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RESUMO

O estudo da relação entre a mulher e o planejamento familiar pressupõe o enfoque 
dos estudos de gênero. Ao longo dos tempos, papéis sociais foram distribuídos sem 
a observação da isonomia, o que reflete em uma construção do que se entende e se 
espera do gênero masculino e feminino. É nesse sentido que se buscou investigar 
acerca do papel da mulher no planejamento familiar, bem como a efetiva 
participação de cada um dos atores que o compõe. O texto constitucional garante a 
livre decisão do casal, no entanto, impera a desigualdade de gênero, que direciona 
somente à mulher os encargos no que concerne à reprodução.

ABSTRACT

The study of the relationship between the woman and family planning requires the 
focus of gender studies. Over time, social roles were distributed without notice of 
equality, which reflects in a building of what is understood and expected of male and 
female. It is this sense that we sought to investigate about the role of women in 
family planning and the effective participation of each of the actors that compose it. 
The Constitution guarantees the free choice of the couple, however, gender 
inequality prevails, who directs to woman, solely, the responsibilities concerning to 
the reproduction.
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INTRODUÇÃO

A questão do planejamento familiar é um dos diversos problemas enfrentados 

pela mulher no processo de construção dos seus direitos. No Brasil, as conquistas 

pertinentes à mudança de mentalidade, acerca da reprodução humana, são frutos 

de lutas políticas travadas, especialmente, pelo movimento das mulheres.

Quanto à saúde feminina, esta restava intrinsecamente ligada à saúde 

materno-infantil, de forma que as ações eram direcionadas ao corpo das “mulheres-

mães,” afim de que estivesse protegido o corpo do filho (OSIS, 1998). A elas cabia o 

papel de viabilizadoras da reprodução, sendo tratadas como instrumentos em prol 

da realização de um fim e não como o próprio fim. Configurou-se, pois, um evidente 

desrespeito à dignidade. É o que se pode constatar a partir da fórmula sugerida por

SARLET apud DÜRING (2008) 

(...) A dignidade da pessoa humana poderia ser considerada atingida 
sempre que a pessoa concreta (o indivíduo) fosse rebaixada a objeto, a 
mero instrumento, tratada como coisa, em outras palavras, sempre que a 
pessoa venha a ser descaracterizada e desconsiderada como sujeito de 
direitos. (...)

A esse contexto, somou-se a disseminação da teoria de Malthus, que 

associava a situação de pobreza ao número de habitantes de um país; uma vez que 

os alimentos seriam produzidos em ordem aritmética e a população cresceria em 

ordem geométrica, quanto maior o número de nascimentos, tanto maior seria a 

miséria em determinado local. 

Nos anos 60, os Estados Unidos passaram a pressionar os países 

subdesenvolvidos para que se adotasse uma política populacional controlista que 

tinha como características “(...) campanhas de esterilizações em massa, distribuição 

de contraceptivos pouco testados e, inclusive, o oferecimento de recompensas para 

aqueles que se submetessem à esterilização, (...)” (BRAUNER, 2002). E, no caso do 

Brasil, foi imposta até mesmo como um critério para a realização de empréstimos 

financeiros. (COELHO et al 2000 apud PACHECO 1981)



Dessa forma, no mercado brasileiro foi estimulada a contracepção e, 

segundo COELHO et al (2000), as mulheres “(...) aderem principalmente à 

contracepção hormonal mas, sem assistência adequada, comprometem a sua saúde 

e tornam-se cada vez mais dependentes do sistema médico. (...)” 

É perceptível como o público feminino tem sido conduzido a partir da restrição 

de sua autonomia, acumulando um histórico de instrumentalidade, de objeto, de 

meio para a consecução de um fim e não de sujeito de direito, livre e 

autodeterminado.

A partir de 1983, com a criação do Programa de Assistência Integral da 

Saúde da Mulher (PAISM) - o qual continha um subprograma de planejamento 

familiar - estabeleceu-se uma nova abordagem pelo Governo Federal, a partir de 

uma visão de atenção integral à saúde da mulher, de forma a acompanhar todas as 

fases da sua vida. O PAISM destacou-se, nos contornos do planejamento familiar, 

como a primeira atitude motivada pela surgida concepção de direitos sexuais e 

reprodutivos, a qual se firmava internacionalmente.

