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APRESENTAçãO

A transição demográfica, isto é, a passagem de níveis mais elevados para 
níveis menos elevados de fecundidade e mortalidade, é um processo já fina-
lizado nos países desenvolvidos e em andamento na maioria dos países em 
desenvolvimento. Ela tem sido fator determinante para a alteração da estru-
tura etária e, em conseqüência, para modificações das demandas sociais. O 
Brasil, como um todo, teve a sua transição iniciada por volta da década de 
40, com o declínio da mortalidade. 

No entanto, o aspecto mais marcante da transição no País foi o aumento 
na velocidade de declínio da fecundidade, observado a partir de  meados dos 
anos 60. O nível da fecundidade, que vinha se mantendo constante em torno 
de 6.2 filhos por mulher entre 1940 e 1960, alcançou, no ano 2000, o valor 
de 2.4 filhos por mulher. Isso mostra que, enquanto nos países desenvolvi-
dos o processo de declínio na fecundidade se deu em um período de 80 a 
100 anos, no Brasil ele transcorreu em aproximadamente 30 anos. Resulta-
dos mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 
2003) indicam que a fecundidade no Brasil já atingiu o nível de reposição, 
havendo, mesmo, locais como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, 
onde a taxa de fecundidade total (TFT), em 2000, já se situava abaixo do 
nível de reposição.

As razões mais comumente apontadas para explicar o declínio da fe-
cundidade no Brasil encontram respaldo nos padrões de desenvolvimento 
sócio-econômico, político-institucionais e as chamadas variáveis intermedi-
árias, inibidoras da fecundidade, como determinadas características de natu-
reza demográfica e o conhecimento e uso de métodos anticoncepcionais, em 
particular a difusão da esterilização como principal método, em decorrência 
da ausência de políticas públicas de população que contemplassem progra-
mas de planejamento familiar. 

Apesar da tendência de convergência da taxa de fecundidade total para 
algo em torno de 2.1 filhos por mulher, há que se enfatizar os diferenciais 
por região e por estratos sociais. As regiões Norte e Nordeste, por exemplo, 
consideradas as mais pobres do País, exibiam no ano 2000 as maiores TFTs  
(3.2 e 2.7 respectivamente), e tiveram seu processo de transição iniciado 
com uma defasagem de aproximadamente 10 anos. 
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Além das diferenças regionais, os diferenciais por características sociais 
deixam claro que ainda existe uma parcela da população feminina com ní-
veis de reprodução que podem ser considerados relativamente altos. To-
mando-se como exemplo a escolaridade da mãe, o censo de 2000 apresenta 
uma TFT de 3.5 para as mulheres com até três anos de estudo e de 1.7 filhos 
por mulher, para aquelas  com oito anos e mais de estudo. Entretanto, esses 
valores já foram, 30 anos antes, de acordo com o censo de 1970, respectiva-
mente de 7.2 e 2.7 filhos por mulher.

O processo de declínio da fecundidade é fato irreversível, conforme ob-
servado nos países que já completaram sua transição. Investigar as implica-
ções de tal declínio é  tão importante quanto investigar o próprio declínio ou 
os fatores que levaram a ele. De forma sintética, um declínio na fecundidade 
ocasiona um arrefecimento no ritmo de crescimento da população, com uma 
redução da população infantil e juvenil, e um posterior envelhecimento po-
pulacional. 

A alteração na estrutura etária cria uma janela de oportunidades que re-
flete uma diminuição na razão de dependência. Além disso, a redução con-
secutiva da coorte de 0-4 anos, com a conseqüente redução da população 
em idade escolar, cria, também, uma situação favorável para a melhoria da 
qualidade da educação e diminuição da desigualdade educacional, carac-
terística dos países em desenvolvimento e, em especial, do Brasil. Além 
das implicações sobre as áreas da saúde, da educação e do trabalho, as al-
terações na estrutura etária trazem um outro desafio, já que, associada ao 
aumento da longevidade, está a busca de melhor qualidade de vida para os 
anos adicionais.

Tendo este cenário como contexto, o Fundo de População das Nações 
Unidas, na época representado pela Dra. Rosemary Barber Madden, sugeriu 
ao Dr. Celso Simões a realização de um estudo que refletisse de forma siste-
matizada o processo histórico da transição demográfica e, em particular, da 
transição da fecundidade no Brasil. Este é, portanto, um trabalho da maior 
relevância, na medida em que apresenta uma reflexão rica e clara sobre a 
transição da fecundidade no País, a evolução do contexto demográfico que 
antecedeu a transição, o papel das transformações sócio-econômicas, dos 
programas sociais e governamentais nessa transformação, e, por fim, uma 
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reflexão cuidadosa sobre as implicações já em curso e aquelas que poderão 
advir desse declínio da fecundidade. 

O que se espera é que o material e as reflexões aqui apresentadas possam 
servir de subsídios a outras ponderações sobre as questões apresentadas e 
beneficiar planejadores, acadêmicos e estudantes, especialmente num mo-
mento como o que estamos vivenciando, em que a discussão sobre a asso-
ciação entre fecundidade e pobreza, com suas verdades,  mitos, divergências 
e contradições, encontra-se, mais do que nunca, na pauta do dia.

Taís de Freitas Santos
Representante Auxiliar UNFPA
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TRANSIçãO DA FECUNDIDADE NO BRASIL E AS NOVAS 
QUESTÕES DEMOGRÁFICAS

1. Introdução

O Brasil, até poucas décadas atrás, apresentava um padrão demográfico 
relativamente estável. Pode-se dizer inclusive que, até por volta dos anos 40 
e 50 do século passado, o padrão demográfico prevalecente no país tinha um 
caráter secular. Desde o século XIX, tanto os níveis de fecundidade como 
os de mortalidade mantinham-se com pequenas oscilações em patamares 
regularmente elevados, embora já se pudesse observar, a partir da virada do 
século, pequenos declínios dos níveis de fecundidade. O comportamento 
reprodutivo da família brasileira durante todo esse período se caracterizava 
por uma concepção de família numerosa, típica de sociedades agrárias e 
precariamente urbanizadas e industrializadas. 

As transformações no padrão demográfico até então vigente começam a 
ocorrer, inicialmente e de forma tímida, a partir dos anos 40, quando se nota 
um consistente declínio dos níveis gerais de mortalidade, não acompanha-
dos por um processo concomitante nos níveis de natalidade.

Esse quadro de mudanças se acentua após os anos 60, em decorrência de 
quedas expressivas no nível da fecundidade, a tal ponto que, quando compa-
rado com situações vivenciadas por outros países, o Brasil se destaca por ter 
realizado uma das transições da fecundidade mais rápidas do mundo. 

Essa radical transformação do padrão demográfico corresponde a uma 
das mais importantes modificações estruturais verificadas na sociedade bra-
sileira, com reduções na taxa de crescimento populacional e alterações na 
estrutura etária, com crescimento mais lento no número de crianças e ado-
lescentes, paralelamente a um aumento da população em idade ativa e de 
pessoas idosas.

O desconhecimento das causas que levaram a essa nova realidade tem 
provocado interpretações, nem sempre as mais apropriadas, a respeito de 
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acontecimentos que vêm ocorrendo no País, a exemplo da violência, do 
aumento no número de crianças de rua e da prostituição de meninas ainda 
crianças e adolescentes, de forma que estes segmentos populacionais pas-
sam a ser, freqüentemente, vistos como resíduos humanos, ou, mais preci-
samente, como humanos supérfluos e, portanto, “inúteis”, “inadaptáveis” ou 
até como pessoas “indesejáveis”.  

A ausência de crescimento econômico e a conseqüente eliminação de 
empregos – na contramão de uma fase de transição em que, ao contrário, 
aumenta a oferta de mão de obra –, uma estrutura tributária regressiva, e os 
juros altos, são alguns fatores que não são devidamente avaliados no âmbito 
dessa discussão.

Este estudo pretende, inicialmente, tratar as especificidades da transição da 
fecundidade no Brasil, cotejadas com abordagens elaboradas tendo como base 
interpretações de trajetórias experimentadas por países mais desenvolvidos. 

Na segunda etapa do estudo é apresentado um quadro geral explicativo 
sobre o processo demográfico brasileiro ao longo do século XX, destacando 
a evolução, o crescimento populacional, o processo de urbanização e as 
componentes da dinâmica demográfica. Associado a este processo, far-se-
á um breve resumo das principais transformações socioeconômicas e dos 
principais programas e políticas públicas em geral e de saúde, em particu-
lar, que possam estar relacionadas com as tendências observadas. Ênfase 
especial será dada aos aspectos relacionados aos métodos anticonceptivos, 
considerado um dos principais fatores responsáveis pela forte queda da fe-
cundidade no período posterior a 1980.

A terceira parte do estudo consiste em analisar os indicadores de fecundi-
dade (níveis, estrutura e padrão etário) relativos ao período de 1940 a 2000, 
considerando a desagregação regional e estadual. Um maior aprofundamen-
to será realizado para o período posterior a 1970, de acordo com as seguintes 
variáveis: 
• Situação do domicílio (urbano e rural); 
• A escolaridade da mulher, considerada como um dos principais condicio-

nantes da fecundidade. 
• Ainda nesta parte do estudo, tecer-se-ão alguns comentários e análises 

relacionadas à gravidez na adolescência, procurando indicar as áreas geo-
gráficas e estratos sociais em que sua incidência é mais relevante. 
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Finalmente, em função dos resultados e apreciações apresentados e das 
evidências da nova realidade demográfica brasileira, focalizar-se-ão seus 
desdobramentos sobre as estruturas etárias e formulação de políticas pú-
blicas futuras, orientadas a grupos sociais específicos. Se tivesse havido no 
País uma consciência, por parte dos responsáveis pelas políticas públicas, 
das transformações que vinham ocorrendo na dinâmica populacional bra-
sileira, certamente, muitas das situações adversas que estão se verificando 
hoje em dia, a exemplo do desemprego, da violência e atendimento inade-
quado a idosos, poderiam ter sido minimizados.  

No caso específico do grupo de idosos, é importante relembrar que o go-
verno brasileiro sancionou, no primeiro dia de janeiro de 2004, a Lei sobre 
o Estatuto do Idoso. Considerada uma legislação de Primeiro Mundo, esta 
lei determina uma série de benefícios para a população acima dos 60 anos 
de idade, como atendimento geriátrico e recebimento gratuito de remédios 
e próteses. Mas o que vem se observando, na realidade, é que o atendi-
mento a este segmento da população é absolutamente insuficiente, porque 
não existem hospitais especializados, nem médicos geriatras, terapeutas 
ocupacionais e/ou fisioterapeutas em número adequado, além da carência 
de remédios e próteses. Uma boa parte da explicação para essa distância 
entre a legislação e a vida real está no rápido envelhecimento da popula-
ção brasileira, decorrente da forte queda da fecundidade, além do aumento 
da expectativa de vida nesse grupo etário, sem que tivessem sido tomadas 
quaisquer providências para alterar as políticas públicas relacionadas a esse 
segmento específico.  

Criam-se leis, muitas vezes, como resposta a pressões da sociedade, mas 
que se tornam impotentes, dado o quadro de agravamento da situação que 
não foi prevista ou prognosticada. Quando a eficácia da lei exige condições 
práticas que não existem, é necessário atentar para a necessidade de se fi-
car vigilante e ir adequando as políticas públicas a essas novas realidades. 
Caso contrário, chega-se a uma situação de acúmulo de problemas cada 
vez mais difíceis de serem solucionados, apesar das “boas intenções” dos 
legisladores.

Dada a quantidade de informações que serão apresentadas, não se  
objetiva esgotar as análises sobre o tema. Pretende-se, na realidade, forne-
cer um conjunto sistematizado de informações que sirvam de elementos a 
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serem retomados por pesquisadores e estudiosos do assunto, possibilitando, 
portanto, ampliar as discussões sobre as principais questões, hoje objeto 
de preocupação de determinados segmentos sociais, relativas à transição 
demográfica e da fecundidade, em particular. 
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2. ALGUMAS ABORDAGENS SOBRE A TRANSIçãO DA  
FECUNDIDADE

2.1. Aspectos gerais

Durante as últimas duas décadas, ressurgiu, na comunidade acadêmica, 
um enorme interesse em repensar as transições demográficas acontecidas no 
mundo ocidental, em decorrência da grande diversidade de tendências por 
que passaram os países em desenvolvimento. 

Se, por um lado, o European Fertility Survey sistematizava as evidências 
sobre o declínio histórico da fecundidade européia, confrontando fatores e 
situações relevantes, por outro lado, no Terceiro Mundo, as pesquisas reali-
zadas, via World Fertility Survey, produziram evidências acerca dos níveis 
contemporâneos da fecundidade, documentando haver o mundo subdesen-
volvido ingressado no processo de declínio. 

Muitos destes países, que estavam experimentando rápidas quedas na 
fecundidade, também viviam em situação de crescimento econômico, mas 
este crescimento não era necessário para garantir tal declínio. Pode-se afir-
mar que, em muitos países do Terceiro Mundo, a queda da fecundidade 
vinha se processando independentemente do progresso econômico.

Neste sentido, os países que entraram no processo de declínio de fecun-
didade, apresentam grandes variações na sua renda per capita (caso seja 
tomado como indicador de progresso econômico), como também diferem 
profundamente em outros indicadores de desenvolvimento social, a exem-
plo de: educação, mortalidade infantil, acesso a rádio e televisão, a serviços 
de saúde e de infra-estrutura urbana etc. Estes indicadores são, inclusive, 
para alguns autores, mais importantes na determinação dos níveis de fecun-
didade do que os indicadores econômicos convencionais.

Por outro lado, foi constatada, na maioria dos países em desenvolvimen-
to, a adoção generalizada do controle da fecundidade marital, fato este que, 
por si só, explica a brusca queda na fecundidade nesses países, suscitando, 



20

por parte dos pesquisadores, indagações acerca dos fatores determinantes 
do comportamento reprodutivo. Se não há dúvidas de que o uso generaliza-
do de meios anticoncepcionais modernos responde por uma grande parcela 
desta queda, no entanto, fica a questão de se saber o que teria levado as 
pessoas, não só a adotá-los, mas a persistir no seu uso, com implicações 
bastante profundas no padrão reprodutivo do conjunto da população.

Desta forma, os pesquisadores defrontaram-se com o desafio de entender 
e explicar os processos e mecanismos que levaram ao declínio da fecundi-
dade nestes países. 

De acordo com Easterlin (1975), por exemplo, a mudança de padrão de 
alta para baixa fecundidade estaria associada a um processo contínuo de mo-
dernização econômica e social, que vai se refletir na limitação do tamanho 
familiar dentro do casamento e mudança do regime de fecundidade natural 
para um de controle por parte dos casais. Conquanto associe essa mudança 
de comportamento à modernização, faz ressalvas de que estudos realizados 
em diferentes países revelam amplas variações em suas experiências.

Easterlin define modernização como uma transformação econômica, so-
cial e política, assim como da personalidade humana, que vem ocorrendo 
em grande número de países desde meados do século XVIII.

Numa perspectiva econômica, a modernização significa crescimento sus-
tentado do produto per capita, mudanças nas técnicas de produção, transpor-
te e distribuição de bens, escala e organização da atividade produtiva, maior 
intercâmbio e monetarização da economia.

Pelo lado demográfico e social, envolve profundas alterações na fecundi-
dade, mortalidade e migrações; na estrutura e tamanho das famílias, no sis-
tema educacional e nos serviços de saúde pública. Neste aspecto, como re-
flexo destas alterações na personalidade humana, significa um crescimento 
pelo desejo de novas experiências, independência dos filhos em relação aos 
pais, eficácia da ciência e ambição pessoal (aumento do individualismo).

Este processo leva, então, a transformações no comportamento reprodu-
tivo da fecundidade, tanto nos países europeus, como em algumas áreas por 
eles colonizadas. Um outro aspecto provocado pela modernização refere-se 
ao método de controle da reprodução. Se, antes, a fecundidade era controla-
da por vários mecanismos sociais e biológicos, agora, com a modernização 
(que rompe com aqueles mecanismos), a limitação do tamanho da família 
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passa a ser uma decisão consciente dos casais. Ocorre então uma mudança 
de um “regime de fecundidade natural” para um de controle deliberado da 
fecundidade.

A urbanização, também, segundo o autor, tem o mesmo efeito depressivo 
sobre a fecundidade. São novos estilos de vida e dispõe-se de uma oferta a 
preços mais baixos de outros bens, quando comparados com os custos das 
crianças. No meio urbano, estes custos, inclusive, aumentam (comida mais 
cara, o tempo disponível pela mãe se torna mais caro, pois ela está no mer-
cado de trabalho) e as crianças já não contribuem tanto com seu trabalho 
quanto no campo. A urbanização tem igualmente o efeito de reduzir cus-
tos subjetivos (crenças, costumes e novos estilos de vida) e os de mercado 
(maior acesso aos métodos anticonceptivos).

Mais uma vez, a visão do autor está muito atrelada ao processo ocorrido 
nos países, hoje desenvolvidos, onde a urbanização ocorreu passo a passo com 
a industrialização. No caso da maioria dos países em desenvolvimento, a con-
seqüência da urbanização foi o inchamento das cidades, o aumento do setor 
terciário e, em especial, o de serviços, onde as atividades informais são predo-
minantes, sendo, cada vez mais, uma opção estratégica das famílias à falta de 
emprego nas atividades típicas do setor industrial, pouco desenvolvido. 

