consiste em analisar o impacto da ausência ou presença da

119
Figura 11 - Gráficos com percentuais de mulheres unidas maritalmente segundo a
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

A Figura 11 apresenta, em percentuais, a relação entre a escolaridade da mulher
unida maritalmente e o número de filhos vivos. A intenção dessa figura é mostrar
apenas as mulheres que não tiveram acesso à educação formal numa escola
convencional e o impacto dessa condição no número de filhos. Isso porque como mostra
Rios-Neto (2005), a escolaridade exerce muita influência na fecundidade, pois, como
discute o autor, a posse da educação formal foi uma das causas que contribuíram para a
redução do número de filhos. De acordo com a Figura 11, pode-se notar que essa
assertiva realmente ocorre, por exemplo, tanto no Nordeste quanto no Sudeste de 1996,
houve uma alta prevalência de mulheres sem estudo com um grande número de filhos,
como seis ou mais crianças.
No ano de 2006, há uma redução significativa na quantidade de mulheres unidas
sem estudo com um grande número de filhos, porém, se pode ver a partir da Figura 11,
que mesmo com uma alta porcentagem dessas mulheres com apenas um ou dois filhos,
ainda há uma significante quantidade com famílias maiores, com três ou quatro
crianças.
Tanto no Nordeste quanto no Sudeste, se observa que mais de 10% das
mulheres unidas, sem estudo, ainda possui famílias mais numerosas com três ou quatro
filhos. A partir disso, tem-se um cenário mostrando que a educação exerce influência
direta no tamanho da prole, inclusive quando se trata de um regime maior de
fecundidade.
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A figura 12 apresenta a situação das mulheres com alta escolaridade, segundo o
número de filhos vivos.
Figura 12 - Gráficos com percentuais de mulheres unidas maritalmente segundo a
escolaridade (12 ou mais anos de estudo) e o número de filhos vivos, do Nordeste e
Sudeste, 1996 e 2006.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.

A Figura 12 mostra o ponto extremo oposto do apresentado na Figura 11, uma
vez que, trabalha somente com as mulheres unidas com doze ou mais anos de
escolarização. O objetivo de destacar somente duas categorias tão distintas, que são a
não e a alta escolarização é poder ter uma dimensão maior sobre o quão influenciador é
o fator educação para as preferências de reprodução.
A partir da Figura 12 se pode ver que no Nordeste, em 2006, haviam mulheres
com alta escolarização e muitos filhos, como 6 ou mais. Porém, diferente do resultado
mostrado sobre as mulheres sem escolarização, na Figura 11, o percentual das com alta
escolaridade e prole grande é substancialmente menor. De um modo geral, o percentual
de mulheres com alta qualificação estudantil e grande número de filhos é tão baixo que,
na região Sudeste, mesmo em 1996, não se tinha mulheres, dentre as pesquisadas, que
estivessem tidos a partir de cinco filhos.
O Sudeste em 2006 apresentou um percentual quase inexistente de mulheres
unidas com alta escolarização e muitos filhos, porém ainda foi maior do que o mostrado
em 1996. Possivelmente, esse fenômeno aconteceu porque nos anos 90 era bastante
improvável que uma mulher em união conjugal, com muitos filhos, pudesse e tivesse
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meios que auxiliassem para que se conseguisse conciliar a prole com os estudos.
Somente a partir de 2002 com maiores investimentos em educação é que foi
possível oportunizar a continuidade da escolarização para grupos sociais cada vez mais
abrangentes, inclusive, certamente para muitas mulheres com grandes proles. Sem falar
da ampliação das creches escolares assegurada pela Emenda Constitucional n°. 59.
/2009, que dentre outros benefícios, tornou obrigatória a educação para a faixa etária
dos 4 aos 17 anos. Assim, é possível afirmar que provavelmente essas mudanças
educacionais que afetaram diretamente os filhos, pode ter tornado mais fácil o acesso
das mães a continuação do ensino básico, bem como o ingresso no superior.
Projetos de financiamento estudantis como o Programa de Universidade para
Todos (ProUni), criado em 2004; a ampliação do Fundo de Financiamento ao Estudante
de Ensino Superior (FIES), em 2010, dentre outros, provavelmente também foram
fatores coadjuvantes para o crescimento da proporção de mulheres unidas com muitos
filhos e alta qualificação.

5.1.6 Dimensão Econômica

A dimensão supracitada apresenta a condição econômica da mulher unida
segundo o trabalho remunerado. Para avaliar essa condição foram consideradas apenas
variáveis que continham o percentual da população feminina que alegaram ter algum
trabalho remunerado extradomiciliar.
Os resultados da situação econômica são apresentados nas Figuras 13, 14 e 15.
Além de analisar as mudanças na condição de trabalho da mulher (Figuras 13 e 14),
também se analisou a relação entre trabalho externo e número de filhos vivos (Figura
15) com a finalidade de observar se o emprego foi um fator muito impactante na escolha
pelo número de filhos.
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Figura 13 - Percentual das mulheres unidas maritalmente segundo condição de
trabalho, Nordeste e Sudeste, 1996.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNDS 1996.

A Figura 13 mostra a condição de trabalho das mulheres unidas de 1996 em
relação a alguma atividade remunerada extradomiciliar. Pode-se notar que no referido
ano já havia uma alta proporção de mulheres que exerciam trabalho remunerado. Tanto
na região Nordeste quanto na Sudeste, praticamente metade da população feminina
unida já desempenhavam funções empregatícias.
As nordestinas casadas somavam 44,9% do total da população feminina
pesquisada, em relação à ocupação referente ao emprego. No Sudeste as mulheres
representavam uma porcentagem maior (46,6%) do que as do Nordeste. Essa situação
pode ser considerada um termômetro das discrepâncias socioeconômicas entre as duas
regiões.
Na Figura posterior (14), com a intenção de fazer um comparativo entre os anos
de 1996 e 2006, estão dispostas informações a respeito do percentual de mulheres
unidas e a condição de trabalho feminino do ano de 2006. A partir dos dois gráficos é
possível identificar se houve um aumento ou queda no percentual de mulheres com
trabalho remunerado.
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Figura 14 - Percentual das mulheres unidas maritalmente segundo condição de
trabalho, Nordeste e Sudeste, 2006.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNDS 1996.