No entanto, no entender de MAIA (2008), “Em relação à implementação do 

PAISM, sabe-se que ele não foi efetivado plenamente, devido ao caos do sistema 

público de saúde do País, bem como a ausência de interesse político, dentre outros 

fatores.”

Pode-se dizer que, na teoria, o planejamento reprodutivo tem acompanhado 

os conceitos de saúde sexual e reprodutiva. A legislação vigente encerra-se no 

artigo 226, §7º, da Constituição Federal2, no qual estão inseridos os princípios da 

dignidade humana e da paternidade responsável, fazendo menções ainda à livre 

decisão do casal e à postura prestacional do Estado, e na Lei 9263/96, a qual traz as 

orientações normativas para a oferta de serviços.

A realidade cotidiana, porém, contradiz o que está no posto na Lei. Persistem 

as políticas públicas que concedem essencialmente sua atenção à contracepção, 

ainda em uma perspectiva controlista; conserva-se a imposição social quanto à 

maternidade; perdura o papel da mulher como única responsável pelos rumos da 
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reprodução; permanece, pois, a desigualdade de gênero e a reificação feminina.

Segundo CHAGAS (2005),

(...) pode-se dizer que o tema planejamento familiar no Brasil, em outros 
países periféricos e até em países de primeiro mundo, sempre esteve muito 
mais ligado ao controle populacional, ou seja, a programas de 
contracepção, do que a uma visão global de assistência e amparo à família 
em todas as fases de seu desenvolvimento, que era o seu objetivo inicial. 
Ainda hoje, observa-se a lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que 
regulamenta o art.226 §7º, da CF/88, e trata sobre planejamento familiar, a 
tendência de privilegiar o aspecto contraceptivo, relegando a, segundo 
plano, a questão da fecundidade.

Nesse sentido, faz-se necessário uma análise da relação travada entre a 

mulher e o planejamento familiar, a partir do enfoque dos estudos de gênero, pelo 

qual se buscou investigar a efetiva participação de cada um dos componentes do 

casal, quando da necessidade da tomada de decisões concernentes ao 

planejamento reprodutivo, de maneira a analisar que fatores têm contribuído para a 

persistência da desigualdade e da coisificação da mulher. 

Procedeu-se a uma análise da legislação pátria acerca do tema e, ainda, à 

investigação em livros, periódicos e sítios eletrônicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. A INFLUÊNCIA DO GÊNERO NA REALIZAÇÃO DO DIREITO AO 

LIVRE PLANEJAMENTO FAMILIAR

Percebe-se que, desde a sua origem como questão social, o planejamento 

familiar está intrinsecamente ligado à saúde feminina. É o que se constata a partir de

COELHO et al (2000) 

“a década de 60 foi marcada pela maior inserção da mulher no mercado de 
trabalho, expansão da consciência feminista e chegada maciça dos 
métodos anticoncepcionais, como pílula e DIU. Coincide com uma cena 
política de contestação cultural, o que facilitou a aceitação pelas mulheres, 
principalmente da pílula, sendo os contraceptivos divulgados como 
instrumentos eficazes e imprescindíveis para a liberação feminina, 
permitindo dissociar a sexualidade da reprodução"



Historicamente, o feminino está vinculado tão somente ao espaço privado, ao 

ambiente doméstico, de forma que sempre coube à mulher o papel de responsável 

pelo bem-estar da familiar, pela criação e pela educação dos filhos. Ao homem,

reservava-se o papel de provedor das necessidades familiares de âmbito financeiro, 

cabia a ele o espaço público da sociedade, da rua, do trabalho.

É possível, pois, que se perceba a construção das categorias de gênero.

FARIA (2000) ressalta “que homens e mulheres estão nas duas esferas, só que a 

partir do que é considerado seu lugar”. Ao longo da história, a partir de critérios 

sexistas, houve uma desigual distribuição de papéis sociais para o homem e para a 

mulher, de maneira que foram formados conceitos e referenciais societários, os 

quais direcionam comportamentos e relações sociais. Segundo FARIA (2000) 

(...) O termo gênero é um conceito utilizado para afirmar a construção social 
do ser homem e ser mulher na sociedade. Tem como objetivo diferenciar 
sexo – ser macho ou fêmea como dado da natureza – da construção social 
da masculinidade e feminilidade. A definição de masculino e feminino está 
associada ao que cada sociedade, em cada momento histórico, espera 
como próprio de homens e mulheres. (...)