No Brasil, pouco mais de 13% da população ocupada se encontra em ati-
vidades industriais. Logo, não se podem generalizar as colocações do autor 
para todas as situações. A urbanização brasileira está mais correlacionada 
com a industrialização em estados do Centro-Sul, onde o processo foi mais 
intenso do que nas demais áreas do país e onde a formalização do trabalho é 
mais significativa (70% dos empregados têm carteira assinada), ao contrário 
do Nordeste, onde essa proporção é de apenas 44%. Têm-se, portanto, re-
percussões diferenciadas temporalmente entre os distintos níveis espaciais, 
no tocante a novas demandas que vão surgindo, por bens e serviços, em 
decorrência da modernização da sociedade e que tendem a reduzir a de-
manda por filhos, na medida em que se requer um estilo de vida não mais 
centralizado nas crianças, sendo os novos bens substitutos dos filhos. Dentre 
esses bens, estão os relacionados ao controle da fecundidade (pílulas, DIU, 
esterilização, etc.) e clínicas de planejamento familiar oferecendo serviços 
a preços baixos e, mesmo, parte da rede hospitalar pública, onde esses ser-
viços não são pagos.



22

Em síntese, segundo Easterlin, o processo de modernização teria atuação 
direta sobre a oferta, demanda e regulação da fecundidade, na medida em 
que irá refletir novas situações afetando as decisões dos casais quanto aos 
custos e aos benefícios de terem um determinado número de filhos.

Dentro desta lógica, em uma sociedade pré-moderna, a demanda por fi-
lhos será maior que a oferta, de forma que um casal terá tantas crianças 
quantas forem possíveis. Mas, com o processo de modernização, a demanda 
por crianças se reduz e a oferta potencial aumenta. Aparece desta forma, 
um excesso de oferta gerando uma motivação para controlar a fecundidade. 
Inicialmente, esta motivação é baixa e os custos de regulação são altos para 
resultar num controle deliberado do tamanho da família.

Com os avanços do processo de modernização, com a motivação cres-
cendo e os custos de regulação caindo, o controle é feito. Com o controle da 
fecundidade continuando a crescer, o número de crianças sobreviventes cai 
para o nível correspondente de demanda. Os casais decidem o número de 
filhos que querem ter.

Antes de se proceder às críticas finais a esse modelo, situa-se a posição 
de um outro autor, Caldwell (1977), em relação à transição da fecundidade.

Para Caldwell, o comportamento dos casais frente à reprodução é sempre 
economicamente racional, dentro de uma dada estrutura social, e tendo em 
perspectiva um dado conjunto de fins sociais.

Para o autor, existem apenas dois “regimes” de fecundidade (com exce-
ção do período de transição): um, onde não há vantagens para o indivíduo 
limitar a fecundidade e, outro, onde há eventualmente ou freqüentemente 
uma vantagem para tal restrição. A grande questão torna-se, então, em de-
terminar o “divisor de águas” entre essas situações.

O fato de que uma família grande seja economicamente vantajosa sig-
nifica que a situação é estável – o que explica a alta fecundidade. Esta, por 
outro lado, cairá à medida que a estrutura e fins sociais mudem, de forma a 
alterar o cálculo econômico. Isto significa determinar, entre essas duas si-
tuações, a direção e a magnitude dos fluxos intergeracionais de riqueza, ou 
seja, o “balanço líquido de dois fluxos: um de filhos para os pais, e o outro, 
dos pais para os filhos”. Em todas as sociedades primitivas e quase todas as 
sociedades tradicionais, o fluxo líquido seria dos filhos para os pais, e, em 
contrapartida, nas sociedades modernas, o fluxo seria o inverso.
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Em síntese, Caldwell, apesar de sua postura crítica, acaba por raciocinar 
também como Easterlin, em termos de dois momentos de equilíbrio, com 
a transição ao meio, bem como deixando transparecer uma concepção do 
real sem contradições e conflitos. Embora possa haver uma defasagem entre 
a situação concreta e a ação dos indivíduos, o raciocínio indica o ponto de 
chegada – um novo tipo de racionalidade e de equilíbrio. Mesmo com um 
pensamento mais rico e crítico, tem-se a impressão de que cada sociedade 
irá percorrer etapas de transformação, até atingir o ponto de equilíbrio da 
modernização.

Nega a teoria da modernização, mas acaba adotando-a quando diz, por 
exemplo, que as “desutilidades de ter filhos podem ser especialmente perce-
bidas por um número cada vez maior de casais no curso da industrialização 
e modernização” (Caldwell, p. 34, 1977). Neste sentido, junta-se a Easterlin 
nas análises de custo e benefício de ter filhos.

Seja como for, as análises que Easterlin, Caldwell e outros autores for-
necem sobre os fatores que levaram à redução do tamanho da família nos 
países capitalistas são inadequadas, quando não insuficientes para explicar 
o processo que vem ocorrendo nos países não desenvolvidos.
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2.2. A transição da fecundidade no Brasil

Contrastando com a longa trajetória de estabilidade da fecundidade no 
Brasil em níveis relativamente elevados, os anos recentes evidenciaram uma 
abrupta ruptura nesse equilíbrio, ocorrendo um processo acentuado e rápido 
de declínio nos níveis de fecundidade e reorientação dos padrões reproduti-
vos da população brasileira.

Até meados da década de 60, apesar do processo de urbanização e in-
dustrialização que vinha se dando a partir de 1930, os níveis de fecundidade 
mantiveram-se elevados e estáveis, embora os diferenciais regionais e so-
ciais fossem crescentes. Os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo e parte 
da Região Sul eram as áreas aonde a fecundidade já vinha experimentando 
algum declínio, com patamares ligeiramente mais baixos desde 1940 e, an-
tecipando, com isso, o processo de declínio acelerado observado posterior-
mente em todo o resto do País.

A partir de 1960, inicia-se um processo cada vez mais generalizado e 
rápido de declínio da fecundidade, assumindo uma forma mais consistente 
durante as décadas de 70 e 80 em todas as regiões brasileiras, inclusive nas 
áreas rurais e nos grupos sociais mais pobres, interrompendo, por conse-
guinte, o prolongado padrão estável de fecundidade. A literatura especiali-
zada comumente contempla uma série de causas e motivações com vistas 
a explicar a súbita mudança no comportamento reprodutivo da população 
brasileira.

Entre elas, podem ser destacados fatores econômicos, sociais, político-
institucionais e as chamadas variáveis intermediárias, inibidoras da fecun-
didade, como determinadas características de natureza demográfica e o co-
nhecimento e uso de métodos anticoncepcionais.

Os primeiros fatores assinalados, de natureza estrutural, respondem pela 
determinação, em última instância, dos padrões de dinâmica demográfica. 
Isto, necessariamente, porque o significado histórico das relações entre a 



25

dinâmica populacional e uma formação social concreta somente pode ser 
apreendido quando se situa a variável população em sua interação com as 
transformações e dinâmica específica das relações sociais e da organização 
produtiva.

A análise histórica da fecundidade ressaltou a determinação destes fato-
res na regulação do comportamento reprodutivo, enfatizando os aspectos re-
lacionados à economia de subsistência, aos custos de reprodução e à deman-
da de força de trabalho, entre outros. A ampliação das relações de trabalho 
assalariado – seja no campo ou na cidade – e a decorrente proletarização da 
força de trabalho, inserindo as mulheres nesse processo (Paiva, 1985), com-
binado com o empobrecimento relativo dos segmentos populares urbanos e 
rurais, intensificado no período pós-64, são alguns elementos tomados nas 
análises como fatores associados à generalização da queda da fecundidade. 

A determinação estrutural de uma formação econômica e social sobre a 
dinâmica populacional, portanto, far-se-á sentir mais ou menos em longo 
prazo, como resultante dos modos de adequação da consciência e interesses 
dos indivíduos e classes sociais com as condições concretas da vida social.

Os outros fatores mencionados são de natureza distinta, influenciando 
os níveis de fecundidade diretamente, através dos vários tipos de métodos 
anticoncepcionais. 

Nesta perspectiva, algumas análises foram concretizadas, examinando, 
por exemplo, o papel de ações organizadas de planejamento familiar. Fren-
te à inexistência de políticas oficiais explícitas de controle da natalidade, 
esses estudos interpretam essa ausência como algo proposital, abrindo es-
paço para uma política implícita de regulação derivada, ao permitir a ação 
de instituições privadas nessa área. Disso aproveitar-se-iam agências inter-
nacionais interessadas no controle da natalidade, em simbiose com alguns 
órgãos estaduais e municipais de saúde, empresas e serviços de medicina de 
grupo. Berquó et alli (1985) mostram, em estudo, o funcionamento desse 
mecanismo na difusão, por exemplo, da prática de esterilização, que, no 
decorrer dos anos, tornou-se o principal “método” empregado no controle 
da reprodução.

Estes fatores fizeram-se sentir com mais intensidade, a partir de 1980. 
Com a urbanização, ocorre um vigoroso processo de integração entre os vá-
rios mercados de produção e de consumo, estabelecidos em torno dos prin-
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cipais eixos urbanos, de norte a sul do País1. A concentração dos mercados 
transforma-se no palco natural da economia mercantil e insere os crescentes 
contingentes populacionais nas relações monetárias de troca e subsistência 
que acompanham o chamado desenvolvimento urbano e industrial, princi-
palmente nas áreas do Sudeste e Sul do Brasil.

Imagine-se a situação potencialmente existente, por exemplo, no imedia-
to pós-segunda guerra, quando a maior parte da população brasileira estava 
de algum modo dependente do que se poderia referir como uma economia 
de subsistência, com débeis laços de vinculação a um mercado, onde o ca-
pital mercantil sobrepunha-se às relações tipicamente industriais e assala-
riadas. As formas de organização, parcamente permeadas pela economia 
monetária, como as que vigoravam predominantemente nas áreas rurais e 
em importantes segmentos urbanos de então, favoreciam e mesmo estimu-
lavam a existência de famílias mais numerosas, com níveis de fecundidade 
relativamente altos e estáveis durante várias décadas. 

Provavelmente, aqui, nesta situação, os filhos tenham uma importância 
econômica relevante para a família. Na expressão de Caldwell, os fluxos de 
riqueza seriam dos filhos para os pais, daí a alta fecundidade, mesmo em 
áreas urbanas. Também aqui não se verifica o modelo de Easterllin quanto 
ao papel da urbanização, pelo menos nesta etapa, para o declínio da fecun-
didade.

No entanto, todo este equilíbrio entre os padrões de reprodução e as for-
mas de organização social e econômica é fortemente afetado ao se transfor-
marem essas formas e ao se intensificar a urbanização. As relações sociais 
de mercado, o aumento dos níveis de assalariamento e a consolidação de um 
mercado em nível nacional desarticularam parte expressiva das possibilida-
des de produção de subsistência regional e nacional, e levaram a família tra-
balhadora a buscar atividades remuneradas no mercado de trabalho urbano 
em expansão, como forma de sobrevivência.

Caldwell também fala da migração rural-urbana e/ou procura de trabalho 
em outro local que não o de residência da família paterna, como um dos 

1 É bom lembrar que antes de 30 e mesmo no início dessa década, os mercados eram locais e centrados 
em poucos produtos, geralmente voltados para a exportação. A integração era dificultada pela ausência de 
ferrovias e rodovias que só mais tarde foram construídas, propiciando a integração dos mercados em nível 
nacional.
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elementos para o início da ruptura com a família estendida e formação de 
famílias nucleares, levando a que estas novas famílias passassem a investir 
mais em seus filhos que em seus pais. Estaríamos frente a uma reversão dos 
fluxos?

A verdade é que, com a intensificação da urbanização e das relações 
capitalistas de produção, a família, especialmente as mais pobres, passa 
então a ter uma redefinição de natureza absolutamente fundamental para 
a compreensão dos padrões de reprodução e da dinâmica demográfica em 
geral. Como resultado, também aumentam significativamente os níveis de 
participação da mulher nas atividades econômicas e os filhos, ou também 
ingressam no mercado de trabalho ou são assumidos como custos de manu-
tenção, em termos de educação, saúde, transporte, alimentação etc. Dito de 
outra forma, em uma economia urbana, onde o consumo e a reprodução são 
adquiridos no mercado, a decisão sobre o tamanho da família e o número de 
filhos está, necessariamente, permeada pela percepção que a família venha 
a ter acerca do alcance e significado desses problemas.

Desse modo, há algum tempo (início da década de 60) expressivos con-
tingentes da chamada classe média ascendente aderiram, em média, a um 
ideal de família pequena. Em termos regionais, as áreas e estados onde o 
desenvolvimento urbano e industrial consolidou-se inicialmente, como os 
estados do Centro-Sul, apresentaram nítidos processos pioneiros de queda 
na fecundidade. Mais recentemente (a partir de meados da década de 70), 
com a intensificação e generalização dos processos subjacentes à integração 
e dependência do mercado de trabalho nacional, as regiões mais atrasadas 
vão sendo incorporadas ao processo de transição para níveis baixos de fe-
cundidade, do mesmo modo que as classes sociais mais pobres e populações 
de áreas rurais. Não há desenvolvimento econômico e social generalizado. 
Há sim a submissão a padrões de consumo do Centro-Sul, onde os meios 
de comunicação, principalmente a televisão e programas como novelas, têm 
papel importante na veiculação desses padrões, além de outros fatores no 
campo do crédito direto ao consumidor, previdenciário e de atenção à saúde. 
(Faria, 1989, Faria e Potter, 1992).

Merrick e Berquó (1983) argumentavam que a incorporação de bens  
duráveis poderia afetar o comportamento reprodutivo das famílias, afir-
mando: 
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“tem sido sugerido que as famílias de renda média e baixa, particular-
mente nas áreas urbanas, elevaram suas expectativas de consumo duran-
te o início do último ciclo de expansão econômica do Brasil e começa-
ram a satisfazer essas expectativas através da compra crescente de casas, 
bens duráveis e mesmo automóveis. A maioria destas compras era feita 
pelo crediário, com longo prazo de pagamento em prestações com cor-
reção monetária. O tratamento desigual dos sistemas de indexação das 
obrigações de crédito e salários forçou essas famílias a alocar uma pro-
porção crescente de sua renda mensal para saldar tais prestações. Nestas 
circunstâncias, evitar custos de um filho adicional foi uma opção, dado o 
crescente acesso, conhecimento e aceitação dos métodos anticoncepcio-
nais. A rápida queda da fecundidade nestes grupos sugere que, com toda 
certeza, esta pode ter sido a sua resposta”.

Mais especificamente, no caso das famílias de renda baixa, a combina-
ção de um aumento sustentado de preços relativos dos alimentos e o com-
prometimento da renda familiar em prestações indexadas, poderia reduzir 
consideravelmente a parcela da renda familiar que estaria disponível para 
a manutenção de um filho adicional. Nestas condições, parece ocorrer uma 
pressão do mercado sobre os escassos recursos familiares, onde os filhos 
não só deixaram de dar uma contribuição para a renda familiar, como tam-
bém tiveram seu custo aumentado. Adicionalmente, novos itens passaram 
a compor a pauta de consumo familiar, reduzindo ainda mais a parcela de 
renda destinada ao consumo direto dos filhos.

Quanto ao papel dos métodos anticoncepcionais, as informações dispo-
níveis reforçam sua importância na redução da fecundidade, principalmente 
a partir do período pós-1980.

 Segundo dados da Pesquisa de Anticoncepção, realizada pelo IBGE em 
1986, mais de 60% das mulheres que viviam em união usavam métodos an-
ticonceptivos, ou estavam esterilizadas. Na Região Sudeste, esta proporção 
era de 68%, no Sul de 74%, no Centro-Oeste de 62% e Nordeste de 53%. A 
esterilização era o “método” mais utilizado pelas mulheres em praticamente 
todas as regiões à exceção do Sul, onde predominava a pílula. Mais de 63% 
das esterilizações foram feitas durante os primeiros 6 anos da década de 80, 
sendo que no Nordeste, a maior parte foi realizada em unidades hospitalares 
públicas e sem ônus para as usuárias. 
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Com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) realizada em 
1996 e cujos resultados são sintetizados no próximo capítulo, observou-se 
uma intensificação do número de mulheres usuárias de métodos anticoncep-
cionais em todo País e, sobretudo, uma elevada incidência de esterilizações 
nas regiões Nordeste, Norte e Centro Oeste, a tal ponto que esta “opção” 
chega a ser quase o quádruplo do uso de pílulas entre as mulheres dessas 
áreas.

A disponibilidade desses serviços – bens, na terminologia de Easterllin 
(1975) – permitiu reduzir os custos de regulação. Embora tenham relação 
com a urbanização, estes serviços, no Brasil, são acessíveis mesmo às po-
pulações de áreas rurais. E com uma diferença: pelo menos naquelas regiões 
que entraram mais tarde na transição, estes serviços estão sendo oferecidos 
praticamente sem ônus financeiro, em especial para os setores sociais mais 
empobrecidos. Portanto, a idéia determinista de que o desenvolvimento eco-
nômico-social levaria à queda da fecundidade, tem de ser relativizada já 
que, pelo menos a partir de 1980, a acentuada queda da fecundidade que 
vem sendo observada coincide, exatamente, com o início de uma etapa em 
que as taxas de crescimento da economia se mantiveram baixas, durante as 
duas décadas seguintes, com quedas na renda e aumento das taxas de deso-
cupação da população em idade ativa. 