A Figura 14 apresenta um panorama mais recente, de 2006, da condição de
trabalho das mulheres unidas maritalmente. Esse cenário mostra que o percentual de
mulheres casadas do Nordeste sofreu uma queda em relação (43%) em relação à
porcentagem de 1996 (44,9%). Já o Sudeste exibe um relevante aumento no total da
população feminina unida que exerceu atividade remunerada, saindo de 46,6% em 1996
e chegando a 2006 com 51,7%.
O trabalho extradomiciliar feminino também é considerado um dos maiores
fatores de interferência na fecundidade, uma vez que o empoderamento da mulher,
como apontara Sen (2010) foi uma conquista fundamental para a obtenção da autonomia
e liberdade, consequentemente, também foi um fator preponderante para a redução dos
níveis de fecundidade, como será mostrado na Figura 15.
No tocante as diferenças entre a empregabilidade feminina nas regiões Nordeste
e Sudeste, uma possível explicação percorre a discussão da heterogeneidade existente
entre as regiões brasileiras, principalmente relacionadas às diferentes condições de
desenvolvimento socioeconômico do lugar.
Em relação aos perfis dos domicílios e das famílias, a região Nordeste destaca-se
por ser uma das regiões brasileiras mais afetas pelos gargalos sociais como
desigualdades de renda, desemprego, infraestrutura precária, falta de investimento em
educação, dentre outros. Como mostra a PNDS 2006, o Nordeste e o Norte são as
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macrorregiões que ainda apresentam as piores condições de vida em relação às demais,
dessa maneira as desigualdades regionais deixam as nordestinas com desvantagens em
relação à qualidade de vida.
Além das diferenças socioeconômicas do Nordeste em relação aos demais
estados, inclusive Sudeste, também é preciso atentar-se para as especificidades dentro
da própria região e nesse sentido as áreas urbanas e rurais sempre apresentaram muitas
discrepâncias. A PNDS 2006 aponta que ainda havia muitas diferenças entre as duas
áreas, mas cada uma com a sua peculiaridade, como sérios problemas de acesso aos
serviços de infraestrutura básica dentro do meio urbano e baixo nível socioeconômico
no campo rural.
De acordo com Becker (2006), o Nordeste, já nos anos 2000, se comparado às
demais regiões brasileiras é a que apresenta a maior taxa de mortalidade infantil e mais
baixa esperança de vida ao nascer (66,66 anos). Além disso, apresenta a segunda mais
alta taxa de fecundidade do Brasil e a segunda maior presença percentual de menores de
cinco anos do total populacional. A autora ainda atenta para as heterogeneidades entre
as unidades federativas nordestinas, afirmando que, por exemplo, 31% da população
concentram-se no Sergipe e 12% na Paraíba.
Tendo em vista o exposto, as nordestinas unidas sempre enfrentaram um desafio
maior ao tentar se inserirem no mercado de trabalho, muito possivelmente essas
condições adversas presentes na região Nordeste contribuiu para que essas mulheres
somassem um percentual menor, se comparado às sudestinas, que exerciam alguma
atividade remunerada no período da pesquisa.
Dessa maneira, a Figura 15 traz a relação entre as nordestinas e sudestinas
unidas segundo a condição de trabalho e o número de filhos vivos a fim de analisar em
que medida o trabalho extradomiciliar interfere na escolha pela quantidade de filhos.
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Figura 15 - Gráficos com percentuais de mulheres unidas maritalmente segundo trabalho remunerado e número de filhos
vivos, Nordeste e Sudeste, 1966 e 2006.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996 e PNDS 2006.
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A Figura 15 mostra uma sequência de gráficos com o comportamento das
mulheres unidas maritalmente segundo a condição de trabalho e o número de filhos
vivos. Essa análise considera apenas as mulheres que responderam, no momento das
pesquisas, que exerciam algum trabalho extradomiciliar remunerado. A intenção é
observar se o trabalho remunerado, no caso das mulheres unidas, também é um dos
fatores que pode ter influenciado a redução de filhos.
Observando todos os contextos apresentados na Figura 15, pode-se perceber que
há uma prevalência de mulheres unidas com apenas uma ou duas crianças. No Nordeste,
em 1996, se pode notar que houve uma proporção maior da população feminina com
famílias mais numerosas, em relação ao mesmo período, no Sudeste. Chama a atenção
que 10,82% trabalhavam e tinham seis filhos ou mais, se comparadas às sudestinas, com
a mesma quantidade de filhos, haviam apenas 1,98%. Muito provavelmente essa
diferença se deu porque, além de outros fatores, houveram menos mulheres unidas com
grande quantidade de filhos no Sudeste do que no Nordeste.
No que se refere às sudestinas unidas de 1996, considerando apenas as mulheres
com filhos, vê-se que o maior percentual mostrado na Figura 15 corresponde a 30,91%
das mulheres com dois filhos. Esse percentual vai diminuindo conforme a prole vai
aumentando. Isto é, no Sudeste, mesmo em 1996, já havia uma baixa proporção de
mulheres unidas com família grande.
O contexto de 2006 mostra que tanto no Nordeste quanto no Sudeste a
quantidade de mulheres com proles maiores reduziu-se significativamente. Como
mostra a Figura 15, concernente as unidas com renda extradomiciliar, a queda começa a
ser mais visível a partir das mulheres com três filhos, saindo de 15,79% a proporção da
população feminina com três crianças em 1996 para 13,61%, em 2006, no Nordeste.
Essa redução fica mais visível com famílias que tinham a partir de quatro filhos. Por
exemplo, com quatro filhos, as nordestinas somavam 8,04%, em 1996, e passa para
3,06% em 2006. Com seis filhos ou mais a porcentagem saí de 11% em 1996 e chega a
3%, considerando o valor arredondado.
O Sudeste em 2006, da mesma forma, apresenta um quadro onde o percentual de
mulheres unidas com trabalho remunerado e grandes proles reduziu-se altamente,
chegando a menos de 1% a quantidade de mulheres empregadas com seis ou mais
filhos. Em contrapartida, a proporção daquelas com um ou dois filhos só aumentou,
chegando a representar o pico da curva do gráfico do Sudeste de 2006, sendo 33,42% as
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com um filho e 31,97% com dois filhos. De acordo com as informações da Figura 15, a
quantidade de mulheres com mais filhos é sempre mais baixa no Sudeste do que no
Nordeste. Ainda que essa pesquisa se proponha a analisar somente as mulheres unidas
de ambas as regiões, os dados apresentados corroboram com a queda da fecundidade
vista em todo o Brasil.

5.2 ANÁLISE MULTIVARIADA DAS PREFERÊNCIAS REPRODUTIVAS

Para observar o grau de relação existente entre a variável binária construída que contém a concretização e não concretização das preferências por reprodução, e, as
variáveis que correspondem ao meio externo, como trabalho, educação, acesso a mídias,
uso de meio anticoncepcionais e religião – utilizou-se a regressão logística binária
mostrada nas Tabelas 6, 7, 8 e 9. A intenção foi de medir as razões de chance de a
concretização acontecer quando relacionada a outros fatores.
Desse modo, através da mensuração entre a variável binária e as independentes,
se pode analisar as preferências reprodutivas como ação social, de forma indireta, já que
não existem indicadores específicos projetados para mensurá-la. Logo, as preferências
reprodutivas foram observadas como ação social por meio das variáveis que
representam o relacionamento da mulher com o meio, que são as mídias, a religião e a
comunicação com o parceiro, especialmente a respeito da fecundidade.
A Tabela 6 exibe as razões de chance em relação a concretização reprodutivas
das nordestinas unidas de 1996.
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Tabela 6 - Análise das Razões de Chance para concretização das preferências
reprodutivas em mulheres unidas maritalmente, Nordeste, 1996.
Erro
Coeficiente Padrão
DEMOGRÁFICAS
Idade
15 a 19 anos (ref.)
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
Situação de domicílio
Rural (ref.)
Urbano
EDUCACIONAIS
Frequência do cônjuge à escola
Não (ref.)
Sim
Escolaridade por anos de estudo
Sem estudo (ref.)
1 a 9 anos
10 a 11 anos
12 ou mais anos
SOCIOCULTURAIS
MÍDIAS
Costuma assistir TV
Não (ref.)
Sim
RELIGIÃO
Sem religião (ref.)
Outras
Evangélica
Católica
RELACIONAIS
Marido quer mesmo número de filhos
Mesmo número (ref.)
Mais filhos
Menos filhos
Não sabe
Conversou sobre PF com parceiro
Não (ref.)
Sim