Gênero é, pois, conceito construído por dados históricos, a partir do que se 

espera do comportamento do homem e da mulher. De posse dessas informações,

procedendo-se a uma análise, a partir do enfoque de gênero, verifica-se que à 

mulher foi destinada a submissão e a desigualdade. As relações de gênero 

permitem que se perceba a relação de poder do homem sobre a mulher, o que 

configura diversas consequências que se perpetuam pelos anos, emergindo, pois, a 

naturalidade nessa relação, tal como afirma CARLOTTO (2001)

(...) A tentativa de construir o ser mulher enquanto subordinado, ou melhor, 
como diz Saffioti (1992), como dominada-explorada, vai ter a marca da 
naturalização, do inquestionável, já que dado pela natureza. Todos os 
espaços de aprendizado, os processos de socialização vão reforçar os 
preconceitos e estereótipos dos gêneros como próprios de uma suposta 
natureza (feminina e masculina), apoiando-se sobretudo na determinação 
biológica. A diferença biológica vai se transformar em desigualdade social e 
tomar uma aparência de naturalidade.



Deduz-se, pois, que a questão do planejamento familiar encontra-se imersa 

na desigualdade de gênero, tendo como desdobramentos:

1) A imposição social da maternidade, cerceando da mulher, a 

possibilidade de fomentar ”sonhos” que vão além dos papéis de mães e de 

donas de casa.

2) O ônus do planejamento familiar como responsabilidade feminina, o 

que contraria a previsão constitucional que o trata como livre decisão do 

casal.

Na certeza de que as relações de gênero são construções, ressalte-se a

assertiva de FARIA (2000) “Se é uma relação, pode ser modificada. E se é uma 

relação de poder, trabalhar significa ter conflito, mas não necessariamente 

confronto.(...)”.

2. A IMPOSIÇÃO SOCIAL DA MATERNIDADE

No contexto histórico, a mulher sempre esteve associada ao papel de 

reprodutora. Não se busca combater a importância da maternidade na vida de uma 

mulher, muito menos declarar que esta se encontra somente em uma seara de 

imposição social. Sabe-se que esta faz parte dos sonhos e da realização de muitas 

mulheres, no entanto, cumpre-se discutir acerca da “maternidade idealizada”.

Quando se refere à “maternidade idealizada”, quer-se retratar um cenário, 

construído, ao longo dos tempos, em que o papel social da mulher deveria restringir-

se ao papel de mãe, no qual ela deveria dedicar-se como uma questão do “destino”. 

Como se o fato de pertencer ao sexo feminino implicasse, necessariamente, o “ser 

mãe”, em todos os moldes postos pela sociedade, sob pena de todos os ônus do 

preconceito. A trajetória feminina encontrava-se traçada desde o nascimento. É o 

que se constata com as assertivas de HEMIDIO; HASHIMOTO (2008), as quais 

destacam as formas de submissão feminina 



(...) Primeiro o do pai, que desejava para ela um bom casamento, muitos filhos e 
uma vida de dedicação ao outro. Depois o marido e todas as obrigações femininas 
no contexto do casamento para depois obedecer aos desejos dos filhos e ao 
cuidado maternal eterno e imprescindível. (...)

Ressalta, ainda, BRAUNER (2002) que 

“Essa visão idealizada da maternidade trouxe a noção da “mãe perfeita”, 
que foi tradicionalmente vinculada aos estereótipos femininos da 
submissão, proteção e abnegação da mulher, destinada a gerar e dar um 
sentido a sua vida quando da reprodução, sendo considerada digna de 
respeito somente quando seu desempenho nas atribuições impostas pela 
maternidade respondesse aos interesses da sociedade.”

E, logo mais, ao retratar o ônus da imposição social, BRAUNER (2002), 

afirma “Dessa construção histórica do papel feminino surge o pensamento de que 

mulher que não quer ter filhos, ou, mesmo aquela que é estéril, não está cumprindo 

com o papel que a sociedade espera dela, a maternagem. (...)”