Também tiveram impactos sobre as mudanças nos padrões reprodutivos 
no Brasil, segundo alguns autores (Faria e Potter, 1992), as mudanças insti-
tucionais que alteraram o modo de pensar e agir dos indivíduos, ainda que 
esse não tivesse sido seu objetivo primário. A medicalização da vida, o cré-
dito ao consumidor, os meios de comunicação de massa, a idéia da aposen-
tadoria na velhice (segurança no futuro, segundo Caldwell), o racionalismo 
embutido na monetarização das relações sociais, são dimensões capazes de 
alterar o papel dos filhos e as expectativas em relação aos mesmos.
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3. O PROCESSO DE EVOLUçãO DA POPULAçãO BRASILEIRA, 
ANÁLISE DAS PRINCIPAIS TRANSFORMAçÕES  
SOCIOECONôMICAS, PROGRAMAS SOCIAIS E ASPECTOS  
RELACIONADOS à ANTICONCEPçãO

3.1. O Processo de Evolução da População Brasileira 

No Brasil ainda são ignoradas, por uma parcela importante dos respon-
sáveis pela formulação de políticas públicas, as profundas transformações 
processadas em seu quadro demográfico e, por conseqüência, suas impli-
cações sobre as demandas sociais. A atual fase de transição demográfica 
brasileira, também chamada de “novo padrão demográfico brasileiro”, é o 
resultado de profundas mudanças – notadamente no padrão reprodutivo da 
mulher brasileira, mais especificamente nos baixos níveis de fecundidade, 
alcançados em tão pouco tempo – e deve ser visto como um fenômeno que 
ultrapassa o campo de interesse meramente demográfico. O gradual decrés-
cimo da taxa de crescimento demográfico2 do Brasil pode ser observado 
através da Tabela 1.

Até o final do século XIX o crescimento da população brasileira era rela-
tivamente pequeno, decorrente, principalmente, do movimento de escravos 
vindos da África, com poucos deslocamentos de populações européias. No 
início do século XX, com o término da escravidão no país e as mudanças nas 
políticas de colonização por parte das autoridades então dominantes, fortes 
incentivos migratórios foram criados, atraindo povos de países europeus 
que naquele momento passavam por crises econômicas e sociais profundas  

2 A maneira mais fácil de acompanhar a evolução de uma população consiste em calcular o crescimento 
anual de seu efetivo. É importante esclarecer que o termo crescimento não significa necessariamente que haja 
aumento; tal termo se usa num sentido algébrico, sendo sinônimo de variação (positiva ou negativa). Para 
efeitos de comparações entre efetivos muito diferentes é usual calcular-se a taxa anual média de crescimento 
entre dois ou mais momentos do tempo através da seguinte expressão: Pt = P0 (1+r)n, onde: Pt é a população 
no instante t; P0 é a população no ano base; n é o tempo que separa as duas populações e, r é a taxa de cres-
cimento que se quer calcular.
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– que terminaram por resultar na Primeira Guerra Mundial (Simões e Oli-
veira, 1988). É exatamente a partir do final do século XIX e início do XX 
que as taxas de crescimento demográfico mudam de patamar, passando para 
valores levemente acima de 2%. Esses valores se mantêm nesses níveis até 
meados da década de 30.

Tabela 1. População nas datas dos recenseamentos gerais e taxas 
médias de crescimento anual. Brasil, 1872-2000

Datas dos 
recenseamentos 

gerais 
População residente

Taxa média geométrica 
de crescimento 

anual (%)

Variação da taxa de 
crescimento (%)

1/08/1872 9930478(*)

> 2,01

31/12/1890 14 333 915(*) > - 1,49

> 1,98

31/12/1900 17 438 434(*) > 46,97

> 2,91

1/9/1920 30 635 605(*) > - 48,80

> 1,49

1/9/1940 41 165 289 > 60,40

> 2,39

1/7/1950 51 941767 > 25,10

> 2,99

1/9/1960 70 070 457 > - 3,34

> 2,89

1/9/1970 93 139 037 > - 14,19

> 2,48

1/9/1980 119 002 706 > - 22,18

> 1,93

1/9/1991 146 825 475

> 1,63 > - 15,54

1/8/2000 169 799 170

Fonte. IBGE: Censos demográficos de 1872 a 2000

          (*) População Presente 
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Entre 1900-1940 a população brasileira duplica. Durante os 30 anos se-
guintes, até 1970, a população brasileira começa a aumentar de forma mais 
veloz, reproduzindo-se com taxas de crescimento que chegam a quase 3% 
na década de 50. É importante esclarecer que, nessa fase, a importância dos 
movimentos migratórios internacionais era residual. Por outro lado, os mo-
vimentos internos passam a assumir papel de destaque na nova configura-
ção demográfica, principalmente os de nordestinos que se dirigiam, em sua 
maioria, para o Rio de Janeiro (então capital do país) e São Paulo.

O Gráfico 1 retrata a evolução histórica das taxas brutas de natalidade3   

e mortalidade4.
Combinando as informações do Gráfico 1 com as da Tabela 1, pode-se 

afirmar que, durante um longo período (até meados da década de 50), o 
comportamento reprodutivo da família brasileira caracterizava-se por uma 
concepção de família numerosa – típica de sociedades agrárias e precaria-
mente urbanizadas e industrializadas (Simões e Oliveira, 1998). Os valores 
das taxas brutas de natalidade oscilavam entre 45 e 50 nascimentos por mil 
habitantes e as taxas de fecundidade total5 variavam entre 7 e 9 filhos por 
mulher. A mortalidade registra declínio consistente a partir de 1940, sendo 
estável nos períodos anteriores, com leves reduções no início do século. 
Concretamente, as grandes transformações no padrão demográfico então vi-
gente começam a ocorrer, inicialmente de forma tímida, a partir dos anos 40, 
quando se nota um consistente declínio nos níveis gerais de mortalidade.

3 A taxa bruta de natalidade mede a importância relativa dos nascimentos (por mil habitantes) em relação 
à população que se está estudando, em determinado período. Expressa a intensidade da ocorrência anual 
de nascidos vivos em determinada população, dependente de fatores biológicos (como sexo e idade) e am-
bientais. A taxa bruta de natalidade é influenciada pela estrutura da população por sexo e idade, a qual é 
condicionada por fatores socioeconômicos. É um dos elementos necessários para o cálculo do crescimento 
vegetativo ou natural da população (diferença entre a taxa bruta de natalidade e a taxa bruta de mortalidade 
- não se considera o efeito das migrações).
4 A taxa bruta de mortalidade mede o número de óbitos (por mil habitantes) ocorridos na população em deter-
minado período. Expressa a intensidade da ocorrência anual de mortes em determinada população. Tal como 
a taxa bruta de natalidade, a taxa bruta de mortalidade também é influenciada pela estrutura da população por 
sexo e idade, e possibilita o cálculo do crescimento vegetativo ou natural da população.
5 Usualmente costuma-se medir o nível reprodutivo da mulher através da taxa de fecundidade total, a qual 
representa o número médio de filhos tidos por mulher ao final de seu período reprodutivo. Representa a 
condição reprodutiva de uma mulher pertencente a uma coorte hipotética, sujeita às taxas específicas de 
fecundidade observadas na população em estudo, em ausência de mortalidade desde o nascimento até o final 
do período reprodutivo.
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Embora não estejam totalmente esclarecidas as causas que levaram a 
essa redução da mortalidade, cabe mencionar, dentre elas, o impulso dado 
ao sistema de saúde pública, a expansão da previdência social, a infra-estru-
tura urbana e a regulamentação do trabalho nas principais regiões do país a 
partir dos anos 30. Esses fatores institucionais, conjuntamente com os avan-
ços da indústria químico-farmacêutica, concorreram para o controle e redu-
ção de várias doenças, principalmente as infecto-contagiosas e pulmonares, 
que até então tinham forte incidência sobre a população, com altos níveis 
de letalidade. A queda observada na mortalidade não foi acompanhada por 
um concomitante declínio da natalidade. Desta forma, entre 1940 e 1960 as 
taxas de crescimento demográfi co brasileiro elevaram-se consideravelmen-
te, em decorrência do aumento do diferencial entre nascimentos e óbitos, 
passando de 2,4% ao ano, durante a década de 40, para valores em torno de 
3,0% ao ano nas duas décadas subseqüentes.

Gráfico 1. Evolução da taxa de natalidade e de mortalidade. 
Brasil, 1881-2000
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Para ilustrar a magnitude dos valores envolvidos, ressalte-se que, entre 
1940 e 1950, a população brasileira cresceu em cerca de 11 milhões de pes-
soas, número este que salta para 18 milhões entre 1950 e 1960.

Ao final dos anos 60 e, principalmente, durante a década de 70, as trans-
formações em curso na sociedade brasileira  – fortes deslocamentos migrató-
rios do campo para a cidade – levaram a uma intensificação e diversificação 
da urbanização; avanços no processo de assalariamento da economia bra-
sileira e engajamento crescente da mulher no mercado de trabalho urbano; 
disseminação de um modelo econômico voltado para o consumo de bens 
duráveis em íntima associação com a generalização das relações de merca-
do e elevação dos custos de reprodução familiar e social – tiveram um papel 
fundamental nas importantes mudanças no comportamento reprodutivo.

Nas últimas duas décadas, a consolidação da estrutura urbana no país, 
após intensos fluxos migratórios de natureza rural-urbana e mesmo de pe-
quenos núcleos urbanos para os centros maiores, fez com que mais de ¾ da 
população residisse em áreas urbanas (Gráfico 2). 

De acordo com o Gráfico 2, até 1960 a maioria da população residia na 
área rural do País, à exceção da Região Sudeste que, nessa data já apresen-
tava 57% de sua população residente na área urbana. Como é conhecido, o 
fenômeno da urbanização no Brasil está estreitamente associado à questão 
das migrações internas que se intensificam a partir do início dos anos 60 
tendo, inicialmente, como principal área de atração a Região Sudeste que 
concentrava as maiores oportunidades de emprego, em função da concen-
tração das principais atividades econômicas então existentes no País. Em 
1970, a taxa de urbanização na Região chega a 73%, enquanto nas demais 
esse valor ainda era inferior a 50%. 

As regiões Sul e Centro-Oeste, apesar da expansão das atividades agríco-
las a partir de meados da década de 70, também começaram a se urbanizar 
de forma intensa. O crescimento urbano coexiste com uma atividade agrí-
cola proporcionalmente muito forte que, porém, se modernizou nas últimas 
décadas e favoreceu o processo de expulsão populacional do campo, inclu-
sive em áreas que, até os anos 60 e 70, representavam espaços de expansão 
da fronteira agrícola. Nas Regiões Norte e Nordeste, onde os níveis de ur-
banização são mais baixos quando comparados com o das regiões Sudeste 
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(90,5%), Centro-Oeste (86,7%) e Sul (81%), o incremento vem se dando 
gradualmente, chegando ao ano 2000 com taxas de urbanização similares 
(69%).

Considerando a proporção de mulheres em idade fértil (15 a 49 anos de 
idade), observa-se, como era de se esperar, que sua grande maioria reside 
nas áreas urbanas, em todas as regiões brasileiras. Mesmo no Norte e Nor-
deste, em 2000, essas proporções eram superiores a 70%, chegando a 92% 
na Região Sudeste (Gráfi co 3). Estas informações são relevantes na medida 
em que, conforme salientado anteriormente, vão estar relacionadas às mu-
danças de comportamento reprodutivo.

Abreviando, pode-se afi rmar que o Brasil passou por profundas altera-
ções durante as últimas décadas, ao deixar de ser um país essencialmente 
rural, como era a situação prevalecente até meados da década de 60, para 
uma situação em que mais de 80% de sua população (137 milhões) reside 
em áreas urbanas. 

Gráfico 2. Evolução da proporção da população residindo na área urbana, 
segundo as Grandes Regiões, 1940-2000 



36

Mudaram as realidades e situações vivenciadas pelas populações. Se, 
por um lado, aumentaram as demandas por serviços públicos existentes de 
forma precária (educação, saneamento básico, serviços de saúde, etc.) para 
atender a esse contingente populacional em constante crescimento nas gran-
des cidades, por outro lado, essa nova realidade também induziu a uma nova 
dinâmica demográfi ca, principalmente nas questões relacionadas ao com-
portamento reprodutivo e a seus impactos nas estruturas etárias, decorrentes 
redefi nições de políticas públicas nas áreas da saúde, educação, mercado de 
trabalho e previdência social. 

Gráfico 3. Evolução da proporção de mulheres em idade fértil 
(15 a 49 anos) residindo na área urbana, 
segundo as Grandes Regiões, 1970-2000
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3.2. Análise das Principais Transformações Socioeconômicas 
e Programas Sociais Governamentais

Para que haja um melhor entendimento do processo da transição da fe-
cundidade ocorrida no País, é importante que se tenha uma dimensão, mes-
mo sintetizada, das transformações que se produziram na área econômi-
ca, social e nas políticas públicas durante as últimas décadas, uma vez que 
existe uma estreita correlação entre as duas dimensões, conforme já aqui 
registrado6. 

Esses cenários, tomados de uma forma geral para o País, por outro lado, 
podem estar influenciando especialmente aquelas regiões onde se concen-
trou praticamente todo o processo de desenvolvimento econômico ocorrido 
no período, de maneira que muitos dos acontecimentos verificados na histó-
ria da nação deixaram marcas mais acentuadas nestas regiões, especialmen-
te nas áreas urbanas do Sudeste. Os cenários nacionais podem não ser os 
mais adequados para a explicação da transição demográfica e da fecundida-
de em particular, para o caso do Nordeste e Norte, uma vez que estas regiões 
estiveram à margem, por muito tempo, do processo de desenvolvimento 
social e econômico, só começando a se integrar de maneira mais consistente  
no período mais recente. Mas a história mostra que as populações dessas 
regiões e, especialmente, as nordestinas, reagiram a esse processo via mobi-
lidade espacial e comportamental.

Neste sentido, a diferenciação regional deve estar sempre presente neste 
tipo de estudo, pelo fato de terem se sucedido distintas trajetórias, não só na 
transição demográfica, mas também no processo de desenvolvimento eco-
nômico e social, o que levou aos impactos diferenciados nas condições de 
vida e a novas formas de comportamento de suas populações.

6 Não se pretendeu fazer uma análise exaustiva de todos os eventos, mas apenas apontar aqueles episódios 
que possam estar mais relacionados com as alterações observadas nos indicadores que serão focalizados.
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Focalizar-se-ão a seguir os principais movimentos ocorridos na fase pos-
terior a 1940, por encaixar-se no processo de organização das estatísticas 
nacionais e pelo fato de coincidir com o início das grandes alterações nos 
padrões demográficos e implantação de programas de políticas na área so-
cial e de saúde no País.

Em termos dos principais eventos sucedidos no Brasil, pode-se constatar 
que, durante o período que vai de 1940 a meados da década de 50, aproxi-
madamente, acentua-se o processo de industrialização iniciado a partir de 
1930. O mercado nacional foi ampliando-se em função da diversificação da 
produção industrial. De um modo geral, ampliou-se o mercado de trabalho 
urbano: entre 1940 e 1950, o setor urbano aumentou em 1,5 milhões a oferta 
de empregos, enquanto o rural crescia apenas 0,5 milhões. A intensificação 
da urbanização que se processava fazia o país transitar de uma sociedade 
rural para uma industrial, embora concentrada, nessa fase, principalmente 
nos espaços do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Neste processo de urbanização, foi de fundamental importância o papel 
do capital nacional, principalmente estatal, com seu enorme esforço na cria-
ção de uma infra-estrutura, especialmente de um novo sistema de transpor-
tes rodoviários de cunho eminentemente nacional e integrador.

Durante essa fase, a produção agrícola também teria crescido, principal-
mente pela ampliação das áreas cultivadas, mantendo-se predominante as 
relações não assalariadas no trabalho (Lopes, 1981).

No plano social, esse período caracterizou-se por mudanças importan-
tes, como a criação, por Vargas, dos Institutos de Aposentadorias e Pensões 
(IAPs) e da Consolidação da Legislação Trabalhista. Também houve altera-
ções nas Políticas de Saúde e Educação, caracterizadas pelos elevados graus 
de centralização de recursos e instrumentos institucional-administrativos no 
Governo Federal.

O conjunto destas transformações constatadas no País, embora concen-
tradas na Região Sudeste, aliado às novas técnicas de controle de doen-
ças infecto-contagiosas, beneficiou vários segmentos sociais da população  
brasileira, refletindo-se positivamente, não só sobre a sobrevivência da  
população como um todo e da infantil, em particular, mas também no com-
portamento reprodutivo das famílias desta Região, retratando-se nos meno-
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res níveis de fecundidade observados nesse período, quando comparados  
às demais regiões. 

Entre meados da década de 50 e meados da de 60, é a fase da consolida-
ção da indústria no país, com a implantação da indústria pesada e a expan-
são extraordinária da malha rodoviária, integrando mercados regionais, até 
então excluídos do processo comercial. Com os novos segmentos, a estrutu-
ra industrial altera-se significativamente: os bens de consumo não duráveis, 
que em 1919 perfaziam 76% da produção industrial, caem em 1959 para 
53%; enquanto os bens intermediários passam de 22% para 34% . Amplia-
se a criação de empregos nas áreas urbanas, que representam 45% do total 
da população em 1960.