(Continua)

Razão de 95% I.C. por EXP(B)
chance
Inferior
Superior

0,349
1,080
1,275
1,236
1,326
1,139

0,236
0,227 *
0,232 *
0,237 *
0,246 *
0,256 *

1,417
2,946
3,580
3,442
3,767
3,123

0,893
1,889
2,273
2,164
2,327
1,891

2,248
4,593
5,639
5,475
6,097
5,158

0,439

0,103 *

1,552

1,267

1,900

0,369

0,123 *

1,446

1,137

1,839

0,103
0,467

0,149
0,179 *

0,828
1,132

0,464

0,258

1,109
1,609
1,591

0,959

1,484
2,286
2,640

0,334

0,119 *

1,397

1,107

1,763

0,609
0,499
0,209

0,001 *
0,000 *
0,000 *

1,838
1,647
1,233

1,836
1,646
1,232

1,840
1,648
1,233

-0,046
-0,833
-0,416

0,118
0,197 *
0,169

0,955
0,435
0,660

0,758
0,296
0,474

1,204

-0,716

0,324

0,489

0,259

0,923

0,639
0,919
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Cont.
Erro
Coeficiente Padrão
PLANEJAMENTO FAMILIAR
Uso atual de métodos contraceptivos
Não usa (ref.)
1,896
1,050
Outros folclóricos
Tradicionais
0,793
0,300
Modernos
0,728
0,213 *
* < 0,05 significativo.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996.

Razão de 95% I.C. por EXP(B)
chance
Inferior
Superior

6,659
2,210
2,071

0,850
1,226
1,364

52,150
3,981
3,147

A Tabela 6 mostra que, tratando-se das variáveis demográficas, as mulheres
unidas do Nordeste, de 30 a 34 anos (RC=3,58), de 35 a 39 (3,44) e 40 a 44 anos
(RC=3,76) demonstraram maiores chances de concretizar suas preferências de
reprodução frente às idades mais jovens entre 15 a 24 anos de idade.
Quanto à situação de domicílio as moradoras da região urbana apresentaram
chances 1,55 maiores de concretizarem suas preferências de reprodução do que as que
moravam em área rural. Muito provavelmente essa razão de chance é maior porque
quem vive em espaço urbano tem mais facilidade de acesso às unidades de saúde, aos
profissionais de saúde, farmácias, dentre outras fontes para se conseguir métodos de
prevenção da gravidez, do que as residentes em espaço rural. Principalmente nos anos
90, quando o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda estava em expansão.
Quanto às questões educacionais, foi verificado se as mulheres que tinham
parceiros que frequentaram escola teria maior chance de conseguir realizar seus
objetivos maternos. Também foi verificado se a escolaridade interferia de alguma
maneira, para que as mulheres conseguissem realizar seus ideais de filhos. De acordo
com a Tabela 6, as nordestinas com parceiros que frequentaram escola tiveram 1,44
mais chances de concretizarem suas preferências.
Em relação à escolarização feminina, segundo a Tabela 6, o grupo pertencente à
categoria de 10 a 11 anos de estudo mostraram-se com razão de chance de 1,61 maior
de concretizar suas preferências reprodutivas. Essa razão de chance é principalmente
maior entre o grupo sem escolarização formal (RC=1,11). O grupo que possui entre 12
ou mais anos de estudo também tem uma chance maior de concretização (RC=1,59) do
que o grupo sem estudo.
A variável sociocultural que apresentou significância para a realização do
número de filhos planejados foi a que se refere ao hábito de assistir televisão.
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Mostrando que mulheres com o costume de ver TV têm 1,39 vezes maiores chances de
conseguir alcançar suas metas reprodutivas do que as não tem o hábito de assistir
frequentemente.
No tocante à interferência da cultura, a religião também se mostra importante
fator influenciador para concretização no desejo de filhos. Para o ano de 1996, mulheres
unidas de outras religiões (RC=1,83) apresentaram razão de chance maior, em relação
as mulheres sem religião, de conseguiram suas metas de filhos. Seguido as pertencentes
a outras religiões, quem apresentou maior chance foram às evangélicas (RC=1,64) em
seguida as católicas (RC=1,23).
No que se refere às preferências reprodutivas efetivadas por meio do
planejamento familiar. Observando os mecanismos utilizados para realizá-lo, as
mulheres que utilizaram métodos modernos apresentaram chances 2,07 maiores de
concretizarem suas metas reprodutivas do que as que não usaram nenhum método, de
acordo com a Tabela 6.

As esterilizadas não podem mais cumprir seu desejo

reprodutivo já que fizeram um procedimento definitivo.
Segundo a PNDS 2006, as informações acerca do conhecimento sobre métodos
de contracepção foram adquiridas a partir de respostas da população entrevistada que
nomeasse maneiras ou métodos que ajudasse a um casal evitar a gravidez. Se, por acaso,
não tivesse havido menção a método algum, o entrevistador elencava alguns métodos e
perguntava se era do conhecimento da pessoa entrevistada. Todos os métodos modernos
descritos foram: pílula, Dispositivo Intrauterino (DIU), condon, injeção, Norplant,
métodos de barreira (diafragma, espuma, geleia, tabletes), esterilização feminina e
masculina. Todos os tradicionais citados foram à prática do coito interrompido e a
abstinência periódica. Dentro da categoria relacionada a outros tipos de métodos está o
uso de ervas e amamentação (PNDS, 1997, p.48).
As variáveis relacionais, que também são socioculturais – são pertinentes ao
relacionamento da mulher com seu parceiro -, apresentaram-se pouco efetivas para a
contribuição da concretização reprodutiva. Na variável sobre a conversa com o parceiro
a respeito do número de filhos, a única categoria que se mostrou significante foi à
relacionada ao desejo do cônjuge por menos crianças. De modo geral, as variáveis
relacionais se mostraram no modelo estatístico, pouco significante para a efetivação da
concretização reprodutiva, em 1996.
A próxima Tabela (7), apresenta as razões de chance de concretizar as
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preferências reprodutivas das nordestinas unidas de 2006.
Tabela 7 - Análise das Razões de Chance para concretização das preferências
reprodutivas em mulheres unidas maritalmente, Nordeste, 2006.