A inserção da mulher no mercado de trabalho e a consequente entrada do 

feminino nos espaços públicos forçam a reestruturação dessa lógica social. No 

entanto, percebe-se, persistir a idealização da maternidade frente às mulheres. As 

mães modernas, as quais exercem atividade profissional, desdobram-se na tentativa 

de prover as necessidades dos filhos e de realizar-se profissionalmente. Caso ocorra 

algum problema na família, a responsabilização é toda posta sobre a mãe. Os

comentários, pois, são de repreensão, restando a ela as designações de mãe 

relapsa, ausente, madrasta. (BRAUNER, 2002).

Segundo FARIA (2000), “Para os homens, os filhos, quando interferem na sua 

vida profissional, é positivamente, e para as mulheres, é comum que deixem de 

trabalhar quando não é possível combinar o trabalho com o cuidado dos filhos. (...)”

Isso se dá exatamente pela perpetuação da desigualdade de gênero. São 

praticamente inexistentes, por exemplo, creches e escolas públicas em tempo 

integral, o que ressalta a falta de olhares do Estado para com a efetivação da

isonomia entre homens e mulheres. Cumpre ao Poder Público pôr em prática 



medidas em prol da nivelação dos gêneros, já que se entende a promoção da 

isonomia, a partir dos ensinamentos de Rui Barbosa, o qual afirma que os iguais 

devem ser tratados como iguais e os desiguais como desiguais. Às mulheres, tendo,

em sua história, marcas do cerceamento da autonomia, e, portanto - sob esse 

aspecto, encontrando-se em uma situação de desigualdade no sentido material -

devem ser viabilizadas medidas, em prol de um equilíbrio entre os gêneros. FARIA 

(2000) sustenta que

“(...) os serviços públicos para as mulheres se concentram no seu papel de 
mãe. Um exemplo: políticas de saúde para as mulheres, até hoje, em vários 
lugares, estão classificadas como materno-infantis e, portanto, priorizam o 
cuidado com a criança. Não vêem a mulher como sujeito de direitos, 
enquanto as políticas públicas que incidem sobre os homens, 
tradicionalmente, estão voltadas para a garantia do emprego e da infra-
estrutura para sua manutenção ou circulação de mercadorias.”

Afim de que se efetive o conceito atual de planejamento familiar, faz-se mister 

perceber que este não se limita ao “ter filhos”, mas acompanha a iniciação sexual e 

prossegue até à atenção materno-infantil. Deve-se abolir a idéia de que o corpo 

feminino é reduzido ao corpo reprodutivo. A atenção à saúde da mulher e o fomento 

ao planejamento familiar devem ser contemplados em sua integralidade.

3. O ÔNUS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR COMO 
RESPONSABILIDADE FEMININA

Da imposição à maternidade, parte-se para a constatação de que, frente ao 

planejamento reprodutivo, a mulher tem sido alvo de grande parte do ônus 

proveniente desse processo. Quer-se garantir tal afirmação a partir das conclusões 

adquiridas da análise de três aspectos, quais sejam:

1) O número de esterilizações femininas ultrapassa em grande 

quantidade o número de vasectomias;



2) Frente ao âmbito da concepção, especificamente nas tecnologias 

médico-reprodutivas, a mulher acaba por ser sujeitar a riscos para 

que alcance o projeto parental;

3) A legislação pertinente ao planejamento, perante a falta de medidas 

concretas, reforça o direcionamento cultural de que a mulher é a 

única responsável pela reprodução;

Parte-se, pois, para a fundamentação de cada um dessas assertivas.

3.1 Esterilização Feminina X Vasectomia: dados revelam a 

desigualdade 

A esterilização voluntária dá-se quando é realizada a ligadura tubária, na 

mulher; ou vasectomia, no homem (BRAUNER, 2002). A esterilização feminina é um 

procedimento irreversível e cirúrgico, a vasectomia, de sua parte, possui 

possibilidades de reversão. A ligadura das trompas implica na necessidade de 

internamento, anestesia, cuidados com o pós-operatório; o homem, após a 

vasectomia tem a possibilidade de andar e realizar atividades corriqueiras. Diante de 

tais informações, a assertiva de BERQUÓ; CAVENAGHI (2006) apud 

BEMFAM/MACRO INTERNATIONAL (1997) deveria causar estranheza:

(...) a esterilização feminina se tornou o método mais utilizado dentre todos 
aqueles disponíveis para anticoncepção. De acordo com a Pesquisa 
Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS) de 1996, a esterilização 
feminina consistia de 52,0% de todos os métodos contraceptivos utilizados, 
seguida em segundo lugar e com considerável distância, pela pílula, usada 
por 27,0% da população feminina. (...)