Na década de 60, contudo, ao mesmo tempo em que esse processo se 
consolida, põe a nu os problemas sociais e econômicos acumulados durante 
essa fase e não enfrentados em sua plenitude pela nação. 

“Constitui, na verdade, o esgotamento de um longo período de cresci-
mento fácil. Conseguiu-se acomodar quase tudo: os interesses externos 
aos internos; os do setor público aos do setor privado; os da classe tra-
balhadora, graças à grande expansão do emprego, ao populismo; os da 
classe média, pelas modificações qualitativas no emprego que a nova 
estrutura produtiva exigia (Cano, p. 73, 1988)”.

Assim, a crise social e econômica que se processou durante o primeiro 
qüinqüênio da década de 60 afetou principalmente as classes trabalhadoras 
e, sobretudo, os contingentes cada vez maiores de imigrantes de origem 
nordestina que se defrontavam com um mercado em processo de satura-
ção, onde as condições de vida se mantiveram praticamente estagnadas em 
relação ao período anterior. O aumento do fluxo de famílias de imigrantes 
nordestinos, com padrões reprodutivos elevados, em direção aos estados 
do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, deve explicar, em 
parte, a estabilidade e até um leve aumento na fecundidade que se observou 
no início da década de 60 nesses Estados.

Com a mudança de governo em 1964, são realizadas as principais refor-
mas econômicas e institucionais, numa perspectiva centralizadora. Altera-se 
a legislação trabalhista e criam-se instituições para promover uma política 
habitacional. Sob a “justificativa” de combate à inflação, deu-se o maior 
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arrocho salarial até então praticado, afetando a classe trabalhadora. Nesta 
fase, sobressai de longe,

“a preocupação com a restauração econômica, trazendo como conse- 
qüência a concepção da política social como subserviente aos projetos 
de investimento, sobretudo no setor educacional, e como estabilizador 
social, sobretudo no setor habitacional” (Demo, p. 69, 1981).

Este é um período em que a integração de regiões a um mercado nacio-
nal aprofunda ainda mais o processo intenso de migrações de origem rural 
com destino urbano, com repercussões negativas nas condições de vida das  
populações residentes nestas áreas, em decorrência do desemprego e do bai-
xo nível salarial, repercutindo negativamente nos níveis de sobrevivência da 
população em geral e na infantil em particular7.

Do ponto de vista demográfico, a população brasileira vinha crescendo 
desde início da década de 50 a taxas de 3% ao ano, em decorrência das 
quedas da taxa bruta de mortalidade, com a fecundidade ainda elevada. A 
ausência de reformas, tanto no campo, que poderiam reduzir a velocidade 
dos fluxos migratórios, como nas áreas urbanas (carências gerais de infra-
estrutura básica e emprego), devem ter contribuído para que não houvesse 
mudanças significativas no quadro demográfico.

Os ajustes realizados na economia durante o período de 1965-1970 pro-
duziram uma enorme concentração de renda, conforme revelavam os dados 
do censo de 1970. Durante o início da década de 70, começa toda uma dis-
cussão em torno do assunto, voltando as questões sociais a serem motivo de 
preocupação, mesmo por parte dos principais gestores das políticas econô-
micas e sociais.

Aprofunda-se a reflexão crítica, face aos problemas explicitados. Há 
uma ampla discussão política nacional sobre os mais distintos temas: os bai-
xos salários dos trabalhadores, o forte êxodo rural e a não reforma agrária; 
o agravamento dos problemas urbanos e suas carências sociais não atendi-
das; a questão das desigualdades regionais e os mecanismos para enfrentá-
los, etc.

7 Pesquisas realizadas mostraram aumentos de mortalidade infantil e redução da esperança de vida ao nascer 
durante toda a década de 60, em relação à anterior, nos principais estados das Regiões Sudeste e Sul do Brasil 
(Simões, 1999).
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Em decorrência dos problemas relacionados ao aumento da miséria que 
estava ocorrendo, inicia-se também no País toda uma discussão sobre as 
verdadeiras causas associadas à miséria crescente e a necessidade ou não 
de se concretizar um controle da natalidade, uma vez que as taxas de cres-
cimento e as taxas de fecundidade eram consideradas elevadas. Organis-
mos estrangeiros começaram a financiar instituições privadas no sentido 
de implementar programas voltados ao planejamento familiar, com vistas à 
redução do crescimento populacional, muitas vezes em convênios com ór-
gãos públicos (secretarias de saúde municipais e estaduais), principalmen-
te. Pesquisas e estudos na área da dinâmica populacional, igualmente, são  
incentivados. 

Independentemente dessa discussão, a preocupação com a piora das con-
dições sociais começa a ser mais bem explicitada, principalmente a partir de 
1974, ano que pode ser considerado como um corte na história da política 
social brasileira (Jaguaribe, H., 1978). Os sistemas nacionais públicos ou 
estatais, nas principais áreas de intervenção social são efetivamente organi-
zados, superando a forma anterior. Particularmente, cresce o debate interno 
dentro dos núcleos do poder e da tecnocracia em geral e surgem interpre-
tações diversas sobre as causas da tendência à concentração de renda; pos-
tulam uma política social com “objeto próprio” e são feitas propostas com 
vistas a atender às necessidades básicas da pobreza, reconhecida como de 
proporções alarmantes (Demo, p. 75, 1981). É criado, em 1974, um grupo 
diretamente ligado à Presidência, o CDS (Conselho de Desenvolvimento 
Social), com o objetivo principal de assessoramento na formulação da polí-
tica social e na coordenação das atividades dos Ministérios. Isto permitiu a 
implantação de políticas de massa e de expressiva cobertura, com reflexos 
altamente positivos nas condições gerais de vida daqueles segmentos so-
ciais, até então os mais afetados pelo modelo econômico excludente.

Dentre esses programas, destacamos: o Fundo de Apoio ao desenvolvi-
mento Social - FAs, que se propunha financiar os programas e projetos na 
área social (1974); o Programa de desenvolvimento social do Nordeste 
(1974), para atuar nos campos do emprego, educação, treinamento, saúde 
e nutrição, saneamento e desenvolvimento social e urbano; a reformula-
ção dos mecanismos financeiros do Sistema Financeiro de Habitação 
(1974), pelo qual o BNH deveria priorizar o atendimento habitacional a  
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populações de baixa renda; o Sistema Nacional de Saúde (1975), que defi-
niu as competências de cada Ministério no campo da saúde e as articulações 
entre os distintos níveis da administração pública; a Ação sanitária para o 
Nordeste (1975), que com base em estudo detalhado da situação sanitária 
do Nordeste, propôs diretrizes de política e aprovou programas de prote-
ção à saúde coletiva (erradicação da malária, controle da esquistossomose, 
tuberculose, doenças transmissíveis evitáveis por imunizações, etc.), pro-
gramas de assistência médico-sanitária e saúde materno-infantil, nutrição, 
etc.; Nova Sistemática do Plano Nacional de Saneamento (1975), visando 
ampliar a ação do PLANASA, sobretudo no atendimento aos municípios 
mais carentes; o Plano Básico de Ação Sanitária para a Amazônia (1975), 
com os mesmos objetivos do anteriormente aprovado para o Nordeste; a 
Organização das Ações de Vigilância Epidemiológica (1975), visando a 
garantir a imunização da população, notificação compulsória de doenças 
contagiosas e a articulação das ações de vigilância; a Ação do Governo na 
Área do Trabalho (1975), propondo diretrizes e recursos para o setor (pro-
gramas de treinamento, emprego, proteção ao trabalhador empregado, etc.); 
o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (1976), concentrado em 
três grandes linhas: suplementação alimentar a gestantes, nutrizes e crianças 
de 0 a 6 anos e escolares; estímulo ao pequeno agricultor; combate às ca-
rências nutricionais; apoio à pesquisa (ENDEF, por ex.), etc.; os Programas 
de Saneamento Ambiental (1976), com o objetivo de alterar os padrões 
sanitários, aumentando o acesso das populações à água e rede geral de es-
goto; o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 
no Nordeste - PiAss (1976), que teve como objetivo dotar as comunidades 
do interior nordestino, de estrutura básica de saúde pública; o Programa de 
Saúde Materno-Infantil (1977), com o objetivo de contribuir para a redu-
ção da morbidade e da mortalidade do grupo materno-infantil, incluindo: 
assistência materna (à gestante, ao parto, planejamento familiar); assistên-
cia à criança e ao adolescente; suplementação alimentar e principalmente, 
elevar a cobertura vacinal.

Estes programas, de um modo geral, tiveram impactos bastante favo-
ráveis sobre a população, haja vista, principalmente, a melhoria geral dos 
indicadores de educação, saneamento básico, difusão da rede básica de saú-
de e cobertura vacinal. Não se pode deixar de mencionar que este período 
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coincidiu, também, com uma melhoria dos indicadores econômicos, princi-
palmente nos indicadores de emprego e de crescimento geral do PIB a taxas 
que chegaram a 10%. Há, nesse período, um aumento da cobertura previ-
denciária, decorrente do aumento do mercado de trabalho formal e que, de 
acordo com alguns autores, foi uma importante variável na explicação da 
redução da fecundidade (Faria, 1989).

Entretanto, no início dos anos 80, alguns desses programas apresentavam 
indícios de esgotamento e crise em seus aspectos organizacionais, sociais, 
mas, sobretudo financeiros, levando a tentativa de mudanças nas políticas 
sociais, todas dirigidas à “racionalização das mesmas”, mas que na reali-
dade estavam determinadas, mais uma vez, pela crise econômica e pelas 
políticas de ajuste, as quais provocaram contenção dos recursos até então 
disponíveis para os programas sociais (Tavares, 1995). 

Os debates acerca das questões populacionais acentuaram-se quando os 
resultados do Censo de 1980 e, principalmente, da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios de 1984, começaram a mostrar que as mudanças nos 
padrões reprodutivos da mulher brasileira já estavam atingindo as popula-
ções das Regiões Norte e Nordeste, até então fora do processo. 

Um aspecto interessante nesse começo de mudança de comportamento 
reprodutivo, particularmente nestas últimas regiões, é sua coincidência com o 
começo da crise econômica e recessão, daí o papel que devem ter tido, dentre 
outros fatores, o conjunto de alguns daqueles programas e políticas públicas, 
no processo de queda da fecundidade, principalmente as vinculadas à saúde. 

A partir de 1985 até 1988, com a Nova República, são introduzidas im-
portantes modificações nas políticas econômicas e sociais brasileiras: do 
ponto de vista econômico, um compromisso com o crescimento; do ponto 
de vista do social, os movimentos organizados da sociedade começaram a 
ter maior presença nos conselhos de gestão nacional, nas áreas de saúde, 
previdência, educação e trabalho. O que vemos nessa ocasião são discus-
sões amplas destinadas à realização de reformas dos sistemas tributário, 
financeiro e administrativo, e às reformas na área social (educação, previ-
dência social, habitação, assistência social, alimentação e nutrição, saúde e 
reforma sanitária). 

No plano estratégico, a intervenção social do governo materializou-se, 
por um lado, através de Programas Emergenciais voltados para o combate à 
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fome, ao desemprego e à miséria. Ativaram-se os programas de alimentação 
então existentes e novos foram criados (Programa do leite para crianças ca-
rentes, programa de medicamentos e imunológicos) e, implementadas medi-
das nas áreas de abastecimento, saúde, educação, assentamentos agrários, 
integração da pequena produção de alimentos e ampliação da proteção 
social exatamente para as camadas mais pobres da população. 

Ao final da década 80 e início da de 90, as reformas, mais uma vez, fo-
ram abandonadas e começa uma fase de desmonte e de redução dos gastos 
em diversas áreas sociais, especialmente na de saúde e saneamento básico, 
medidas essas implementadas após a promulgação da Constituição de 1988. 
A partir dessa data, inicia-se um confronto (que se perpetua até o presente 
momento), com os princípios ali preconizados para a área social. A crise 
econômica, durante os primeiros anos da década reforça o retrocesso, com o 
desmantelamento de programas, em especial na área de saúde, desfigurando 
totalmente a proposta do SUS – Sistema Unificado de Saúde preconizada 
pela Constituição. 

Entretanto, em função dos compromissos internacionais assumidos pelo 
País, setores específicos do governo elaboraram novos programas e ativa-
ram outros já existentes, com vistas a garantir a melhoria das condições de 
sobrevivência das crianças e de suas mães. Neste aspecto, no âmbito do 
Ministério da Saúde foi definido, a partir de meados da década de 90, um 
conjunto de programas voltados para esses grupos específicos, a exemplo 
do Programa de Assistência à Saúde da Criança (PAISC), com o objetivo 
de atender prioritariamente às crianças de 0 a 5 anos, em grupos de risco, 
através do aumento de cobertura e melhoria da qualidade do atendimento, 
visando à diminuição da morbi-mortalidade infantil; Programa de Assis-
tência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), criado na década de 80, 
mas efetivamente implementado na década seguinte, estabelece pautas de 
ação e estratégias para um modelo assistencial, em cujo contexto, inclui-se 
a integralidade e a eqüidade. Incorpora um conjunto de ações educativas, 
preventivas, de diagnose e tratamento e/ou recuperação da saúde, as quais, 
quando aplicadas, condicionam a melhora dos níveis da saúde da popula-
ção feminina; Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, 
também criado na década anterior e que visa a promover, proteger e incen-
tivar o aleitamento materno exclusivo de crianças de 4 a 6 meses de vida e 
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complementado com outros alimentos até, se possível, dois anos, identifi-
cando e combatendo as causas de desmame com o objetivo de diminuir a 
morbi-mortalidade e desnutrição infantil precoce; Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) com o objetivo de melhorar, mediante 
o trabalho dos Agentes Comunitários, a capacidade da população de cui-
dar da sua própria saúde, transmitindo-lhes informações e conhecimentos e 
contribuir para a construção e consolidação dos Sistemas Locais de Saúde; 
Programa Saúde da Família (PSF), que objetiva desenvolver ações de 
promoção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, através de 
equipes de saúde que atuam na unidade local e na comunidade; Programa 
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, ponto focal 
da formulação e implementação da política e da definição da estratégia go-
vernamental para o controle e prevenção destes agravos à saúde pública. As 
ações do programa dão-se em colaboração com os estados, municípios e 
organizações não-governamentais.

Embora estes programas tenham tido impactos altamente positivos nas 
condições e melhorias gerais de saúde das mulheres e, em especial, dos 
grupos infantis e da infância, durante a década de 90, as crises econômicas e 
decorrentes ajustes vêm impondo certos limites à sua total implementação, 
dada a insuficiência de recursos para a implementação adequada e universa-
lização desses programas, à população de um modo geral. 

Do ponto de vista da dinâmica demográfica, o período pós-75 é consi-
derado como aquele em que se deram as mais profundas rupturas com a di-
nâmica anterior, principalmente na área da reprodução feminina: começam 
a declinar de forma acentuada os níveis de fecundidade da mulher brasilei-
ra, primeiramente nas regiões mais desenvolvidas do Centro-Sul e, durante 
a década de 80, nas áreas menos desenvolvidas social e economicamente, 
caso das Regiões Nordeste e Norte.

Esta queda, que vem ocorrendo de forma generalizada no território bra-
sileiro independentemente da situação social específica da mulher, pode ser 
considerada, em parte, uma reação dos casais aos momentos de crise econô-
mica que, ao reduzirem sua fecundidade, procuram minimizar os problemas 
decorrentes da redução de poder aquisitivo e perda do emprego, situação 
recorrente com pequenas flutuações, desde o início da década de 80.
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3.3. Aspectos relacionados à Anticoncepção

Os resultados das pesquisas sobre anticoncepção realizadas no Brasil 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 86, Pesquisa Nacio-
nal Sobre Saúde Materno Infantil e Planejamento Familiar – PNSMIPF86, 
Pesquisa sobre Saúde Familiar no Nordeste – PSFNe91 e Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde – PNDS96) demonstram que o País apresenta uma 
das mais altas prevalências de anticoncepção entre os países em desenvol-
vimento. Os governos brasileiros nunca assumiram oficialmente políticas 
de planejamento familiar com objetivos explícitos de redução do número de 
filhos. Contudo, essas idéias estavam inseridas no Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher – PAISM, do Ministério da Saúde, como uma 
das atenções básicas de saúde.   

No início da década de 90 houve grandes dificuldades na implantação 
desse Programa. Poucas eram as secretarias estaduais de saúde que aten-
diam a demandas relacionadas ao planejamento familiar. Neste aspecto, no 
Nordeste, várias dessas secretarias recebiam apoio da BEMFAM, através de 
convênios de cooperação técnica, permitindo a efetividade desse serviço, 
apesar da limitação de recursos dessa e de outras instituições privadas en-
volvidas com o planejamento familiar.

Como conseqüência das dificuldades, a iniciativa de usar métodos an-
ticonceptivos partia das próprias mulheres interessadas, nem sempre sob 
orientação médica, buscando muitas vezes informações em farmácias. Al-
gumas assumiam atitudes mais drásticas solicitando a laqueadura durante 
um parto por cesariana. 

A comparação dos resultados das pesquisas realizadas pela BEMFAM 
nos três momentos assinalados, mostrou, por exemplo, que a esterilização é 
o método predominante no Nordeste, entre as mulheres casadas ou unidas, 
conforme é apontado no Quadro 1. 