DEMOGRÁFICAS
Idade
15 a 19 anos (ref.)
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
Situação de domicílio
Rural (ref.)
Urbano
EDUCACIONAL
Frequência do cônjuge à escola
Não (ref.)
Sim
SOCIOCULTURAIS
RELIGIÃO
Sem religião (ref.)
Outras
Evangélica
Católica
MÍDIAS
Ouviu sobre PF na Tv
Não (ref.)
Sim
Ouviu sobre PF em palestras
Não (ref.)
Sim
Ouviu sobre PF em rádio
Não (ref.)
Sim
RELACIONAL
Marido quer mesmo número de filhos
Mesmo número (ref.)
Mais filhos
Menos filhos
Não sabe

(Continua)

Coeficiente

Erro
Padrão

0,748
0,843
1,326
1,462
1,758
1,839

0,266
0,270
0,282
0,287
0,306
0,346

-0,230

95% I.C. por
EXP(B)

Razão de
Chance

Inferior

Superior

2,114
2,323
3,765
4,316
5,799
6,289

1,256
1,368
2,165
2,460
3,183
3,191

3,558
3,945
6,547
7,575
10,564
12,393

0,110

0,794

0,640

0,985

-0,315

0,173

0,729

0,519

1,024

0,601
0,944
0,972

0,339
0,244
0,227

*
*

1,824
2,569
2,642

0,939
1,593
1,694

3,544
4,144
4,123

0,667

0,158

*

1,949

1,431

2,654

-0,520

0,141

*

0,595

0,451

0,784

0,262

0,097

*

1,300

1,075

1,571

0,601
0,944
0,972

0,339
0,244
0,227

*
*

1,824
2,569
2,642

0,939
1,593
1,694

3,544
4,144
4,123

*
*
*
*
*
*
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Cont.

Coeficiente

Erro
Padrão

ECONÔMICA
Ocupação segundo condição de
trabalho
Não trabalha (ref.)
Trabalha
0,384
0,095
PLANEJAMENTO FAMILIAR (PF)
Uso atual de métodos contraceptivos
Tradicionais (ref.)
Outros modernos
-0,875
0,251
Modernos
0,836
0,213
* < 0,05 significativo.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 2006.

95% I.C. por
EXP(B)

Razão de
Chance

Inferior

Superior

*

1,469

1,220

1,768

*
*

0,417
2,307

0,255
1,519

0,682
3,502

De acordo com a Tabela 7, todas as variáveis contidas nela apresentaram
significância, porém algumas apresentaram significância menor como a situação de
domicílio referente à opção urbano. Além da frequência do cônjuge a escola (RC=0,72)
e a opção sobre ter mais filhos da variável sobre a conversa acerca do desejo do marido
em relação ao número de filhos.
Em relação à idade da mulher, o cenário do Nordeste para o ano de 2006, mudou
um pouco de configuração. Por exemplo, a coorte mais velha do período reprodutivo
apresentou uma chance 6,29 vezes maior de concretizar suas preferências reprodutivas
do que as coortes mais jovens (15 a 19 anos). A categoria mais jovem foi escolhida
como a categoria de referência com o objetivo de tentar perceber se as mulheres mais
velhas haviam tido sucesso na sua escolha reprodutiva mesmo fazendo parte de uma
coorte mais antiga, onde havia uma maior propensão de recorrer a métodos de
contracepção tradicionais e com menos efetividade do que os modernos.
No cenário alusivo às questões religiosas, que estão inseridas no conjunto de
variáveis socioculturais, o ano de 2006 também mostrou diferenças em relação a 1996.
Por exemplo, a maior razão de chance é a das mulheres católicas (RC=2,64) e não
protestantes, como foi apresentado na Tabela 6.
Nas variáveis de mídias chama à atenção a que traz a informação sobre ouvir de
planejamento familiar na televisão. Tendo as ouvintes, 1,94 vezes mais chances de
conseguir alcançar suas metas pelo número de filhos em comparação a quem não ouviu
sobre planejamento familiar na televisão. A situação econômica da mulher se mostrou
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muito relevante em 2006. As mulheres que alegaram exercer trabalho extradomiciliar
têm 1,46 a mais de chances de conseguirem suas preferências por filhos do que as que
não trabalham.
A Tabela 8 retrata as razões de chance para a ocorrência da concretização
reprodutiva das mulheres do Sudeste em 1996.
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Tabela 8 - Análise das Razões de Chance para concretização das preferências
reprodutivas em mulheres unidas maritalmente, Sudeste, 1996.
Razão 95% I.C. por EXP(B)
de
Chance Inferior Superior

Erro
Coeficiente Padrão
DEMOGRÁFICA
Idade
15 a 19 anos (ref.)
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
EDUCACIONAL
Escolaridade por anos de estudo
Sem estudo (ref.)
1 a 9 anos
10 a 11 anos
12 ou mais anos
SOCIOCULTURAIS
RELIGIÃO
Sem religião (ref.)
Outras
Evangélica
Católica
MIDÍAS
Costuma ler jornal ou revista
Não (ref.)
Sim
Ouviu sobre PF no rádio
Não (ref.)
Sim
Ouviu sobre PF em jornais ou
revistas
Não (ref.)
Sim
Ouviu sobre PF em folhetos
Não (ref.)
Sim

(Continua)

0,443
0,732
1,180
1,405
1,400
1,662

0,319
0,305
0,306
0,325
0,354
0,340

0,758
0,588

0,383
0,282

0,005

0,443

0,716
0,883
0,624

0,280
0,231
0,209

0,182

0,097

0,409

0,113

0,191

0,107

0,452

0,099

*
*
*
*

*

*
*

*

1,557
2,078
3,254
4,076
4,055
5,270

0,833
1,143
1,785
2,158
2,024
2,709

2,910
3,780
5,931
7,700
8,123
10,254

2,134
1,800
1,005

1,008
1,036
0,422

4,518
3,126
2,398

2,047
2,417
1,867

1,181
1,537
1,239

3,546
3,802
2,813

1,200

0,993

1,450

1,506

1,207

1,878

1,210

*

1,571

0,980

1,293

1,494

1,908
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Cont.
Erro
Coeficiente Padrão
RELACIONAIS
Marido quer mesmo número de filhos
Mesmo número (ref.)
Mais filhos
-0,168
0,155
Menos filhos
-0,958
0,202 *
Não sabe
-0,625
0,311
Conversou sobre PF com parceiro
Não (ref.)
Sim
-0,458
0,253
PLANEJAMENTO FAMILIAR
Uso atual de métodos contraceptivos
Não usa (ref.)
Outros folclóricos
0,595
0,897
Tradicionais
0,365
0,203
1,716
Modernos
0,126 *
* < 0,05 significativo.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996.