No entanto, a esterilização feminina ainda persiste como o método utilizado 

pelas mulheres com maior adesão quando da contracepção, principalmente, quanto 

ao público de baixa renda, como se destaca na Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde da Criança e da Mulher, “A esterilização feminina ainda foi o método mais 

utilizado por mulheres com pequena escolaridade e renda, (...)” (PNUD 2006).



Os porquês do maior índice de esterilização voluntária feminina frente à 

masculina e, ainda, o maior percentual presente nas classes mais baixas, 

encontram-se na construção da desigualdade de gênero. O que é evidenciado com

a exposição de BRAUNER (2002) “(...) são as mulheres que realizam a maior das 

esterilizações, em virtude do errôneo entendimento de que a esterilização masculina 

interfere na potência sexual do homem. (...)” O mito da impotência gera a escusa 

dos homens e impele as mulheres a traçarem, por elas e sobre elas mesmas, as 

atitudes concernentes aos métodos utilizados para a contracepção.

Aliado ao mito, constata-se a falta de responsabilização tomada pelo homem, 

o qual vê, na mulher, a responsável pela solução do “problema”. Comumente, o 

único método utilizado pelo homem é a camisinha e, sabe-se que não são raros os

homens que se opõe à utilização desse método. Às mulheres resta a falta de opção. 

Acabam por aderir à esterilização frente ao descaso do seu companheiro. Ressalta 

MARCOLINO; GALASTRO (2001), ao dissertar sobre a visão sexista presente nas 

motivações femininas para a esterilização, sendo elas

(...) de um lado, a não-colaboração do companheiro no que se refere ao uso 
do preservativo e à vasectomia e, de outro, a aceitação e incentivo para que 
suas mulheres mutilem seus corpos para livrarem-se de uma problemática 
que, apesar de envolver ambos, parece ser encarada por eles como sendo 
de âmbito exclusivo das mulheres (...).

A falta de informação, do acesso a demais métodos que sejam reversíveis, a 

falta de participação do companheiro no processo de escolha, são os motivos 

levantados que atestam a desigualdade de gênero e intensificam a reificação 

feminina, que, em mais um aspecto, encontra-se cerceada na sua autonomia. 

3.2 A mulher frente às tecnologias médico-reprodutivas

A questão das tecnologias reprodutivas abrange outra esfera do planejamento 

familiar, diferentemente do que se vinha tratando até agora, far-se-á constatações a 

partir do enfoque da concepção e não da contracepção. 

Nessa perspectiva, em um primeiro momento, cumpre retornar às assertivas 

quanto à imposição social da maternidade, dessa vez, porém, adicionando-se a 



problemática da infertilidade. Some-se a cobrança, culturalmente arraigada, o sonho 

do projeto parental, que, frustrado pela infertilidade, afeta física e psicologicamente 

os envolvidos, causando sentimentos como a culpa, a tensão e a angústia.

Segundo a Resolução 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, a 

infertilidade humana é um problema de saúde pública com implicações médicas e 

psicológicas. Nessa perspectiva, elabora-se um cenário propício para a presença 

das tecnologias reprodutivas.

DINIZ; GUILHEM (1999) destacam que

Há situações, por exemplo, em que o consentimento das mulheres às 
tecnologias reprodutivas não indica o exercício livre da vontade, da 
autonomia ou mesmo dos direitos reprodutivos. É importante considerar a 
hipótese de que muitas mulheres submetam-se passivamente a essas 
técnicas como forma de adequar-se aos papéis socialmente desejados e 
esperados das mulheres _ especialmente daquelas em situação de 
conjugalidade - em que a maternidade é quase um imperativo social.