Como se pode ver, a prevalência total de anticoncepção no Nordeste au-
mentou fortemente, ao longo do período de 1986 a 1996. Em 10 anos, a pro-
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porção de mulheres nordestinas que viviam em união usando anticoncep-
ção, passa de 53% para 68,2%, ou seja, um incremento de 29%. Enquanto a 
proporção de mulheres que “optaram” pela esterilização sobe de 24,6% para 
43,9% (incremento de 78,5%), as usuárias de pílulas declinam de 17,3% 
para 12,7% , representando uma redução de 26,6%. 

É interessante notar que a esterilização com fins contraceptivos, reali-
zada em unidades hospitalares públicas, foi legalizada no Brasil apenas no 
final da década de 90, sendo aceita até então somente em casos de gravidez 
de risco e com indicação médica.

Qualquer que seja a causa, é importante destacar que, embora não exis-
tam programas que estimulem a esterilização, a elevada proporção de mu-
lheres que teriam voluntariamente escolhido a esterilização como método 
de controle, não deixa de ser surpreendente. As razões teriam que ser melhor 
explicadas, mas não se pode deixar de considerar aquele conjunto de fatores 
já discutidos e analisados neste texto.

Finalmente, para uma maior dimensão da importância da anticoncepção 
como um dos principais fatores que resultaram nos baixos níveis de fecun-
didade no Brasil, em sua fase mais recente, detalham-se alguns dos princi-
pais resultados derivados da última pesquisa realizada pela BEMFAM sobre 
o tema, em 1996.

De acordo com a pesquisa, as práticas anticoncepcionais são conhecidas 
por quase 100% dos entrevistados. Cerca de 75% dos homens e mulheres 
unidos usam atualmente algum método e mais de 9 em cada 10 utilizam mé-
todos modernos; 40% das mulheres atualmente unidas estão esterilizadas e 
21% utilizam pílulas. A pílula, conforme visto anteriormente, vem perdendo 
terreno, ostensivamente, para a esterilização feminina. Se antes de 1996, ha-
via certa heterogeneidade no uso de anticoncepcionais, segundo as regiões 
geográficas, atualmente essas diferenças deixam de existir.  Segundo a pes-
quisa, os percentuais de uso de anticoncepcionais vão de 68% no Nordeste, 
até 85% no Centro-Oeste. A esterilização é a opção predominante, pois é 
escolhida por mais de 7 entre 10 mulheres que utilizam algum método mo-
derno. Preferência similar apresenta-se na região Norte. Nas demais regiões 
e estados como o Rio de Janeiro e São Paulo, a esterilização apresenta pro-
porções menores, mas unicamente na região Sul, há prevalência majoritária 
da pílula (34,1% contra 29% de mulheres esterilizadas).
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Quadro 1. Distribuição percentual de mulheres casadas ou unidas, 
usando anticoncepção, segundo o tipo de método escolhido. 
NE, 1986, 1991 e 1996. 

Uso e método  
escolhido

1986 1991 1996

Uso total 52,9 60,7 68,2

Esterilização 24,6 37,1 43,9

Pílula 17,3 14,7 12,7

Outros métodos modernos 2,3 3,0 6,3

Métodos naturais 8,8 5,9 5,4

Não uso 47,1 39,3 26,4

Total 100,0 100,0 100,0

Fonte: BEMFAM. PNSMIPF 1986, PSFNe 1991 e PNDS 1996

Embora a prevalência de mulheres usando métodos anticonceptivos seja 
mais elevada na área urbana (78,9%), também não deixa de ser significativa 
na área rural (69,2%) (Gráfico 4). Em ambas, a esterilização é predominante 
(40,6% na área urbana e 38% na rural). As maiores diferenças entre as duas 
situações referem-se ao quantitativo de mulheres que não utilizam nenhum 
método de controle, mais elevado na área rural (30,8%), contra 21% na si-
tuação urbana.  Não obstante, é fundamental recordar a baixa proporção de 
mulheres em idade fértil residindo, hoje em dia, na área rural do País, que é 
de apenas 16% (Gráfico 3).

O uso de métodos anticonceptivos está presente em todas as faixas etá-
rias de mulheres em idade fértil, aumentando em função da idade (Gráfico 
5). A proporção é de 54% no grupo de 15 a 19 anos, alcançando um máximo 
entre as idades de 30 a 39 anos (84%), reduzindo-se, em seguida. O uso da 
pílula predomina até as idades de 25 a 29 anos, passando a esterilização a 
prevalecer nas idades posteriores, com valores superiores a 50% nas idades 
acima de 35 anos. Note-se que nas idades mais jovens (15 a 19 anos) já se 
encontram mulheres esterilizadas, apesar da baixa magnitude dos valores 
(0,4%), sendo que nas idades compreendidas entre 25-29 anos, essa pro-
porção já é significativa (27%). Sem sombra de dúvida, conforme veremos 
posteriormente, este modelo de anticoncepção terá reflexos importantes nas 
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alterações no padrão etário de fecundidade das mulheres brasileiras, inde-
pendentemente da situação geográfi ca e socioeconômica.

Considerando a educação como proxy da condição social da mulher, ob-
serva-se que a prática do uso da anticoncepção é comum em todos os níveis 
educacionais. Entre as mulheres menos instruídas, as proporções estão entre 
60 e 70%, aumentando gradativamente nos estratos de mais elevada instru-
ção, em que mais de 80% das mulheres adotam a prática da anticoncepção. 
(Gráfi co 6).

Chama à atenção a relação inversa entre a condição social e tipo de mé-
todo utilizado. Enquanto a pílula é mais usada pelas mulheres de instrução 
mais elevada, a esterilização, ao contrário, é totalmente predominante entre 
as mulheres sem instrução ou com até 3 anos de escolaridade (45%). Nestes 
grupos, ainda existe um contingente relativamente signifi cativo que não usa 
nenhum tipo de método (32% em média), talvez em decorrência da difi cul-

Gráfico 4. Uso de métodos anticoncepcionais de mulheres 
de 15 a 49 anos por situação de domicílio, Brasil, 1996
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dade de acesso a serviços públicos de saúde, geralmente inexistentes em 
áreas do interior do País; quando existem, possivelmente não dispõem de 
métodos anticonceptivos a serem distribuídos. Essa também pode ser uma 
das causas da elevada incidência de esterilização entre esses grupos. 

A esterilização é feita na grande maioria dos casos (74%), por ocasião 
do parto: destas, quase 80% durante um parto cesáreo. Regiões menos de-
senvolvidas apresentam menores valores de esterilizações durante o parto 
cesáreo, sendo que no Nordeste, esta proporção é de 43%. Vale salientar, 
ainda para esta região, as proporções de esterilizações realizadas em outra 
ocasião (37,8%), ou seja, após o parto (Tabela 2).

Maior diferenciação ainda, existe segundo o nível de instrução: quanto 
mais instruída é a mulher, mais freqüente é a esterilização no parto cesáreo, 
chegando a 82% entre as mulheres com 12 anos ou mais de estudo. 

Gráfico 5. Uso de métodos anticonceptivos em mulheres unidas 
por grupos de idade da mulher em idade fértil. Brasil, 1996
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Dentre as mulheres que se decidiram esterilizar com apenas 1 fi lho, 47% 
o fi zeram durante o parto cesáreo, observando-se o mesmo percentual, na-
quelas que decidiram fazer a esterilização em outra ocasião. A maior pro-
porção de esterilizações em mulheres deu-se quando elas já tinham o se-
gundo ou terceiro fi lho (65%) e efetuadas também durante o parto cesáreo 
(Tabela 2).

Este conjunto de informações mostra, claramente, a importância da anti-
concepção como um dos fatores fundamentais no processo recente de queda 
de fecundidade e as perspectivas de sua não reversão, na medida em que as 
opções futuras por um menor número de fi lhos estão implícitas nas respos-
tas das mulheres, quanto a essa questão.

Gráfico 6. Uso de métodos anticonceptivos em mulheres unidas 
em idade fértil, segundo anos de estudo. Brasil, 1996
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Tabela 2. Distribuição percentual de mulheres esterilizadas segundo 
ocorrência da mesma por ocasião do nascimento do último 
filho ou não, por características selecionadas. Brasil, 1996

Características

Por ocasião de nascimento 
do último filho

Em outra ocasião Total
Sim, no parto

cesáreo
Depois do

parto normal
Residência

Urbano 61,8 13,8 24,3 100,0

Rural 45,6 21,4 33,1 100,0

Regiões: RJ 71,9 8,3 19,4 100,0

SP 74,4 8,8 16,9 100,0

MG e ES 67,6 14,7 17,7 100,0

SUL 54,7 15,2 30,0 100,0

NE 43,2 18,8 37,8 100,0

NO 55,1 25,2 19,8 100,0

CO 58,0 17,9 24,1 100,0

Anos de estudo

Nenhum 42,5 22,0 35,5 100,0

1-3 46,2 20,2 33,3 100,0

4 56,3 16,9 26,7 100,0

5-8 63,8 11,6 24,5 100,0

9-11 70,4 12,1 17,4 100,0

12 81,5 6,1 12,4 100,0

Filhos vivos

Nenhum * * * *

1 filho 47,2 6,0 46,7 100,0

2 filhos 64,7 7,8 27,5 100,0

3 filhos 65,2 14,9 19,8 100,0

4 + filhos 47,0 23,8 28,9 100,0

Idade

15 a 19 * * * *

20 a 24 53,8 10,2 36,0 100,0

25 a 29 57,2 18,3 24,4 100,0

30 a 34 59,7 15,9 24,3 100,0

35 a 39 58,4 16,1 25,5 100,0

40 a 44 61,4 13,1 25,5 100,0

45 a 49 57,1 14,4 28,1 100,0

Total 58,8 15,1 25,9 100,0

Fonte: Bemfam. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 1996.



53

4. A FECUNDIDADE NO BRASIL

4.1. Evolução da fecundidade no Brasil e Grandes Regiões

Para analisar a evolução da fecundidade no Brasil segundo as distintas 
desagregações espaciais, calculou-se o indicador “Taxa de Fecundidade To-
tal”8, mediante o emprego de técnica indireta desenvolvida por Brass et alli.  
(1968 e 1971).

Níveis elevados na taxa de fecundidade total estão associados a estru-
turas etárias muito jovens e baixa proporção de pessoas idosas. Esta era a 
situação brasileira até meados da década de 60, momento em que se iniciava 
a difusão dos métodos anticonceptivos no País, particularmente nas Regi-
ões do Sudeste e Sul. Em 1940, as Regiões Sudeste e Sul, onde as formas 
capitalistas de produção conheciam níveis mais avançados, apresentavam 
valores mais baixos da taxa, em torno de 1,5 filhos, em média, em relação 
às Regiões Norte e Nordeste. Essa diferença vai se ampliando nas décadas 
seguintes, a ponto de, em 1970, a Região Nordeste apresentar uma taxa de 
fecundidade total correspondente a mais de 3 filhos em média por mulher, 
do que a Região Sudeste. Esse valor chega a mais de 3,5 filhos quando se 
considera a Região Norte (Tabela 3 e Gráfico 7).

A distinção dos padrões regionais do comportamento reprodutivo reve-
lou-se então extremamente nítida entre 1960 e 1980, expressando o ritmo 
e a intensidade desigual da modernização econômica, social e cultural do 
País. Assim, (...)

8 Conceitualmente, a Taxa de Fecundidade Total (TFT) representa o número médio de filhos nascidos vivos, 
tidos por uma mulher ao final de seu período reprodutivo, na população residente em determinado espaço 
geográfico. Esse indicador é o principal determinante da dinâmica demográfica, não sendo afetado pela estru-
tura etária da população. Expressa a situação reprodutiva de uma mulher pertencente a uma coorte hipotética, 
sujeita às taxas específicas de fecundidade por idade, observadas na população em estudo, supondo-se a 
ausência de mortalidade nesta coorte.
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“no decorrer do século, com o avanço da industrialização, da urbaniza-
ção, da proletarização e assalariamento de centenas de milhares de tra-
balhadores em movimento nas diversas regiões do País, as mudanças no 
comportamento reprodutivo vão se acentuar sobremaneira nas Regiões e 
Unidades da Federação que lideram esses processos” (Simões e Oliveira, 
1988).

Tabela 3. Taxas de Fecundidade Total Segundo as Grandes Regiões, 
1940-2000 

Grandes Regiões 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000

Brasil 6,16 6,21 6,28 5,76 4,35 2,85 2,38

Norte 7,17 7,97 8,56 8,15 6,45 4,15 3,18

Nordeste 7,15 7,50 7,39 7,53 6,13 3,75 2,68

Sudeste 5,69 5,45 6,34 4,56 3,45 2,36 2,10

Sul 5,65 5,70 5,89 5,42 3,63 2,50 2,24

Centro Oeste 6,36 6,86 6,74 6,42 4,51 2,69 2,28

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1940-2000
    

Gráfico 7. Taxas de fecundidade total por Grandes Regiões, 1940-2000
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A manutenção de padrões relativamente estáveis, na maioria das re- 
giões brasileiras até mais ou menos 1960-1970, expressa o grau de exposi-
ção das mesmas à hegemonia das relações sociais e econômicas de cunho 
predominantemente tradicional. Com efeito, a maioria das regiões, ainda 
que dispusessem, antes de 1960, de núcleos urbanos com industrialização 
incipiente e de estabelecimentos agrícolas de caráter empresarial, apresenta-
vam a maior parte de sua população residindo em áreas rurais e pequenas ci-
dades, envolvidas em atividades onde as relações de mercado não eram he-
gemônicas. Neste sentido, o estímulo à queda da fecundidade, via elevação 
dos custos monetários de reprodução dos filhos, eram praticamente inexis-
tentes, prevalecendo as normas, valores e estratégias familiares compatíveis 
com os mecanismos tradicionais da chamada economia de subsistência. 

A trajetória histórica da fecundidade no Brasil, portanto, se caracteriza 
pela secular estabilidade de seus padrões em níveis elevados até meados 
da década de 60, excetuando-se o comportamento observado em algumas 
unidades das Regiões Sul e, sobretudo, Sudeste, onde as condições para o 
declínio suave desses valores vinham se constituindo há mais tempo. 

Da leitura da Tabela 3 e Gráfico 7 depreende-se que a década de 70, para 
a maioria das regiões, é o ponto de ruptura dos padrões tradicionalmente do-
minantes no comportamento da fecundidade. Assim é que, entre 1970-1980, 
a taxa de fecundidade total no Brasil decaiu em torno de 25%. O processo, 
embora tenha atingido todas as regiões, foi mais acentuado no Centro-Sul 
mais desenvolvido e, com um menor ritmo relativo, nas Regiões Norte e 
Nordeste onde, mesmo assim, a queda atingiu também valores em torno de 
1,5 filhos por mulher.

Na região Sudeste e, em menor escala, no Sul, o início da transição da 
fecundidade de altos para baixos níveis ocorre a partir de meados da década 
de 60, enquanto no Norte e Nordeste, este fenômeno verifica-se mais tarde, 
ou seja, para o final da década de 70, com a prática, principalmente, do uso, 
não de métodos anticoncepcionais tradicionais, mas através de uma política 
não “oficializada” da esterilização, na medida em que parcela significante 
das mulheres que se esterilizavam, o faziam na rede pública hospitalar, de 
acordo com a PNSMIF de 1986. 

Tratava-se de um fenômeno incontestavelmente novo na dinâmica popu-
lacional brasileira e, a julgar pela experiência internacional e pelas caracte-
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rísticas do desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil, o que estava 
em pauta era um processo nacional e específico de transição para níveis bai-
xos de fecundidade. A velocidade do declínio da fecundidade, acontecido 
durante a década de 70, foi muito significativo e seus efeitos, nas diversas 
regiões, não deixavam margem a possíveis especulações sobre sua reversi-
bilidade ou mesmo não continuidade. Ou seja, era um processo irreversível 
que, acompanhando a dinâmica econômica e social, adequou a reprodução 
demográfica à lógica institucional e ideológica das relações capitalistas mo-
dernas. Este fato foi plenamente comprovado nas décadas posteriores.

Contudo, esse processo vinha ocorrendo em um País, 

“com uma especificidade histórica decorrente de seu desenvolvimento 
desigual e retardatário, onde as relações econômicas modernas coexis-
tiam com formas atrasadas e aparentemente caducas, ora as destruindo, 
ora as recriando, em muitos casos, não as alterando significativamente. É 
nessa manutenção de formas atrasadas, perpassadas apenas parcialmente 
pelas novas relações econômicas, institucionais e ideológicas, que se es-
tabelecem as barreiras e os limites sociais e temporais para os processos 
de racionalização da reprodução social das populações” (Simões e Oli-
veira, 1988).

O processo de declínio da fecundidade, sobretudo a partir dos anos 80, 
generalizou-se por todas as regiões e grupos sociais, de tal forma que, em 
2000, mesmo as regiões que antes tinham fecundidade elevada, experimen-
taram um notável decréscimo de seu valor. Desse modo, em 2000, a fecundi-
dade das mulheres nordestinas reduz-se a 2,68 filhos, valor este bem próxi-
mo daquele observado nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, conforme 
pode ser comprovado através da visualização do Gráfico 7. Estas últimas 
regiões, inclusive, podem ser consideradas como tendo atingido níveis de 
reposição9, pois o valor de suas Taxas de Fecundidade Total está próximo de 
2,1 filhos por mulher.