Razão 95% I.C. por EXP(B)
de
Chance Inferior Superior

0,845
0,384
0,536

0,624
0,258
0,291

1,146

0,632

0,385

1,038

1,817
1,440
5,560

0,313
0,967
4,342

0,570
0,985

10,544
2,143

7,119

No que se refere às mulheres da região Sudeste, a Tabela 8 apresenta as
variáveis significantes no modelo de regressão logística em relação à variável
dependente sobre a concretização das preferências de reprodução. No que diz respeito
aos grupos de idade, vê-se que as sudestinas, no ano de 1996, com 45 a 49 anos, tiveram
chances 5,27 vezes maiores de concretizarem seus desejos reprodutivos. Os outros
grupos com maiores chances de sucesso na concretização são os pertencentes ainda a
uma coorte mais velha, como as mulheres de 35 a 39 anos e as de 45 a 49 anos, com
(RC= 4,08) e (RC= 5,27), respectivamente.
Já em relação à educação, a quantidade de anos de estudo das mulheres não
apresentou alta significância. Porém, os resultados na Tabela 8, indicam que mulheres
com 1 a 9 anos de estudo tiveram chances 2,13 vezes maiores de conquistarem seus
ideais maternos. As com 10 a 11 anos de estudo apresentaram uma chance de sucesso de
180% (1,80).
Concernente à religião, mulheres evangélicas (RC=2,41) tiveram uma chance
maior de concretizarem suas preferências do número de filhos do que as católicas
(RC=1,86) e as que pertenciam a outras religiões (2,04). As variáveis socioculturais que
expressam o relacionamento da mulher com o meio social através da comunicação por
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meio das mídias apresentaram, na Tabela 8, uma importante significância,
principalmente as que abordam a questão de ouvir falar sobre planejamento familiar.
Dentre elas, as que mais se destacaram foram: ouvir falar sobre planejamento familiar
no rádio e em folhetos. As mulheres que ouviram sobre PF no rádio mostraram uma
chance 1,50 vezes maior de concretização do que as que não ouviram. Enquanto as que
ouviram falar de PF em folhetos apresentaram uma razão de chance 1,57 vezes maior.
Em relação ao uso de métodos de contracepção, a categoria dos métodos
modernos apresentou alta significância. De acordo com a Tabela 8, as mulheres que
utilizaram algum método moderno obtiveram chance 5,56 maiores de concretização das
preferências reprodutivas do que quem não utilizou nenhum método de anticoncepção.
As variáveis de relacionamento entre a mulher e o parceiro, que pertencem ao
conjunto sociocultural de variáveis, refletem a ação social na medida quem a opinião do
parceiro não é uma construção somente individual, mas sofre interferência do meio
social em que convive. Como mostra a Tabela 8, a concretização tem menor chance de
ocorrer quando o homem deseja menos filhos do que a mulher.
Mais especificamente, a chance de a concretização ocorrer é 34,4% menor
quando o parceiro quer menos filhos do que a parceira. A concretização das preferências
pelo número de filhos também se mostrou menor quando as sudestinas, em 1996,
conversaram sobre planejamento da família com seus parceiros, chegando essa chance a
ser 63,2 vezes menor.
Muito provavelmente isso ocorreu porque as questões de gênero sempre tiveram
um peso muito grande na escolha pelo número de filhos, então, conversar sobre
planejamento com parceiro não adiantava se o parceiro quisesse ter uma quantidade de
filhos diferente. Assim, mesmo falando sobre PF, as mulheres podiam não ter muito
sucesso no seu desejo reprodutivo em função do desejo do marido.
A Tabela em seguida, 9, traz o cenário das sudestinas unidas em 2006,
concernente as razões de chance destas em relação a concretização das preferências
reprodutivas.
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Tabela 9 - Análise das Razões de Chance para concretização das preferências
reprodutivas em mulheres unidas maritalmente, Sudeste, 2006.
Razão 95% I.C. por EXP(B)
de
Chance Inferior Superior

Erro
Coeficiente Padrão
DEMOGRÁFICAS
Idade
15 a 19 anos (ref.)
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
EDUCACIONAIS
Frequência do cônjuge à escola
Não (ref.)
Sim
SOCIOCULTURAIS
RELIGIÃO
Sem religião (ref.)
Outras
Evangélica
Católica
MÍDIAS
Costuma escutar rádio
Não (ref.)
Sim
Ouviu sobre PF em rádio
Não (ref.)
Sim
Ouviu sobre PF na família
Não (ref.)
Sim
Ouviu sobre PF na internet
Não (ref.)
Sim
RELACIONAL
Marido quer mesmo número de filhos
Mesmo número (ref.)
Mais filhos
Menos filhos
Não sabe

(Continua)

*
*
*
*
*

1,994
2,901
3,154
3,069
7,237
4,957

1,142
1,665
1,805
1,748
4,103
2,726

3,483
5,055
5,514
5,387
12,764
9,016

-1,512

0,274 *

0,220

0,129

0,378

0,210
0,451
0,481

0,198
0,148 *
0,142 *

1,234
1,570
1,618

0,837
1,175
1,225

1,821
2,098
2,138

-0,365

0,123 *

0,694

0,545

0,883

0,330

0,101 *

1,391

1,142

1,696

1,213

0,564

3,365

1,114

10,162

-0,398

0,098 *

0,672

0,555

0,814

0,610
-2,109

0,118 *
0,275 *
0,200

1,841

1,459

2,322

0,121
0,583

0,071
0,393

0,208
0,863

0,690
1,065
1,149
1,121
1,979
1,601

0,285
0,283
0,285
0,287
0,990
0,305

-0,540
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Cont.
Erro
Coeficiente Padrão
ECONÔMICA
Ocupação segunda condição de
trabalho
Não trabalha (ref.)
Trabalha
-0,225
0,093
PLANEJAMENTO FAMILIAR (PF)
Uso atual de métodos contraceptivos
Tradicionais (ref.)
Outros métodos
-0,373
0,176
Modernos
0,833
0,152 *
* < 0,05 significativo.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 2006.