Diante da infertilidade e motivado pelo sonho da parentalidade, ou mesmo, 

pela necessidade de adequação social, parte do público feminino a atitude de 

buscar, nas técnicas reprodução assistida, a solução para os seus problemas. A 

fuga da esterilidade e/ou o desejo de ter filhos tornam o corpo da mulher, mais uma 

vez, como um objeto, um instrumento para que se realize uma vontade. O corpo 

feminino é o objeto principal de todos os procedimentos de fertilização (CHAGAS, 

2005).

Percebe-se como, apesar de, historicamente, superados os entendimentos de 

redução da mulher à figura de reprodutora, persistem situações que adotam esse 

sentido. Mais uma vez, a mulher é quem se submete para que se realize o 

planejamento. Mais uma vez, é ela quem toma, para si, a responsabilidade e o ônus.

É de extrema importância, ainda, abordar a questão da saúde frente as 

tecnologias de reprodução humana. Segundo CHAGAS (2005)

Em todas as TRA´S, o primeiro passo dos tratamentos consiste na 
estimulação da ovulação por meio da administração de doses controladas 
de hormônios e monitoração da ovulação por exames regulares (...). Tal 
controle, entretanto, não têm o condão de afastar a possibilidade de



complicações como (...) gravidezes múltiplas, síndrome de hiperestimulação 
ovariana (SHO) (...)”

E continua a exemplificar CHAGAS (2005) apud OLIVEIRA (1997), “(...) 

enjôos, desequilíbrio hidroeletrolíticos, turvação visual, hipertrofia dos ovários e, 

muito provavelmente, mutações genéticas que originam cânceres ginecológicos e de 

mama. (...)”

Se um casal deseja ter filhos e está afetado pela infertilidade, será a mulher 

quem sofrerá as intervenções médicas e as todas as conseqüências do 

procedimento, ainda que reste comprovado ser o homem estéril. O direcionamento 

de gênero nas tecnologias médico-reprodutivas é inescusável.

3.3 . A Lei 9263/96

A lei 9263/96, trata da regulamentação quanto à oferta de serviços, 

pertinentes à norma constitucional qualificada no art.226, §7º, CF/88, a qual afirma:

Fundado nos princípios da dignidade humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo 
ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privada. (grifo nosso)

Apesar de que estejam inseridos, na Constituição Federal de 1988, a 

dignidade humana e paternidade responsável como princípios norteadores do 

exercício do planejamento familiar, bem como a referência à postura prestacional do 

Estado, no sentido de garantir o livre exercício desse direito; a vinculação do 

planejamento reprodutivo ao controle de natalidade persiste arraigada na cultura da 

população.

Segundo CHAGAS (2005), o conceito de planejamento familiar deveria 

abranger aspectos que ultrapassassem a regulação da quantidade de filhos, “(...) vai 

além até mesmo dos aspectos procriativos. Deveria abranger todo o planejamento 

necessário ao pleno desenvolvimento e amparo da família.”



O contexto histórico, no qual surgiram as primeiras iniciativas quanto ao 

planejamento reprodutivo, serve como fundamento para a constatação acerca da 

persistência da ideologia “malthusiana-controlista”. É o que se constata a partir do 

relato de COELHO et al (2000) apud SOF (1994)

(...) Em torno de 1960, os países ricos, especialmente os Estados Unidos, 
(...), passaram a pressionar governo do Terceiro Mundo para adotar uma 
política de população, inspirados na idéia de Malthus. Consideravam haver 
nos países ricos uma estabilidade no crescimento populacional e nos 
pobres uma explosão populacional, atribuindo a ela a responsabilidade pela 
fome, pela pobreza, pela degradação do meio ambiente (...) 

Nesse sentido, cabe ao Estado promover meios para que haja, desde a 

mudança de mentalidade quanto à essência do planejamento reprodutivo, através 

da veiculação de informação, principalmente, nas consultas de planejamento 

familiar, até a efetivação da igualdade material da mulher frente ao exercício dos 

seus direitos, por meio de medidas concretas capazes de viabilizá-los.

Á Lei 9263/96, cumpre que sejam tecidos comentários a partir de uma análise 

de suas determinações. Para isso, foram analisados três (03) artigos pertencentes à 

lei, quais sejam o art. 2º e seu parágrafo único, o art. 3º e parágrafo único e, por fim, 

o art.9º.

Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o 
conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais 
de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou 
pelo casal.