9 Demograficamente, uma população que tenha uma taxa total de fecundidade de 2,1 filhos por mulher, terá 
atingido o nível de reposição, ou seja, aquele valor que garante a reposição futura da geração presente. Quan-
do esse valor é inferior, as gerações futuras não estarão garantidas e a população começará a declinar.
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É importante ressaltar que as Regiões Nordeste e Norte foram as que 
apresentaram os maiores declínios na fecundidade, em sua fase mais re-
cente desde 1980, enquanto no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, essas quedas 
deram-se em período anterior, de 1960 a 1980, mostrando, claramente, 
que estas últimas iniciaram sua transição da fecundidade durante a década  
de 60, enquanto nas demais o processo foi iniciado 20 anos mais tarde  
(Tabela 4).

É fundamental destacar que essas reduções tenderão a ser cada vez me-
nores à medida que a fecundidade for atingindo patamares próximos aos 
níveis de reposição, conforme se pode depreender das informações das Ta-
belas 3 e 4.

Tabela 4. Variação relativa da taxa de fecundidade total por períodos, 
segundo as Grandes Regiões, 1940-2000

Grandes Regiões 1940/50 1950/60 1960/70 1970/80 1980/90 1991/2000

Brasil 0,8 1,1 -8,3 -24,5 -34,5 -16,5

Norte 11,2 7,4 -4,8 -20,9 -35,7 -23,4

Nordeste 4,9 -1,5 1,9 -18,6 -38,8 -28,5

Sudeste -4,2 16,3 -28,1 -24,3 -31,6 -11,0

Sul 0,9 3,3 -8,0 -33,0 -31,1 -10,4

Centro Oeste 7,9 -1,7 -4,7 -29,8 -40,4 -15,2

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1940-2000
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4.1.1. Evolução das taxas de fecundidade nas Unidades da 
Federação

 Passando-se à análise das informações sobre as estimativas das taxas 
de fecundidade total para as Unidades da Federação, observa-se que, de 
um modo geral, os resultados revelam um padrão similar ao das Grandes 
Regiões (Tabela 5).

Os estados que formam as Regiões Norte e Nordeste do País apresenta-
vam, em 1970, os maiores níveis, com fecundidade total entre 7 e 8 filhos, 
enquanto os do Centro-Sul do Brasil, exceção de Minas Gerais e Espírito 
Santo, no Sudeste, e Paraná e Santa Catarina no Sul, detinham os mais redu-
zidos. Nestes Estados, em 1970, os níveis de fecundidade eram ligeiramente 
inferiores aos prevalecentes na grande maioria dos Estados nordestinos. 

Existem razões distintas que explicam essa similaridade. Embora Minas 
Gerais faça parte da Região Sudeste, este Estado não se beneficiou, naquele 
momento, do processo concentrador das atividades econômicas que, então, 
se implementava no País. Tal como ocorria com o Nordeste, Minas foi uma 
área de expulsão populacional, principalmente para os estados que se es-
tavam beneficiando da ampliação das atividades econômicas, ou seja, São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

Paraná e Santa Catarina, ao contrário, constituíam áreas de expansão 
agrícola, principalmente na cultura do café e atraíam contingentes de imi-
grantes do Nordeste, cujo padrão de fecundidade era elevado.  

Durante o período de 1970- 2000, a fecundidade cai fortemente em todos 
os estados do Centro-Sul do Brasil, sendo que, nos estados do Norte e Nor-
deste, essa queda só começa a verificar-se de forma mais acentuada a partir 
da década de 1980. Dentre os estados da Região Norte, Acre e Rondônia 
detinham os maiores níveis de fecundidade em 1970, aproximadamente 10 
filhos por mulher, enquanto nos demais estados da Região os valores varia-
vam entre 7,7 no Pará a 8,6 filhos por mulher, no Amazonas e Roraima. 
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Em 2000, praticamente todos os estados da região Norte apresentam va-
lores levemente acima de 3 filhos por mulher, exceção de Rondônia, com 
valor de 2,8 filhos por mulher. Este menor valor deve-se ao fato de que 
Rondônia, ao fazer parte de área de fronteira agrícola, no período posterior 
a 1970, atraiu contingente significativo de imigrantes do Sul do País, em 
processo de transição para baixa fecundidade. Um outro fator que explica as 
fortes quedas nos níveis de fecundidade nos estados da Região, desde 1980, 
está relacionado ao uso de métodos anticonceptivos, sobretudo a esteriliza-
ção, que foi o procedimento mais utilizado pelas mulheres, não só das que 
residem nesses estados, como também nos estados nordestinos.

Nestes estados, o uso deste procedimento, por ter sido mais intenso, 
exatamente naqueles estratos sociais mais carentes, teve fortes efeitos na 
aceleração da redução em seus níveis de fecundidade, conforme será apre-
sentado mais adiante. Os métodos anticonceptivos aliados a outros fatores 
anteriormente relacionados, provavelmente explicam o porquê de queda tão 
acentuada da fecundidade nos estados nordestinos. Se em 1970 a média de 
filhos tidos era superior a 7 por mulher em todos os estados da Região, 
caindo levemente durante essa década, em 1991 e principalmente em 2000, 
exatamente pelo efeito daqueles procedimentos, a fecundidade situa-se em 
valores em torno de 2,5 filhos por mulher na grande maioria dos estados, 
próximos, portanto, aos observados para os estados do Centro-Sul do País.

Nos estados destas Regiões, exceção de Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso, respectivamente, com 2,4 e 2,5 filhos por mulher, em todos os 
demais, os níveis de fecundidade estão no nível de reposição ou próximos 
a ele.

Uma percepção mais clara das alterações acontecidas no quadro da fe-
cundidade no Brasil pode ser extraída dos Gráficos 8 e 9. Esses Gráficos 
oferecem a hierarquia da taxa de fecundidade total por Grandes Regiões e 
Unidade da Federação, para os anos, respectivamente, de 1970 e 2000.
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Tabela 5. Taxas de Fecundidade Total  segundo as Grandes Regiões 
e Unidades da Federação, 1970-2000

Brasil, Grandes Regiões e  
Unidades da Federação

1970 1980 1991 2000

Brasil 5,76 4,35 2,85 2,38
Norte 8,15 6,45 4,15 3,18

Rondônia 9,72 6,18 3,47 2,76
Acre 9,90 6,88 4,90 3,41

Amazonas 8,55 6,75 4,47 3,39
Roraima 8,57 6,05 3,99 3,23

Pará 7,72 6,31 4,29 3,15
Amapá 8,24 6,97 4,73 3,60

Tocantins ... ... 3,99 2,95
Nordeste 7,53 6,13 3,75 2,68
Maranhão 7,26 6,93 4,70 3,21

Piauí 7,84 6,54 3,8 2,67
Ceará 7,74 6,05 3,75 2,84

Rio G. Norte 8,44 5,67 3,42 2,56
Paraíba 7,74 6,19 3,77 2,52

Pernambuco 7,03 5,40 3,32 2,50
Alagoas 7,58 6,67 4,14 3,14
Sergipe 7,87 6,03 3,64 2,74
Bahia 7,48 6,23 3,64 2,49

Sudeste 4,56 3,45 2,36 2,10
Minas Gerais 6,17 4,31 2,68 2,22
Espirito Santo 6,44 4,28 2,78 2,17
Rio de Janeiro 4,10 2,94 2,08 2,04

São Paulo 3,94 3,24 2,29 2,05
Sul 5,42 3,63 2,5 2,24

Paraná 6,40 4,12 2,64 2,32
Santa Catarina 6,10 3,82 2,57 2,25

Rio G. Sul 4,29 3,11 2,38 2,17
Centro Oeste 6,42 4,51 2,69 2,28
Mato G. Sul 7,03 4,39 2,94 2,43
Mato Grosso 7,56 4,70 3,12 2,47

Goiás 6,46 4,73 2,56 2,24

Distrito Federal 5,56 3,62 2,36 2,00

Fonte dos dados básicos: IBGE. Censos Demográficos de 1970-2000
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Em 1970, dentre todos os estados brasileiros, o Acre era o que apresen-
tava a maior taxa de fecundidade (9,9 fi lhos por mulher), ao passo que São 
Paulo posicionava-se no outro extremo, com uma taxa de 3,9 fi lhos por 
mulher. A diferença no número de fi lhos entre um estado e outro era de 6,0 
fi lhos. Em 2000, ou seja, 30 anos mais tarde, o Acre passa a ocupar a se-
gunda posição na hierarquia geral (3,4 fi lhos em média) e o Estado de São 
Paulo permanece entre os três primeiros estados, juntamente com o Rio de 
Janeiro e o Distrito Federal (2,1 fi lhos e 2,0 fi lhos, respectivamente), ou 
seja, a diferença agora é de apenas 1,3 fi lhos por mulher. A diminuição da 
diferença, da mesma forma, foi observada nas Unidades da Federação que 
passaram a ocupar as posições extremas, ou seja, Amapá e Distrito Federal. 
No primeiro Estado, a taxa estimada para 2000 foi de 3,60 fi lhos por mulher 
e, no segundo, a estimativa da fecundidade foi de 2,0 fi lhos por mulher, 
dando uma diferença de 1,6 fi lhos, quando em 1970 essa diferença era de 
2,6 fi lhos. 

Gráfico 8. Comparação das Taxas de Fecundidade 
Total entre os Estados e Regiões, 1970
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Em síntese, o que está sendo observado no País é um encurtamento, ao 
longo do tempo, entre os níveis de fecundidade das distintas áreas geográ-
fi cas do País, acarretado, mormente, pelas quedas mais acentuadas em áre-
as que vêem apresentando, historicamente, desenvolvimento econômico e 
social retardatário, a exemplo do que ocorreu nos estados do Maranhão, 
Paraíba, Bahia e Acre, com reduções de mais de 30%, enquanto no Rio de 
Janeiro, o declínio foi de 2%, de 8,8% no Rio Grande do Sul e de 10,5% em 
São Paulo, durante o período de 1991/2000. 

Gráfico 9. Comparação das Taxas de Fecundidade 
Total entre os Estados e Regiões, 2000
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4.1.2. Evolução das taxas de fecundidade total por situação 
de domicílio

Nesta etapa do trabalho serão analisadas as informações sobre fecundi-
dade das mulheres, por situação de domicílio (urbana e rural), considerando 
os anos censitários de 1970-2000. O corte em 1970 justifica-se, por coincidir 
com uma etapa de profundas transformações na sociedade brasileira e por 
ser a primeira vez que a população residente na área urbana supera a rural 
(vide Gráfico 2 e 3). Novas realidades e desafios começam a ser encaradas 
pelas populações, com desdobramentos sobre a dinâmica demográfica, par-
ticularmente em seus níveis reprodutivos. 

Na Tabela 6 são apresentadas, para o período 1970-2000, as taxas de 
fecundidade total para as áreas urbana e rural, enquanto sua representação 
gráfica é mostrada nos Gráficos 10 e 11, isoladamente, para cada uma das 
áreas.

A diferenciação por situação urbano e rural, elevada no início do pro-
cesso, foi se atenuando nos anos recentes, em função do próprio alcance e 
generalização do declínio da fecundidade. Assim, em 1970, as mulheres das 
áreas rurais tinham em média 3,1 filhos a mais que as mulheres das áreas ur-
banas; em 2000 essa diferença reduz-se para 1,3 filhos. A taxa de fecundida-
de total rural que era, em média, de 7,8 filhos por mulher em 1970, cai para 
3,5 filhos em 2000; na área urbana esse valor chega a 2,2 filhos ao final do 
século XX. Neste aspecto, pode-se afirmar que a fecundidade na área urbana 
do País está dentro dos limites de reposição de uma geração por outra. 

Em termos das desigualdades regionais, as Regiões Norte e Nordeste, 
justamente as mais ruralizadas do País, lideravam o ranking de fecundidade 
elevada, tanto urbana como rural. Em 1970, essas duas regiões apresenta-
vam, respectivamente, taxas de fecundidade total urbana em torno de 6,5 
filhos e rural de 9,7 e 8,4 filhos por mulher, enquanto as Regiões Sudeste e 
Sul apresentavam valores por volta de 4 filhos por mulher na área urbana e 
de 7 filhos em média na área rural. O processo de declínio da fecundidade, 
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sobretudo a partir dos anos 80, generalizou-se por todas as regiões, primei-
ramente na área urbana, de tal forma que, em 2000, mesmo as regiões que 
antes tinham fecundidade elevada na área rural, experimentaram um notável 
decréscimo de seu valor. Desse modo, em 2000, as diferenças de fecundida-
de entre mulheres residentes em áreas rurais e urbanas caem de forma acen-
tuada, independentemente das regiões; no Centro-Sul esses valores chegam 
a ser inferiores a 1 filho; e no caso do Nordeste e Norte do Brasil, de pouco 
mais de 1 filho (Gráfico 12). 

Caso seja considerado, exclusivamente, a situação rural, é observado que 
entre 1970-2000, as mulheres brasileiras residentes nessa área reduziram 
sua fecundidade em mais de 55%, subindo esse valor para 58% entre as 
mulheres nordestinas e de mais de 63% nas áreas do Centro-Sul. Em termos 
de redução no número de filhos por mulher, significa que nesse período, as 
mulheres com residência em áreas rurais deixaram de ter em média quase 5 
filhos, independentemente da Região.

A desagregação dessas informações por Unidades da Federação repro-
duz de uma maneira geral o quadro descrito para as Grandes Regiões. In-
teressa, no entanto, apontar aqueles estados com níveis de fecundidade que 
sobressaem em relação à média regional, fato esse indicado nos Gráficos 
13 a 16, elaborados para 1970 e 2000, considerando a área urbana e rural 
isoladamente.

Tabela 6. Taxas de fecundidade total por situação Urbana e Rural 
segundo as Grandes Regiões, 1970-2000

Grandes 
Regiões

1970 1980 1991 2000

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Brasil 4,74 7,82 3,63 6,40 2,48 4,42 2,18 3,46

Norte 6,56 9,73 5,24 8,04 3,43 5,49 2,73 4,53

Nordeste 6,48 8,44 4,94 7,66 3,02 5,24 2,37 3,58

Sudeste 4,06 7,28 3,17 5,46 2,23 3,59 2,04 2,69

Sul 4,11 6,92 3,20 4,55 2,35 3,09 2,14 2,50

Centro Oeste 5,22 7,95 3,97 5,98 2,51 3,58 2,20 2,81

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1970-2000
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Gráfico 10. Taxas de Fecundidade Total para a área urbana, 
segundo as Grandes Regiões, 1970-2000

Gráfico 11. Taxas de Fecundidade Total para a área rural, 
segundo as Grandes Regiões, 1970-2000
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Gráfico 12. Diferença entre as Taxas de Fecundidade 
Total da área rural e urbana, segundo as Grandes Regiões, 1970-2000

Gráfico 13. Comparação entre as Taxas de Fecundidade 
Total das áreas urbanas dos Estados e Regiões, 1970
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Fixando-se, inicialmente, a área urbana da Região Norte (Gráfico 13), à 
exceção do estado do Pará, com taxa de fecundidade total de 6,5 por mu-
lher, todos os demais estados da Região apresentavam taxas superiores à 
média regional (6,6), sendo que em Rondônia, esse valor era de 8,8 filhos. 
Interessante observar, quando se comparam os estados da Região Nordeste, 
praticamente não existem diferenças significativas entre os mesmos. Com 
exceção de Pernambuco, com taxa de fecundidade total de 6,1 filhos por 
mulher, todos os demais apresentam valores próximos à média da Região 
(6,5).

Nas áreas do Centro-Sul, em decorrência dos distintos processos históri-
cos que afetaram a área e que foram devidamente apontados, estados como 
Rio de Janeiro e São Paulo detêm valores bem abaixo da média da Região. 
Índices mais elevados são verificados em Minas Gerais e no Espírito Santo. 
O mesmo ocorre na Região Sul, onde o Rio Grande do Sul destaca-se com 
o menor valor (3,4), enquanto em Santa Catarina e Paraná os índices são de 
4,7 filhos por mulher.

O quadro repete-se em patamares mais elevados, quando se focaliza a 
situação dos níveis de fecundidade para a área rural (Gráfico 14). Pelas ra-
zões apontadas anteriormente, os valores da taxa de fecundidade chegavam 
a ser superiores a 10 filhos por mulher, ou próximos a este valor. Aqui, 
incluem-se, todos os estados da Região Norte e parte do Nordeste (Sergipe, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Alagoas) com um número de filhos 
por mulher superior a 8,4. Também o Distrito Federal aparece com uma 
taxa de fecundidade total de 8,5 filhos. Destaque-se que, durante o período 
de construção da capital do País, o Distrito Federal recebeu significativos 
contingentes populacionais, principalmente de áreas de elevada fecundida-
de, como era, na ocasião, a situação do Nordeste.

Quanto aos estados das demais regiões, observa-se que, à exceção do Rio 
Grande do Sul e São Paulo, com valores inferiores a 6,0 filhos por mulher, 
nos demais, as taxas na área rural eram superiores a 7 filhos. 

Através dos Gráficos 15 e 16, depreende-se, claramente, que essa situa-
ção altera-se intensamente durante os 30 anos seguintes. O indicador para a 
área urbana dos estados declinou a tal ponto que, em 2000, a grande maioria 
dessas áreas têm taxas de fecundidade próximas, ou até abaixo dos níveis de 
reposição (2,1). Apenas uns poucos estados do Nordeste, (Sergipe, Ceará e 
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Gráfico 14. Comparação entre as Taxas de Fecundidade 
Total das áreas rurais dos Estados e Regiões, 1970

Gráfico 15. Comparação entre as Taxas de Fecundidade 
Total das áreas urbanas dos Estados e Regiões, 2000
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Alagoas) e os estados da Região Norte, destacam-se com taxas superiores 
a 2,4, mas inferiores a 3,0 fi lhos, à exceção do Amapá, cujo valor é de 3,4 
fi lhos por mulher. No entanto, esclarece-se que este último estado tem uma 
população muito pequena, como ocorre com a grande maioria dos estados 
da Região. De qualquer forma, comparando as taxas deste estado nas duas 
datas, a queda no número de fi lhos foi de 4,7 fi lhos. Este declínio foi inclu-
sive mais elevado em Rondônia (6,3 fi lhos).