Razão 95% I.C. por EXP(B)
de
Chance Inferior Superior

0,799

0,666

0,959

0,689
2,299

0,488
1,706

0,972
3,099

Os dados sobre o ano de 2006 trouxeram aspectos muito semelhantes aos de
1996, divergindo em alguns resultados. Por exemplo, no tocante à idade da mulher, as
coortes mais velhas continuaram apresentando uma maior facilidade para realizar sua
concretização reprodutiva. Chama a atenção o grupo de mulheres entre 40 a 44 anos,
que mostra uma razão de chance de 7,23 vezes maior de conseguirem suas preferências
de reprodução.
Já relativo à religião, as católicas apresentaram maior chance de concretização.
Resultado diferente do mostrado para o ano de 1996, em que as evangélicas
apresentaram maior chance de concretizar suas preferências por filhos. A Tabela 9
mostra que as mulheres católicas tiveram 1,61 vezes a mais de chance de alcançarem
suas metas reprodutivas. As evangélicas apresentaram chance um pouco menor, 1,57
vezes a menos.
Das variáveis consideradas socioculturais de mídias que apresentaram
significância, de acordo com a Tabela 9, as que mais se destacaram foram àqueles
referentes ao conhecimento sobre planejamento familiar através de rádio e da família.
As mulheres que ouviram sobre PF em rádio apresentaram uma chance de 1,39 vezes
maior para conseguir a concretização. As que ouviram falar de PF dentro da família
mostraram uma chance de concretização de 3,36 vezes maior.
Respectivo a variável sobre a conversa da mulher com o parceiro sobre a
quantidade de filhos, a categoria que mostra o desejo do parceiro por mais filhos
apresentou maior significância. Quando é o homem que deseja mais crianças,
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geralmente, fica mais fácil para a mulher cumprir suas preferências de reprodução.
De acordo com a Tabela 9, as mulheres cujos parceiros quiseram ter mais filhos,
apresentaram chances 1,84 vezes maior de realizar sua preferência de reprodução.
Certamente isso denota que as questões de gênero têm um forte peso na concretização
das preferências reprodutivas. Sendo, muitas vezes, até determinante para que as
mulheres consigam alcançar seus ideais de filhos. Quando o parceiro quer menos filhos,
a concretização tem 12,1% menor chance de ocorrer, como mostra a Tabela 9.
Em relação ao planejamento familiar, os métodos modernos apresentaram maior
significância, uma vez que as mulheres que usaram os modernos apresentaram 2,29
vezes a mais de chance de concretizarem suas preferências.
A condição de ocupação empregatícia da mulher também mostrou certa
significância, sendo que para aquelas que estavam trabalhando em 2006, a chance de a
concretização acontecer foi 79,9% menor, ou seja, 0,799 menor. Esse fenômeno ocorreu
possivelmente porque vivendo uma jornada dupla de trabalho – o trabalho
extradomiciliar e doméstico -, as mulheres não tiveram oportunidade de alcançarem sua
exata preferência reprodutiva.
No tocante a inserção da população feminina no mercado de trabalho e a sua
dupla jornada, Costa (2009), aponta que as brasileiras, a partir dos anos 60, iniciaram a
ruptura com o papel social de exercer somente a função de dona-de-casa, mãe e “rainha
do lar”. Aos poucos e em proporção cada vez maior foram ganhando espaço no mercado
de trabalho, dessa forma foram ampliando seus direitos de cidadania. Para a autora, ter o
controle da fecundidade e realizar em si mesmas a anticoncepção, passa a ser uma
aspiração muito importante para as mulheres.
Probst (2003) mostrando a evolução feminina no mercado de trabalho afirma
que nos anos 1970 havia 30,9% de mulheres no mercado de trabalho, mas nos anos
1990 esse percentual já tinha subido para 41,4%, segundo dados da Pesquisa Nacional
de Amostra por Domicílio (PNAD). A autora discute também a tripla jornada feminina,
uma vez que muitas vezes as mulheres assumem a posição de comando nos lares, onde
cuida dos filhos, dos afazeres domésticos e ainda da carreira profissional.
Nesse sentido, Itaboraí (2003) discute as implicações da vida moderna para as
mulheres observando que a jornada extradomiciliar de trabalho nem sempre significa
autonomia de gênero dentro do próprio lar. A escritora analisa também as duas faces do
trabalho feminino, a benéfica e a de que existem incertezas sobre esses benefícios, uma
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vez que este se transformaria numa sobrecarga de responsabilidades. Assim, Itaboraí
(2003) aponta que em muitos casos a empregabilidade feminina se transforma em poder
de barganha no relacionamento íntimo, com o parceiro, mas não necessariamente
significa plena autonomia.

Da constatada autonomia profissional feminina é comum derivar-se ou
pressupor-se a equação de seus efeitos sobre a vida familiar,
favorecendo ou permitindo romper uniões e reduzir ou controlar o
número de filhos. Desta forma, o trabalho feminino tem sido
associado como causa ou condição para as mudanças em curso nas
relações de gênero e, finalmente, no formato das famílias
(ITABORAÍ, 2003, p. 158).

De acordo com a reflexão feita por Itaboraí (2003) e conforme os resultados da
Tabela 9, se pode pressupor que não necessariamente a condição de estar empregada
exerce alta significância para a concretização reprodutiva. Uma das possíveis hipóteses
para esse acontecimento deve-se ao motivo de que muitas vezes é a mulher quem arca
com o maior encargo de cuidar dos filhos e do lar.
Em suma, em todas as Tabelas (6, 7, 8 e 9) onde se apresentaram as razões de
chance para a efetivação da concretização reprodutiva, foi demonstrado que as variáveis
consideradas como socioculturais mostraram-se muito importantes para que essa
concretização tivesse êxito. Nessas variáveis, que englobam as dimensões social e
cultural é refletido o imaginário social da época vivida, portanto, se pode notar as
preferências reprodutivas como ação social atuando no campo da fecundidade.
Tanto a conversa com o parceiro, quanto o acesso às mídias e a religião,
geralmente, são representações da consciência coletiva. Ou seja, os comportamentos
individuais dos agentes são, em grande medida, influenciados pela opinião da grande
massa. Dessa forma, o número considerado ideal de filhos passa também pelo crivo da
concepção social sobre o tamanho adequado de família.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa contribuiu para fomentar as investigações na área da
fecundidade, proporcionando mais uma possibilidade de exploração quanto às causas
nas mudanças das preferências reprodutivas das mulheres unidas maritalmente, através
de uma perspectiva sociodemográfica com o uso do conceito weberiano de ação social.
Bem como, complementa outros trabalhos na área da fecundidade. O estudo contemplou
aspectos referentes às questões demográficas, educacionais, sociais, culturais,
econômicas e de saúde reprodutiva.
Foram analisadas as regiões Nordeste e Sudeste com intuito de fazer um paralelo
entre duas localidades com alta representatividade populacional no Brasil, com
condições socioeconômicas bem distintas e com taxas de fecundidade diferentes. Os
resultados encontrados, na verdade, só reiteram a tendência nacional de mudanças nos
padrões reprodutivos.
Tanto a partir da análise descritiva dos dados quanto das razões de chance verificadas pelo método de regressão logística, os resultados mostraram que as variáveis
consideradas como socioculturais exerceram um papel muito importante para a
concretização reprodutiva. Pois, viu-se que o acesso às mídias contendo respostas sobre
ter ouvido falar em planejamento familiar ou mesmo ao hábito de assistir televisão, teve
correlação com a queda da fecundidade e também com a concretização das preferências
reprodutivas.
As preferências reprodutivas podem ser vistas como ação social porque elas
dizem respeito a uma escolha que não é tomada solitariamente, apenas a partir da
própria racionalidade. Mas, é uma escolha que leva em conta a opinião do parceiro da
mulher e também às ideias propagadas pela mídia, igrejas, família, serviços de saúde e
todo o meio social.
Na concepção weberiana a ação social é toda ação que é praticada levando em
consideração outros indivíduos, uma ação referida a outro (WEBER, 1991). Assim, no
caso das preferências reprodutivas elas são uma ação social na medida em que necessita
de interação de outro agente para se efetivar. A começar pela própria natureza da
reprodução, que é mútua, uma vez que uma criança é fruto do relacionamento entre um
casal, a preferência pelo número de filhos é uma ação referida a outro.
Essa ação seria, a partir da concepção de Weber (1991), uma ação racional
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relacionada a fins, onde a finalidade seria alcançar a meta reprodutiva por intermédio de
meios, que nesse caso, seriam os métodos contraceptivos. Mas ainda seria uma ação
emotiva, conduzida pelas emoções, já que a maternidade, embora geralmente muito
regada pela razão, também é um acontecimento que envolve sentimentos.
O conceito de ação social, segundo as conclusões desse trabalho de pesquisa, se
complementa com os estudos de fecundidade acerca da difusão (MONTGOMERY;
CASTERLINE, 1996). Uma vez que a difusão se refere a um aprendizado social que é
passado através de redes sociais, entende-se então que ela é o meio pelo qual a ação
social se propaga.
Quanto à concretização das preferências de reprodução, observou-se um
resultado intrigante, enquanto que o alcance das metas por filhos aumentou no
Nordeste, passando de 38% em 1996 para 41,5% em 2006, a concretização das
sudetinas caiu, saindo em 50,6% para 46,5%. Essa relativa diminuição encontra
explicações, muito provavelmente, no adiamento da maternidade, que no Sudeste é
maior e na maior inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Já que, de um modo
geral, há uma porcentagem maior da população feminina empregada no Sudeste.
As mulheres com atividade remunerada no Sudeste somavam em 1996 46,6% do
total da população e em 2006 esse percentual subiu para 51,7%. Enquanto que no
Nordeste, tratando-se as mulheres casadas, a quantidade com emprego remunerado
diminuiu, saindo de 44,9% para 43%.
Devido a esse prolongamento na idade ao ter o primeiro filho, consequentemente
a concretização passou a ser mais recorrentes nas coortes mais velhas. Tanto no
Nordeste quanto no Sudeste, esse alcance do número ideal de filhos é maior no fim do
período reprodutivo em relação as idades iniciais, de 15 a 19 anos. Tendo a maior
porcentagem em idades a partir dos 30 anos.
Outro resultado observado foi referente aos diferenciais de reprodução das
mulheres do urbano e rural. Nas duas regiões estudadas constatou-se que as
pertencentes ao meio rural possuíam uma família maior, com destaque para as mulheres
com seis ou mais filhos. A maioria dessas residia em área rural. No entanto, em 2006, a
proporção de mulheres com muitos filhos, mesmo do meio rural, reduziu
significativamente.
As nordestinas unidas em 1996 da área rural representavam aproximadamente
19% das mulheres com filhos, enquanto que na mesma condição, no Sudeste esse total