       Parágrafo único - É proibida a utilização das ações a que se refere o 
caput para qualquer tipo de controle demográfico.

Pelo texto, infere-se a ruptura conceitual com a perspectiva controlista, 

entendendo o planejamento familiar como um direito, frise-se, de “(...) constituição, 

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

9263/96). Ressalte-se, ainda, que a norma não se limita à mulher, citando também o 

homem e referindo-se ao casal, assim como preceitua a livre decisão posta na 

ordem constitucional.



O art. 3º trata do conceito de planejamento familiar como uma forma de 

atenção integral à saúde. O parágrafo único ressalta as atividades básicas, as quais 

devem ser promovidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  Leia-se:

Art. 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de 
atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de 
atendimento global e integral à saúde.

       Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, 
em todos os seus níveis, na prestação das ações previstas no caput, 
obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita a 
atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à 
saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, 
entre outras:

       I - a assistência à concepção e contracepção;

       II - o atendimento pré-natal;

       III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato;

       IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis;

       V - o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de 
mama e do câncer de pênis.

Vislumbra-se, pois, a evolução da seara abrangida pelo planejamento familiar, 

iniciada desde o PAISM (1983), o qual trouxe um programa de atenção à saúde das 

mulheres voltado à atenção de forma integral.

O art. 9º estabelece a promoção da autonomia, pressuposto essencial para a 

efetivação da desigualdade. A autonomia, pois, em ambos os aspectos, tanto 

perante a contracepção quanto à concepção. Observe-se:

Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos 
todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente 
aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, 
garantida a liberdade de opção.

Os três (03) artigos traduzem o entendimento que, hodiernamente, deve-se 

deter sobre o planejamento familiar, o qual está imbuído das seguintes 

características, quais sejam: a desvinculação com o controle de natalidade para que 

se adentre no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos, a menção à medidas que 

acompanham todos os ciclos vitais e a viabilização do exercício da autonomia, de 



forma que o caminho traçado, dentro do planejamento, reflita a autodeterminação do 

indivíduo e a vivência da liberdade, sem quais meios de coerção.  

No entanto, para além da conceituação, não se percebem medidas efetivas a 

fim de concretizar os objetivos propostos dentro da realidade. A Lei 9263/96 

estabelece diretrizes somente para a esterilização voluntária. O que se pode, pois, 

perquirir, diante de tal dado é que o conceito obedece, mas a prática se contradiz. 

Depara-se, mais uma vez, com a redução do planejamento familiar a medidas 

contraceptivas e, portanto, constata-se que persiste a vinculação com o controle de 

natalidade, bem como a ausência de atenção à saúde de forma integrada.

CONCLUSÃO

A discussão sobre o gênero permeia todos os aspectos da vida, sejam eles 

culturais, históricos, políticos, econômicos ou quaisquer outros. Buscou-se 

estabelecer uma análise acerca do planejamento familiar, direito constitucionalmente 

garantido, a partir do enfoque dos estudos do gênero. 

A destinação, ao público feminino, ao espaço das relações privadas faz com 

que se acredite que a mulher é a única responsável pelo planejamento reprodutivo. 

Fala-se em responsabilização - no aspecto da onerosidade - já que se concluiu que 

o ônus sempre recai sobre a mulher, até porque a grande maioria dos métodos 

anticoncepcionais e as tecnologias reprodutivas são direcionadas ao corpo feminino.

Ao passo em que a mulher traz uma sobrecarga histórica de submissão e 

cerceamento da sua autonomia, não se vislumbra por parte do Poder Público 

medidas efetivas que promovam a isonomia. Frise-se que o fato de não promover a 

igualdade tem com conseqüência o seu oposto, o resultado é que se acentuam as

relações de dominação e, portanto, a desigualdade. É o que se percebeu na análise 

da legislação acerca do planejamento familiar. No Brasil, as ações concernentes ao 

planejamento restringem-se a incentivos à contracepção, destacando-se a 

esterilização como o meio mais utilizado entre as mulheres, ainda que seja um 

método cirúrgico e irreversível.



Destacou-se que não há a efetiva participação masculina quanto às decisões 

no planejamento. A mulher, no mais das vezes, decide-se pela esterilização pela 

falta de colaboração do seu companheiro que costuma não consentir, por exemplo, 

com a vasectomia, processo bem mais simples e com possibilidades de reversão.