A mesma tendência foi constatada na área rural dos estados (Gráfi co 16). 
Frise-se, inclusive, talvez pelo fato de os níveis de fecundidade, em 1970, 
terem sido mais elevados do que os da área urbana, uma redução mais acen-
tuada naquela área, quanto ao número de fi lhos (Tabela 7), principalmente 
onde a componente rural ainda tem uma relativa importância, ou seja, nos 
estados do Norte (Rondônia, com redução de 7,7 fi lhos, por exemplo) e Nor-
deste (Rio Grande do Norte, com diminuição de 6,6), embora este fato tam-
bém tenha se verifi cado nos demais, a exemplo do Distrito Federal e Mato 

Gráfico 16. Comparação entre as Taxas de Fecundidade 
Total das áreas rurais dos Estados e Regiões, 2000
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Grosso, com queda de mais de 5,5 filhos e Espírito Santo e Minas Gerais  
(5 filhos em média). 

Como decorrência da generalização do declínio da fecundidade, pode-se 
pensar numa possível tendência de caráter evolutivo que leve a uma simila-
ridade nos índices de fecundidade, antes tão distintos.

Esta conclusão tem respaldo nas informações apresentadas na Tabela 8, 
sobre as diferenças nas taxas de fecundidade urbana e rural durante 1970-
2000. Se, em 1970, as diferenças entre as duas situações chegavam em algu-
mas circunstâncias a superar o número de 3 filhos, em 2000, essas mesmas 
diferenças se reduzem à terça parte. Em praticamente todos os estados do 
Centro-Sul, as diferenças são muito pequenas (abaixo de 1 filho), sendo um 
pouco superior a este valor nos demais estados do País.
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Tabela 7. Diferença entre o número de filhos tidos por mulheres 
entre 2000 e 1970, na área urbana e rural, segundo as 
Grandes regiões e Estados.

Grandes Regiões e 
Unidades da Federação

Urbano Rural

Brasil -2,56 -4,36
Norte -3,83 -5,20

Rondônia -6,31 -7,68
Acre -5,01 -5,82

Amazonas -3,93 -5,04
Roraima -4,98 -5,35

Pará -3,88 -4,59
Amapá -4,70 -2,21

Tocantins ... ....
Nordeste -4,11 -4,86
Maranhão -4,55 -3,01

Piauí -4,82 -4,69
Ceará -4,14 -4,91

Rio G. Norte -5,01 -6,56
Paraíba -4,47 -5,53

Pernambuco -3,91 -4,73
Alagoas -3,82 -3,97
Sergipe -3,98 -5,31
Bahia -4,44 -4,88

Sudeste -2,02 -4,59
Minas Gerais -2,99 -4,65
Espirito Santo -2,97 -5,24
Rio de Janeiro -1,72 -4,79

São Paulo -1,59 -3,23
Sul -1,97 -4,42

Paraná -2,49 -4,64
Santa Catarina -2,62 -4,50

Rio G. Sul -1,32 -3,06
Centro Oeste -3,02 -5,14
Mato G. Sul -2,96 -4,69
Mato Grosso -4,01 -5,49

Goiás -3,01 -4,73
Distrito Federal -3,52 -5,79

Fonte: Censos demográficos 1970-2000
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Tabela 8. Diferença entre o número de filhos tidos por mulheres 
residentes na área rural e urbana, segundo as Grandes 
Regiões e Unidades da Federação, 1970-2000

Grandes Regiões e  
Unidades da Federação

1970 1980 1991 2000

Brasil 3,08 2,77 1,94 1,28
Norte 3,17 2,80 2,06 1,80

Rondônia 2,10 1,23 0,78 0,74
Acre 3,33 3,78 1,88 2,52

Amazonas 3,42 3,91 3,12 2,31
Roraima 1,97 0,58 1,95 1,59

Pará 2,69 2,74 2,45 1,98
Amapá 0,31 3,33 3,17 2,80

Tocantins .... .... 1,96 1,31
Nordeste 1,96 2,72 2,22 1,21
Maranhão 0,16 1,52 1,78 1,69

Piauí 1,11 2,71 2,10 1,25
Ceará 2,24 2,84 2,41 1,47

Rio G. Norte 2,59 2,72 1,95 1,04
Paraíba 2,13 2,52 2,04 1,07

Pernambuco 2,38 3,24 2,21 1,56
Alagoas 1,89 3,16 2,58 1,73
Sergipe 2,85 3,33 2,22 1,52
Bahia 1,91 2,44 2,29 1,48

Sudeste 3,22 2,29 1,36 0,65
Minas Gerais 2,70 2,25 1,58 1,04
Espirito Santo 2,76 1,73 0,86 0,49
Rio de Janeiro 3,58 1,97 1,07 0,51

São Paulo 2,41 1,48 0,98 0,77
Sul 2,81 1,35 0,74 0,36

Paraná 2,84 1,70 1,00 0,68
Santa Catarina 2,55 1,21 0,62 0,67

Rio G. Sul 2,18 0,92 0,42 0,44
Centro Oeste 2,73 2,01 1,07 0,61
Mato G. Sul 2,78 1,41 1,10 1,05
Mato Grosso 2,07 1,46 1,12 0,59

Goiás 2,27 2,12 0,74 0,54
Distrito Federal 3,13 3,80 1,21 0,87

Fonte: Censos demográficos 1970-2000
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4.1.3. O impacto da educação da mãe nos níveis de fecundidade

A variável educação da mãe tem sido uma das principais variáveis sócio-
econômicas a receber atenção especial nos estudos de fecundidade e morta-
lidade, por ser um fator importante na transformação de conduta da mulher 
frente à reprodução, além de ser proxy de uma melhor condição socioeconô-
mica. Além disso, a educação influencia o comportamento da mãe desde a 
gravidez até a criação dos filhos. A adoção de práticas mais sadias e a maior 
percepção quanto ao cuidado e trato de higiene e de saúde dos filhos, e um 
maior poder de decisão da mãe mais instruída dentro do domicílio, sobre-
tudo em relação à proteção das crianças, estariam por detrás do papel da 
educação da mãe, como fator, não só de redução dos níveis de fecundidade, 
mas também na melhoria das condições de sobrevivência das crianças. 

No Brasil, apesar dos avanços alcançados nos últimos anos na inserção 
de novas gerações no sistema escolar, quando se considera o grupo de mu-
lheres em idade fértil (15 a 49 anos) observa-se que ainda é bastante elevada 
a proporção dessas mulheres com baixa escolaridade, embora, durante a 
última década, tenha-se observado elevação nos níveis de escolaridade das 
mulheres que começa a superar a dos homens. Entretanto, é importante sa-
lientar que este fato ainda não se reverteu de forma positiva em benefícios 
para elas, tanto em termos de mercado de trabalho como em níveis de renda 
que continuam inferiores à dos homens. Este quadro, que é geral no País 
como um todo, assume relevância quando se consideram as desigualdades 
regionais e de raça. As piores situações desse segmento populacional são 
encontradas nas regiões menos desenvolvidas econômica e socialmente, 
como, por exemplo, é o caso específico do Nordeste. O quadro é bastante 
grave, para as populações aí residentes, mas é agravado, de um modo geral, 
para as mulheres, particularmente as que se declararam como de cor preta e 
parda, que ocupam as piores ocupações, geralmente as de maior informali-
dade e, portanto de menor remuneração. 

Considerando o conceito de analfabetismo funcional proposto pela UNES-
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CO (até 3 anos de instrução), observa-se que a maioria dos estados da Região 
Nordeste ainda apresenta altas proporções de mulheres nessa faixa de anos de 
estudo, sendo que em Alagoas alcança 39,6% das mulheres (Tabela 9 e Gráfi-
co 17), sendo que a média regional é de 31%. Com exceção do Rio Grande do 
Norte (24,3%) e Pernambuco (26,7%), todos os demais estados apresentam 
proporções próximas a essa média (Ceará com 29%) ou acima deste valor. 

Importante destacar que a média nacional é de 19,2%, sendo que nas Re-
giões Sul, Sudeste e Centro Oeste e respectivos Estados, esses valores estão 
bem abaixo desse parâmetro, a exemplo do Distrito Federal (9,3%) e Rio 
Grande do Sul (10,2%), enquanto os estados da Região Norte, exceção de Ro-
raima (18,4%) e Amapá (19,1%) essas proporções variam entre 20 e 26%. 

Como se vê, as maiores proporções de analfabetismo funcional obser-
vadas nos estados nordestinos refletem as piores condições econômicas e 
sociais dessas áreas, em contraposição às do Centro-Sul do País, com impli-
cações óbvias nos diferenciais de fecundidade.  

Por outro lado, destaquem-se os avanços alcançados pelo País na melho-
ria dos níveis de escolaridade de sua população, nas últimas décadas. Para 
ilustrar esse fato, são apresentadas no Quadro 2 as comparações entre as 
taxas de analfabetismo funcional de mulheres em idade fértil, para os anos 
de 1970 e 2000, considerando a desagregação regional. 

As melhorias são inegáveis, a despeito das desigualdades ainda presentes 
entre as regiões. Em 1970, 62% das mulheres em idade fértil, residentes no 
País, eram analfabetas funcionais, sendo que essa proporção chegava a qua-
se 80% entre as nordestinas e de 70% entre as residentes no Norte e Centro 
Oeste. Mesmo no Sudeste e Sul, as cifras eram superiores a 50%. Durante 
os 30 anos seguintes, o aumento da escolarização refletiu-se nos índices 
elevados de declínios daquelas proporções. 

Os resultados confirmam a associação entre posição sócio-econômica 
da população e níveis de fecundidade, no sentido de que os grupos menos 
instruídos ainda apresentam taxas mais elevadas, enquanto os grupos inter-
mediários e os grupos mais instruídos, em escala ordenada, detêm menores 
valores. Todavia, cabe esclarecer que as diferenças entre as taxas de fecun-
didade total, do primeiro e último estrato educacional, vêm se reduzindo de 
maneira acentuada durante as últimas três décadas (Tabela 10 e Gráfico 18), 
independentemente da Região de residência.



75

Tabela 9. Proporção de mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) por 
anos de estudo da mulher, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2000

Grandes Regiões e Unidades 
da Federação

Total
Anos de estudo da mulher

Até 3 4 a 7 8 ou mais

Brasil 100,0 19,2 32,0 48,8
Norte 100,0 26,3 33,5 40,2

Rondônia 100,0 24,0 38,7 37,3
Acre 100,0 32,3 29,1 38,6

Amazonas 100,0 25,4 33,1 41,6
Roraima 100,0 18,4 30,7 50,8

Pará 100,0 27,9 33,4 38,6
Amapá 100,0 19,1 28,4 52,4

Tocantins 100,0 24,7 33,9 41,4
Nordeste 100,0 30,9 31,8 37,3
Maranhão 100,0 34,6 30,9 34,4

Piauí 100,0 34,8 32,0 33,1
Ceará 100,0 29,0 32,4 38,6

Rio Grande do Norte 100,0 24,3 32,8 42,9
Paraíba 100,0 32,3 31,7 36,0

Pernambuco 100,0 26,7 32,4 40,9
Alagoas 100,0 39,6 29,7 30,6
Sergipe 100,0 31,2 31,8 37,0
Bahia 100,0 31,3 31,5 37,1

Sudeste 100,0 13,5 30,8 55,7
Minas Gerais 100,0 17,2 35,3 47,5
Espírito Santo 100,0 16,1 33,7 50,2
Rio de Janeiro 100,0 12,3 29,3 58,5

São Paulo 100,0 12,0 29,1 58,9
Sul 100,0 12,9 34,4 52,7

Paraná 100,0 16,5 30,7 52,8
Santa Catarina 100,0 11,7 37,1 51,2

Rio Grande do Sul 100,0 10,2 36,4 53,4
Centro Oeste 100,0 16,8 33,4 49,8

Mato Grosso do Sul 100,0 19,6 34,3 46,1
Mato Grosso 100,0 20,2 34,9 44,9

Goiás 100,0 15,9 36,6 47,5
Distrito Federal 100,0 9,3 25,6 65,0

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000
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Quadro 2. Proporção de mulheres em idade fértil com até 3 anos    
de estudo (analfabetismo funcional), segundo as Grandes 
Regiões, 1970 e 2000

Grandes Regiões 1970 2000 Variação relativa 1970/2000(%)

Brasil 62,0 19,2 -69,0

Norte 69,8 26,3 -62,3

Nordeste 79,0 30,9 -60,9

Sudeste 51,0 13,5 -73,5

Sul 56,9 12,9 -77,3

Centro-Oeste 71,2 16,8 -76,4

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1970 e 2000

Gráfico 17. Proporção de mulheres em idade fértil com até 3 anos de 
estudo (analfabetismo funcional), segundo as Grandes Regiões 

e Unidades da Federação, 2000
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No Brasil, o diferencial que, em 1970 era de 4,5 filhos por mulher, decli-
na para 1,81 filhos em 2000. Ou seja, passa-se de uma taxa de fecundidade 
estimada em 7,2 filhos, para 3,5 filhos, em mulheres com até 3 anos de 
escolaridade, em sua fase mais recente. Importante destacar que, a partir de 
1980, as mulheres mais instruídas começavam a ter taxas de fecundidade to-
tal abaixo do nível de reposição (2,1 filhos), sendo que, em 2000, esse valor 
situava-se em 1,7 filhos, indicativo de um maior controle da reprodução por 
parte destes segmentos populacionais mais instruídos.

Uma análise criteriosa das informações presentes na Tabela 10 e Gráfico 
18, indica as profundas mudanças processadas nos padrões reprodutivos da 
mulher brasileira, quando vistas dentro da perspectiva regional. Ou seja, em 
média, as mulheres menos instruídas, residentes nas regiões Norte e Nor-
deste que, em 1970, tinham em média, mais de 8 filhos e representavam, na 
ocasião, mais de 70% das mulheres em idade fértil, reduzem esse número 
a mais da metade, em 2000. Também, na Região Centro Oeste, ocorre uma 
diminuição acentuada do número de filhos, ao passar de 7,5 para 3,1, no 
mesmo período. 

Nas regiões Sudeste e Sul, que apresentavam uma menor proporção de 
mulheres em idade fértil com baixa instrução, os níveis eram também me-
nores em 1970, de forma que as reduções foram em média de 3,3 filhos por 
mulher. Para este estrato educacional, que em termos proporcionais não é 
tão significativo, a taxa de fecundidade total está em torno de 3 filhos por 
mulher, levemente inferior à do Nordeste. Ou seja, especificamente no caso 
nordestino, à luz das informações apresentadas e analisadas anteriormente, 
não se pode deixar de mencionar o respeitável papel da esterilização no pro-
cesso de redução da fecundidade deste estrato social específico.

Finalmente, na Tabela 11 estão disponibilizadas informações, para o ano 
2000, sobre as taxas de fecundidade total para cada Unidade da Federação, 
referentes aos estratos educacionais extremos – até 3 anos e 8 anos ou mais 
–, enquanto no Gráfico 19 são apresentadas as diferenças entre os valores 
dessas taxas, referentes a esses estratos.