143

era de 15%. Uma década depois houve uma brusca redução da população feminina do
meio rural com muitos filhos. No Nordeste esse número caiu para 8% e no Sudeste a
redução foi maior, chegando a 4%.
A educação se mostrou bastante significante mesmo em relação a condição
estudantil do cônjuge, lares onde os parceiros frequentaram escola apresentaram uma
razão de chance maior de proporcionar à mulher a conquista pelo seu número desejado
de crianças. Um comparativo foi feito destacando as mulheres sem educação formal,
isto é, que não frequentaram escola e as com doze ou mais anos de estudo. O impacto da
condição de escolarização refletiu diretamente no número de filhos. Mulheres sem
estudo apresentaram maior possibilidade de ter grandes proles, enquanto as com alto
nível de instrução demonstraram tendência a ter uma parturição baixa.
A dimensão sociocultural observar através das mídias foi analisada a partir de
respostas acerca do hábito de acessar mídias, seja televisão, rádio, jornal, revista,
palestras ou internet. De acordo com as tabelas de regressão logística, as variáveis dessa
ordem apresentaram significância tanto no Nordeste quanto no Sudeste, com destaque
para esta última região que abrangeu mais variáveis de acesso a mídias. O hábito
feminino de utilizar os meios de comunicação demonstrou ser bastante significativo
para concretização reprodutiva. Inclusive as informações que trataram do planejamento
familiar por meio de algum meio midiático.
Quanto ao campo relacional privado da mulher, que também faz parte da
dimensão sociocultural, as perguntas sobre conversa a respeito do número de filhos e
sobre o planejamento da família também se apresentaram como questões relevantes para
autorrealização reprodutiva. Quando o parceiro declarava querer um número diferente
de filhos, seja mais ou menos, houve uma possibilidade negativa da mulher conseguir
suas metas.
Concernente ao trabalho, este não foi um fator que demonstrou alta contribuição
nos dois períodos estudados, para que as mulheres conseguissem seus desejos maternos.
Por exemplo, em 1996, na análise de regressão, a condição de trabalho da mulher não
aparece uma variável significante para a concretização tanto no Nordeste quanto no
Sudeste. Mas, em 2006 essa condição se mostra importante nas duas regiões.
Porém enquanto que as nordestinas unidas apresentaram maior chance de
realizar seu ideal materno estando empregada, para as sudestinas essa condição foi
negativa. Esse acontecimento encontra respaldo na dupla ou tripla jornada feminina
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quando tem que ser mãe e profissional ao mesmo tempo.
Quanto às influências culturais, a religião, tanto no Nordeste de 1996 e 2006, e
Sudeste do mesmo período, mostrou-se um ponto de contribuição no desejo materno.
Mas os resultados alternam entre católicas e evangélicas. A análise de correlação entre a
concretização da reprodução e as variáveis respostas mostra que a religião se apresentou
como relevante em todos os recortes estudados.
Em 1996, mulheres unidas do Nordeste apresentaram maior chance de
conquistarem seu número ideal de filhos pertencendo a outras religiões diferentes das
cristãs dominantes no Brasil. No Sudeste as evangélicas apresentaram maior chance de
concretização, seguidas das católicas. Em 2006, prevalecem para as duas regiões, a
condição de ser católica ou evangélica como tendo maior chance de autorrealização
reprodutiva.
Em suma, vê-se que a realização do desejo de filhos é uma questão que passa
por muitos pontos de discussão, uma vez que, a maternidade na sociedade moderna não
é um simples acontecimento biológico e involuntário, ela é cercada pela racionalidade e
os seus mecanismos de controle social. Dessa forma, a preferências reprodutivas como
uma ação social pode ser observada atentando-se para a interferência do meio externo.
Essa pesquisa tenta complementar o trabalho de Carvalho (2014), identificando a
Teoria do Comportamento Planejado nas reflexões sociológicas e também pode servir
de discussão suplementar ao trabalho de Faria e Potter (2002), já que este se utiliza das
mesmas variáveis sobre o hábito de acessar mídias frequentemente, para demonstrar a
relação desse fator com a queda da fecundidade. O aspecto inovador diz respeito a
denominação dessa influência sobre a fecundidade: preferências reprodutivas como
ação social.
A Pesquisa sobre Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) 2016
será uma fonte de provável atualização dos dados utilizados para essa dissertação.
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APÊNDICE 1 – QUADROS COM A SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS USADAS NA ANÁLISE

VARIÁVEIS INDEPENDENTES, 1996
Tipo de variáveis
Demográfica
Demográfica
Demográfica
Demográfica
Demográfica

Rótulo
Situação de domicílio
Macrorregião
Idade da mulher
Idade da mulher
Estado conjugal

Educacional
Educacional
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural

Anos de estudo
Cônjuge: frequência a escola
Ler jornal ou revista
Costuma escutar rádio
Costuma assistir TV

Sociocultural
Econômica

Religião atual
Condição de trabalho

Categoria
Rural/Urbano
Nordeste/Sudeste
Idade simples
Grupos quinquenais
Atualmente casada/unida
0; 1 a 9; 10 a 11; 12 +;
Não sabe
Sim/ Não

Sem religião; Católica;
Evangélica; Não sabe.
Trabalha / Não trabalha

Nome
V025
V024
V013
V013
V501
V133/ AEST
S703 / EC
V109/ JR
V111/ER
V110/ATV
V130/
RELEATUAL
V716/ ORT

Entrevistada; Parceiro; Junto
com parceiro; Outra pessoa.
Econômica
Econômica
Econômica

Quem decide como gastar dinheiro
Trabalhou nos últimos 12 meses
Trabalha além das atividades domésticas

Sim/ Não
Sim/ Não

V739
V731
V721

153

Cont.
Tipo de variáveis

Rótulo

Planejamento
Familiar
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Relacional

Uso atual de métodos
Ouviu sobre PF no rádio
Ouviu sobre PF na TV
Ouviu/leu sobre PF em jornais ou revistas
Leu sobre PF em cartazes
Leu sobre PF em folhetos
Conversou sobre PF com
marido/companheiro

Relacional
Marido quer o mesmo número de filhos
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996.

Categoria
Não usa; Esterilização;
Modernos; Tradicionais;
Outros.
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Mesmo número; Mais filhos;
Menos filhos; Não sabe; Sem
resposta.

Nome

V312
V384a
V384b
V384c
V384d
V384e
V630a

V621
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VARIÁVEIS INDEPENDENTES, 2006

Tipo de variáveis
Demográfica
Demográfica
Demográfica
Demográfica
Demográfica
Educacional
Educacional
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Econômica

Rótulo
Situação de domicílio
Macrorregião
Idade da mulher
Idade da mulher
Estado conjugal
Anos de estudo
Cônjuge: frequência à escola
Ler jornal ou revista
Costuma escutar rádio
Costuma assistir TV
Religião atual
Condição de trabalho
Quem decide como gastar dinheiro

Categoria
Rural/Urbano
Nordeste/Sudeste
Idade simples
Grupos quinquenais
Atualmente casada/unida
0; 1 a 9; 10 a 11; 12 +;
Não sabe/ Sem resposta
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não

Nome
CM008_SITU
CM004_MACR
M102_IDAD
GQIDAD
XM010_SITU
XP110_ANOS/AEST
M703_FREQ
M105_LER /JR
M106_ESCU/ER
M107_ASSI/ATV

Sem religião; Católica;
Evangélica; Outra; Não sabe M109_RELI; RELEATUAL
Trabalha / Não trabalha
M707_OCUP
Entrevistada; Parceiro; Junto
com parceiro; Outra pessoa.

M715_DECI /GD

Econômica
Econômica
Econômica

Trabalhou nos últimos 12 meses
Trabalha além das atividades domésticas

Planejamento Familiar

Uso atual de métodos

Sim/ Não
Sim/ Não
Esterilização; Modernos;
Tradicionais; Outros
métodos

M710_TRAB
M706_ALEM
USOAC*
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Cont.
Tipo de variáveis
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural

Rótulo
Ouviu no rádio como evitar a gravidez
Ouviu na TV como evitar a gravidez
Ouviu na telenovela como evitar a gravidez

Categoria
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não

Nome
M62101B_RADI
M62102B_TELE
M62103B_TELE

Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural

Ouviu/leu em jornal ou revista como evitar a
gravidez
Leu em cartaz como evitar a gravidez
Leu em folhetos como evitar a gravidez
Ouviu em palestras como evitar a gravidez
Ouviu/leu na internet como eviar a gravidez
Onde obteve informações sobre PF: escola
Onde obteve informações sobre PF: igreja
Onde obteve informações sobre PF: família
Onde obteve informações sobre PF: ser. Saúde

Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não
Sim/ Não

M62104B_JORN
M62105B_CART
M62106B_FOLH
M62107B_PALE
M62109B_INTE
M62201_ESCO
M62202_IGRE
M62203_FAMI
M62204_SERV

Relacional

Conversou sobre PF com marido/companheiro

Relacional
Marido quer o mesmo número de filhos
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 2006.

Sim, já conversou; Não,
nunca; Sem resposta
Mesmo número; Mais filhos;
Menos filhos; Não sabe; Sem
resposta

M627_CONV

M629_MARI

OBS: A variável denominada USOAC, referente ao uso atual de métodos contraceptivos, para o anos de 2006, foi uma compilação de todas as variáveis
apresentadas em seguida: USOAC * (M31401_ESTE/ M31402_ESTE/ M31403_PILU/ M31404_DIU/ M31405_INJE/ M31406_IMPL/ M31407_CAMI/
M31408_CAMI/ M31409_DIAF/ M31410_CREM/ M31411_TABE/ M31412_COIT/ M31413_PILU/ M31496_OUTRO)
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VARIÁVEIS DEPENDENTES QUE DERAM ORIGEM A VARIÁVEL BINÁRIA SOBRE A CONCRETIZAÇÃO E A NÃO
CONCRETIZAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS REPRODUTIVAS
VARIÁVEIS DEPENDENTES, 1996
Tipo de variáveis
Demográfica
Demográfica
Preferência
reprodutiva
Preferência
reprodutiva

Preferência
reprodutiva

Rótulo
Número de filhos vivos
Número de filhos vivos
categorizado

Categoria
0 a 14
Sem filhos; 1; 2; 3; 4; 5;
6+

V218/NFILHV

Número ideal de filhos

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6+

V614/NIDEAL

Preferência de reprodução

Ter outro; Indecisa; Não
ter mais; Esterilizada;
Nunca fez sexo

V602/ PR

Desejo de mais filhos

Ter outro dentro de 2
anos; Ter após 2 anos;
Quer, não sabe o tempo;
Indecisa; Não quer mais;
Esterilizada; Infecunda;
Nunca fez sexo

V605

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 1996.

Nome
V218
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VARIÁVEIS DEPENDENTES, 2006
Tipo de variáveis
Demográfica

Rótulo
Número de filhos vivos

Demográfica Número de filhos vivos categorizado
Preferência
Número ideal de filhos
reprodutiva
Preferência
reprodutiva

Preferência de reprodução

Preferência
reprodutiva

Desejo de mais filhos

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNDS 2006.

Categoria
0 a 16
Sem filhos; 1; 2; 3; 4; 5;
6+
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6+
Ter outro; Indecisa; Não
ter mais; Esterilizada;
Nunca fez sexo
Menos de 1 ano; Entre 1
ano e 23 meses; 2 anos ou
mais; Não quer esperar;
Esperar se casar; Outro;
Não sabe

Nome
M236_TOTA
M229_ALGU/NFILHV
M619B_FILH
/NIDEAL

M603_QUER /PR

M604_QUAN