Some-se a imposição social da maternidade a todos esses aspectos. Sob o 

parâmetro das tecnologias reprodutivas, a mulher submete seu corpo a um processo 

invasivo, o qual pode ter conseqüências significativas à sua saúde, muitas vezes 

pelo medo do preconceito de não ser mãe. Ressalte-se que, ainda que seja o 

homem o impossibilitado de gerar, é a mulher que se submete a todos os 

procedimentos. 

Quanto á criação dos filhos, o bônus costuma-se repartir entre o pai e a mãe, 

o ônus é da mãe, como se fosse um encargo, determinado biologicamente, pelo 

sexo feminino. 

Gênero, como se percebeu, é, na verdade, uma construção, a qual, estando 

nessa categoria, pode ser reconstruída em seus conceitos, visando a efetivação da 

igualdade. Não está relacionada a determinismos biológicos, permitindo, dessa 

forma, questionamentos quanto aos papéis sociais distribuídos ao homem e à 

mulher ao longo dos tempos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERQUO, Elza; CAVENAGHI, Suzana. Direitos reprodutivos de mulheres e 
homens face à nova legislação brasileira sobre esterilização voluntária. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo. 
php?script=sci_arttext&pid=S0102- 311X2003000800025&lng=pt&nrm=iso. acesso
em 17 maio 2010. doi: 10.1590/S0102-311X2003000800025.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso 
em 17 maio 2010.



BRASIL. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher – PNDS 2006 : dimensões do processo reprodutivo e da 
saúde da criança/ Ministério da Saúde, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. 
– Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 300 p. : il. – (Série G. Estatística e Informação 
em Saúde) ISBN 978-85-334-1598-0. 

BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: 
conquistas médicas e o debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

CARLOTO, Cássia Maria. O CONCEITO DE GÊNERO E SUA IMPORTÂNCIA 
PARA A ANÁLISE DAS RELAÇÕES SOCIAIS. Disponível em: 
<http://www.ssrevista.uel.br/c_v3n2_genero.htm>. Acesso em: 17 maio 2010.

CHAGAS, Márcia Correia. Tecnologias Médico Reprodutivas e Direito 
Fundamental ao Planejamento Familiar: pressupostos conceituais e normativos 
para uma reflexão bioética. 2005. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de 
Pernambuco, Fortaleza.

COELHO, E. A. C. et al. O planejamento familiar no Brasil no contexto das 
políticas de saúde: determinantes históricos. Rev. Esc. Enf. USP, v.34, n.1, p.37-
44, mar 2000.

DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce. Bioética feminista: o resgate político do 
conceito de vulnerabilidade. Revista Bioética, v.7, n.2, p. 181-188, 1999. 
Disponível em:
http://www.jovensmedicos.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/310/449. 
Acesso em: 10 de maio de 2010.

MAIA, Rebeca Ramalho Torres. O PLANEJAMENTO FAMILIAR COMO UM 
DIREITO FUNDAMENTAL: UMA CRÍTICA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DESENVOLVIDAS NO BRASIL. 2008. Monografia (Graduação) - Universidade de 
Fortaleza, Fortaleza, 2008.

MARCOLINO, Clarice; GALASTRO, Elizabeth Perez. As visões feminina e 
masculina acerca da participação de mulheres e homens no planejamento 
familiar. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 9, n. 3, maio 2001. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692001000300012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 17 maio 2010. doi: 
10.1590/S0104-11692001000300012.



OSIS, Maria José Martins Duarte. Paism: um marco na abordagem da saúde 
reprodutiva no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2010.  Disponível em:
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X1998000500011&lng=en&nrm=iso>. acesso em 17 Maio 2010. doi: 
10.1590/S0102-311X1998000500011.

SARLET, Ingo Wolfgang; LEITE, George Salomão (Org.). Direitos Fundamentais e 
Biotecnologia. São Paulo: Método, 2008

SOF-SEMPREVIVA ORGANIZAÇÃO FEMINISTA. Feminismo e Luta das 
Mulheres: análise e debates. Miriam Nobre; Nalu Faria; Maria Lúcia Silveira. SOF: 
São Paulo, 2005. 70 p.