Os resultados expostos para cada Unidade da Federação, na Tabela 11, 
reproduzem as situações específicas da Região da qual fazem parte. Excetu-
ando Roraima e Amapá, estados da região Norte e de baixa representativi-
dade populacional, as taxas de fecundidade total de mulheres com mais de 8 
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Tabela 10. Taxas de fecundidade total por anos de estudo da mulher, 
segundo as Grandes Regiões 1970-2000

Brasil e Grandes
Regiões

Total
Anos de estudo da mulher

Diferença entre o nº  de 
filhos do 1º e 3º estratoAté 3 anos 4 a 7 anos

8 anos ou 
mais

BRASIL

1970 5,76 7,21 4,31 2,67 4,54

1980 4,35 6,23 3,56 2,07 4,16

1991 2,85 4,00 3,02 1,85 2,15

2000 2,38 3,46 2,82 1,65 1,81

NORTE

1970 8,15 9,34 6,12 3,82 5,51

1980 6,45 8,05 5,51 3,72 4,34

1991 4,15 5,55 4,14 2,35 3,20

2000 3,18 4,73 3,42 1,97 2,76

NORDESTE

1970 7,53 8,14 5,88 2,87 5,28

1980 6,13 7,22 5,01 3,28 3,94

1991 3,75 4,91 3,38 2,14 2,77

2000 2,68 3,73 2,82 1,66 2,08

SUDESTE

1970 4,56 6,25 3,65 2,22 4,03

1980 3,45 4,72 3,14 1,93 2,79

1991 2,36 3,16 2,73 1,72 1,44

2000 2,10 2,94 2,69 1,59 1,35

SUL

1970 5,42 6,61 4,32 2,62 3,98

1980 3,63 4,81 3,31 2,14 2,67

1991 2,5 3,58 2,79 1,89 1,70

2000 2,24 3,21 2,68 1,68 1,53

CENTRO OESTE

1970 6,42 7,51 4,67 2,95 4,56

1980 4,51 5,72 3,92 2,83 2,88

1991 2,69 3,68 2,76 2,07 1,61

2000 2,28 3,07 2,71 1,71 1,36

Fonte: IBGE. Censos demográficos 1970-2000
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Tabela 11. Diferença entre o número de filhos de mulheres com até 
3 anos de estudo e as com 8 anos ou mais segundo as 
Unidades da Federação, 2000

Unidades da 
Federação

TFT Diferenças no
nº  de filhos

Até 3 anos 8 ou mais

Rondônia 3,55 2,00 1,55
Acre 4,66 2,09 2,57

Amazonas 4,85 2,00 2,85
Roraima 4,82 2,28 2,54

Pará 4,65 1,88 2,77
Amapá 5,87 2,32 3,55

Tocantins 4,37 2,03 2,34
Maranhão 4,50 1,88 2,62

Piauí 3,64 1,60 2,03
Ceará 4,04 1,69 2,36

Rio G. Norte 3,68 1,62 2,06
Paraíba 3,36 1,70 1,67

Pernambuco 3,78 1,59 2,19
Alagoas 4,36 1,63 2,73
Sergipe 3,95 1,70 2,24
Bahia 3,47 1,54 1,94

Minas Gerais 3,18 1,57 1,62
Espirito Santo 3,10 1,54 1,57
Rio de Janeiro 2,81 1,55 1,26

São Paulo 2,77 1,72 1,05
Paraná 3,26 1,74 1,53

Santa Catarina 3,11 1,61 1,51
Rio G. Sul 3,29 1,60 1,69

Mato G. Sul 3,47 1,69 1,78
Mato Grosso 3,43 1,75 1,69

Goiás 3,09 1,70 1,39
Distrito Federal 2,94 1,64 1,30

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000

anos de escolaridade estão abaixo do nível de reposição em todos os demais 
estados. Importante frisar os baixos valores observados, para a maior parte 
desses estados, com níveis inferiores a 1,8 filhos por mulher. 

Considerando a situação da fecundidade das mulheres do estrato edu-
cacional de até 3 anos de estudo, observa-se que, excetuando-se Rondônia 
(3,55) e Amapá (5,87), em todos os demais estados da região Norte os níveis 
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de fecundidade são levemente superiores a 4,5 fi lhos por mulher. Apesar dos 
estados desta região apresentarem as maiores taxas de fecundidade neste 
estrato, cabe esclarecer que em termos proporcionais, este estrato representa 
menos de 10% do total geral de mulheres com até 3 anos de escolaridade, 
sendo que esta proporção é de apenas 0,3% no Amapá. 

Nos estados do Nordeste, excetuando-se o Maranhão (4,5), Alagoas 
(4,36) e Ceará (4,04), as taxas de fecundidade total desse grupo específi co 
variam entre 3,36 (Paraíba) a 3,95 fi lhos por mulher (Sergipe). Nas demais 
regiões, esses valores situam-se em torno de 3 fi lhos, sendo que em São 
Paulo e Rio de Janeiro, as taxas são inferiores a esse número, ou seja, 2,77 
e 2,81 fi lhos por mulher, respectivamente. 

Por último, observando-se as diferenças do número de fi lhos de mulheres 
entre os dois estratos educacionais, por unidade da federação (Gráfi co19), 
conclui-se que, em 2000, um número signifi cativo de estados apresenta 
diferenças inferiores a 1,7 fi lhos, representando mais de 69% das mulheres 
em idade fértil, sendo que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito 
Federal e Goiás expõem diferenças inferiores a 1,4 fi lhos. Nos demais, esses 

Gráfico 18. Diferenças entre as Taxas de Fecundidade Total entre 
mulheres em idade fértil do estrato educacional até 3 anos e 

de 8 anos  mais, segundo as Grandes Regiões, 1979-2000
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valores são ligeiramente superiores a 2 fi lhos, naqueles estados mais repre-
sentativos em termos populacionais.

Em síntese, a partir das informações apresentadas, pode-se inferir, por 
um lado, que o aumento da instrução feminina é um condicionante que vem 
atuando no sentido da redução do número de fi lhos, numa perspectiva de 
um melhor posicionamento na estrutura da sociedade, na medida em que o 
custo de uma família numerosa é cada vez mais elevado e agravado pelas 
difi culdades decorrentes de crises econômicas intermitentes.

Por outro lado, independentemente da melhoria da escolaridade, como 
fator de redução da fecundidade, o que se observou é que, mesmo nos seg-
mentos menos instruídos, os níveis de fecundidade também se reduziram 
intensamente, indicativo de que expressivas parcelas da população pobre 
vêm, nas últimas décadas, incorporando padrões de comportamento repro-
dutivo típicos de segmentos da classe média moderna.

“Em uma época onde os apelos sociais e culturais em favor da redu-
ção do número de fi lhos estão presentes em diversas manifestações do 

Gráfico 19. Diferença entre o número de filhos de mulheres 
analfabetas funcionais e de 8 anos e mais de escolaridade, 

por Unidades da Federação, 2000
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cotidiano de vida das pessoas, não é de se estranhar que a aceitação des-
ses valores se generalize por distintas classes e grupos sociais, embora 
a classe média seja ainda a matriz ideológica de tais padrões” (Simões e 
Oliveira, p. 61, 1988).

O declínio da fecundidade acompanhou, portanto, a modernização das 
relações econômicas e sociais e esteve ligado, em parte, ao grau de circula-
ção monetária e mercantilização das relações sociais entre as pessoas e entre 
essas e as instituições em geral. Naturalmente, as regiões onde esse processo 
avançou com maior intensidade conheceram também, com maior magnitu-
de, mudanças nos padrões culturais e reprodutivos, enquanto nas regiões 
onde esse processo foi menos intenso e parcial, tais transformações, num 
primeiro momento foram menos abrangentes, de tal forma que os valores 
tradicionais que comandavam o comportamento demográfico – parte signi-
ficativa das famílias nordestinas e amazônicas –, por exemplo, foram sendo 
alterados lentamente, em relação à experiência vivida em outras regiões. 

Contudo, o movimento de transição da fecundidade para níveis baixos de 
fecundidade em todo o país é absolutamente coerente, independentemente 
do ritmo que vem ocorrendo, segundo as regiões, estados, áreas urbanas ou 
rurais e grupos sociais. Este fenômeno está produzindo implicações sobre a 
dinâmica populacional como sobre a organização da infra-estrutura do país, 
por regiões, inclusive10. 

Uma vez apresentadas e discutidas as reduções nos níveis de fecundida-
de no país, prossegue-se investigando algumas características demográficas 
associadas a esse processo de intensificação de declínio da fecundidade. Um 
procedimento adequado para tal fim é o de analisar a evolução das taxas 
específicas de fecundidade por grupos etários de mulheres. 

Com efeito, o exame do comportamento reprodutivo das mulheres através 
da evolução diferenciada de suas taxas de fecundidade por grupos de idade, 
possibilita uma avaliação dos padrões reprodutivos, segundo ciclos de vida 
da mulher. Por esta perspectiva, obtêm-se importantes indicações acerca da 
transição da fecundidade, visto que padrões mais baixos ou mais elevados de 
fecundidade em determinadas idades tendem a refletir valores, comportamen-
tos e mudanças fundamentais para a trajetória da fecundidade em geral.

10 Este será um tema de discussão que será efetuada mais adiante.
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4.2. Análise do Padrão Etário da Fecundidade por Idade

Considera-se, inicialmente, a evolução das taxas específicas de fecundi-
dade por idade para o Brasil e Grandes Regiões, fundamental para entender 
as mudanças ocorridas no padrão etário da fecundidade. Em seguida, o mes-
mo exercício será realizado, considerando a escolaridade da mulher.

 
4.2.1. A evolução das taxas específicas de fecundidade no        
          Brasil e Grandes Regiões 

Nas sessões anteriores focalizou-se a fecundidade das mulheres dentro 
do período fértil mediante a taxa de fecundidade total, considerado indica-
dor de nível ou intensidade. Essa componente demográfica pode ser mais 
bem entendida a partir da análise do comportamento das taxas específicas 
de fecundidade por grupos de idade. 

As taxas específicas de fecundidade por idade para Brasil e cada uma 
das Regiões são apresentadas nos Gráficos 20 a 25, para o período de 1940 
a 2000. Até 1980, em nível nacional e regional, as respectivas estruturas das 
taxas específicas de fecundidade identificavam-se a um padrão tardio, ou 
seja, concentração da fecundidade nos grupos etários de 25 a 29 ou 30 a 34 
anos.

 A partir dos anos 80, estimulado pela difusão dos métodos anticoncepti-
vos e pela forte incidência da esterilização feminina, intensifica-se a queda 
da fecundidade, em praticamente todos os grupos etários, com exceção do 
grupo de 15 a 19 anos que, com algumas variações, apresenta leves au-
mentos, mas que não podem podem ser considerados estatisticamente sig-
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nifi cativos, no decorrer do período, em todas as áreas focalizadas. Esses 
elementos foram relevantes para a mudança na estrutura da fecundidade por 
grupos de idade, mudança essa caracterizada pelo deslocamento do padrão 
tardio para um padrão tipicamente jovem, com concentração da fecundidade 
no grupo etário de 20 a 24 anos. 

Os Gráfi cos ilustram de maneira bastante clara as mudanças nas taxas 
específi cas de fecundidade por idade no decorrer das últimas décadas, em 
particular, a partir de 1980, quando começam a ocorrer fortes diminuições 
absolutas em seus valores. Tais diferenças são caracterizadas por sucessi-
vos declínios da fecundidade, sobretudo a partir dos 20 anos de idade das 
mulheres. Em síntese, a queda no nível geral da fecundidade foi, portanto, 
decorrente de declínios observados nas taxas específi cas de fecundidade em 
praticamente todas as idades, à exceção do grupo etário mais jovem, cons-
tituído por mulheres de 15 a 19 anos de idade, o qual experimentou leves 
incrementos. 

Gráfico 20. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
por idade da mulher. Brasil, 1940-2000
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Gráfico 21. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
por idade da mulher. Norte, 1940-2000

Gráfico 22. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
por idade da mulher. Nordeste, 1940-2000
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Gráfico 23. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
por idade da mulher. Sudeste, 1940-2000

Gráfico 24. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
por idade da mulher. Sul, 1940-2000
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 A Tabela 12 sintetiza as alterações verifi cadas no valor das taxas especí-
fi cas de fecundidade por idade da mulher, durante os períodos focalizados. 
Observando as variações relativas para cada um dos períodos, confi rma-se 
a profunda queda das taxas de fecundidade das mulheres após os 20 anos, 
principalmente, depois dos 30 anos, em todas as regiões brasileiras. 

A Tabela também expõe, de forma bastante clara, os distintos inícios nas 
transições de fecundidade no país, quando confrontadas as distintas regiões. 
Enquanto no Sudeste, Sul e Centro Oeste, esse início dá-se durante a déca-
da de 60 – haja vista a variação relativa negativa nas taxas de fecundidade 
nessas regiões –, nas demais, a transição principia durante a década de 70, 
intensifi cando-se nas décadas seguintes. Chama atenção o fato de que du-
rante a década de 60, nas regiões Nordeste e Norte há aumento nas taxas 
específi cas por idade, em sentido oposto ao sucedido nas demais regiões.

Gráfico 25. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
por idade da mulher. Centro-Oeste, 1940-2000
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Neste sentido, cabe aqui retomar algumas das reflexões expostas no de-
correr deste trabalho, para entender este comportamento distinto dos pa-
drões de fecundidade. É fato que, naquelas áreas, onde as transformações 
econômicas e sociais ocorreram de forma mais intensa, como foi o caso do 
Centro-Sul, processaram-se, também, mudanças no comportamento repro-
dutivo dos casais, assumindo estes, cada vez mais, padrões de família pe-
quena. É bem verdade que, apesar de existir esta associação entre o processo 
de desenvolvimento econômico e social e a tendência a níveis mais baixos 
de fecundidade, tal fato, não explica, por si só, as mudanças ocorridas na 
reprodução das populações residentes nessas áreas. 

Pode-se relacionar um outro conjunto de fatores que, de certa forma, 
vem atuando sobre este novo comportamento, destacando-se, dentre outros, 
os novos padrões culturais como forma interveniente de controle e regula-
ção, institucional ou individual, numa época em que social e culturalmente 
são extremamente fortes os apelos constantes sobre as vantagens de uma 
família menor.

Neste aspecto, relembre-se a discussão sobre a importância da mídia e 
meios de comunicação como elementos reguladores impondo novos ritos de 
comportamento, submetendo as populações a novos padrões de consumo. 
Estes fatores, em conjugação com outros, como a postergação do casamento 
que vem se dando no período mais recente, políticas institucionais na área 
da saúde direcionadas ao incentivo do aleitamento materno, a difusão dos 
métodos anticoncepcionais, em especial a prática muito comum da “opção” 
pela esterilização, sem sombra de dúvida, podem explicar a baixa fecundi-
dade observada nestas áreas.

Por outro lado, esta associação entre desenvolvimento econômico e que-
da da fecundidade não é tão clara, no caso das regiões menos desenvolvi-
das do país. Nestas, é provável que ações de órgãos públicos ou privados, 
principalmente no Nordeste, facilitando o acesso a métodos de controle da 
reprodução, dentre os quais, a esterilização vem em primeiro lugar dentre as 
“opções”, podendo, portanto, ser considerada o fator principal para explicar 
a queda da fecundidade, sobretudo durante os anos posteriores a 1980 até 
sua fase mais recente, nestas áreas.
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Uma última observação importante sobre o comportamento das taxas 
específicas de fecundidade por idade refere-se ao grupo etário mais jovem 
de 15 a 19 anos. As taxas deste grupo de mulheres, ou seja, o número médio 
de filhos tidos nascidos vivos por grupo de mil mulheres dessa faixa etária, 
para o Brasil, em 1970, 1980, 1991 e 2000, foram estimadas, respectivamen-
te, em 74,80; 79,70; 85,00 e 89,40.

Comparando os valores dessas taxas e as variações relativas apresentadas 
na Tabela 12, observa-se que esses indicadores, apesar dos pequenos acrés-
cimos, não diferem de forma significativa, principalmente, durante a última 
década. As maiores variações ocorreram durante o período de 1970/80, em 
todas as regiões, excetuando-se o Sul, onde a variação foi negativa (-8,8%). 
Nas demais, as variações atingiram valores elevados, a exemplo do Norte 
(21,6%), Nordeste e Sudeste (acima de 10%) e Centro Oeste (7,8%). Im-
portante destacar que, durante os períodos seguintes, as variações, embora 
positivas, foram de baixa magnitude, à exceção do Nordeste que durante 
1991/2000 apresentou uma elevação na fecundidade, nessa faixa etária, da 
ordem de 6,7%. 

No entanto, apesar destas pequenas variações positivas, este grupo ad-
quire maior transparência e visibilidade, em razão de estar aumentando a 
importância relativa da fecundidade nesta faixa etária jovem, em relação 
à fecundidade total, em decorrência, principalmente, das fortes quedas nos 
níveis de reprodução entre as mulheres de faixas posteriores, conforme será 
visto a seguir. 
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Tabela 12. Variação percentual das taxas específicas de fecundidade, 
segundo as Grandes Regiões 1940-2000

Grandes 
Regiões

Período

Variação percentual das taxas específicas de fecundidade (%)

15 a 19 
anos

20 a 24 
anos

25 a 29 
anos

30 a 34 
anos

35 a 39 
anos

40 a 44 
anos

45 a 49 
anos

Brasil

1940/1950 8,88 -1,39 -5,19 -9,84 -12,95 -14,45 -15,26
1950/1960 -1,54 -2,86 0,59 6,18 5,37 4,52 4,68
1960/1970 -2,38 -3,54 -2,08 -1,35 1,45 -4,48 -9,74
1970/1980 6,55 -16,37 -23,39 -29,36 -35,47 -38,12 -51,57
1980/1991 6,59 -21,74 -35,33 -44,69 -53,30 -53,05 -46,81
1991/2000 5,24 -12,81 -13,52 -11,78 -12,18 -21,85 -34,51

Norte

1940/1950 14,44 7,14 0,70 -6,21 -5,93 -4,69 -3,53
1950/1960 -5,99 -11,72 12,57 54,26 48,27 42,36 45,53
1960/1970 9,53 21,68 21,81 16,50 38,71 39,49 63,71
1970/1980 21,55 -5,82 -22,93 -31,39 -35,03 -33,36 -43,04
1980/1991 4,40 -21,34 -38,16 -48,28 -52,66 -47,29 -45,85
1991/2000 2,68 -14,55 -26,01 -34,81 -45,07 -58,38 -69,41

Nordeste

1940/1950 10,54 0,06 1,48 3,74 0,61 -0,75 -0,03
1950/1960 -4,24 7,66 4,80 1,45 7,42 10,79 11,75
1960/1970 8,16 -3,13 4,66 13,43 9,43 -0,96 -6,11
1970/1980 10,75 -9,68 -18,46 -24,79 -26,80 -25,62 -39,07
1980/1991 3,50 -25,06 -41,68 -50,06 -53,55 -51,57 -45,40
1991/2000 6,72 -20,57 -29,87 -39,18 -46,76 -57,30 -67,17

Sudeste

1940/1950 3,49 -4,78 -11,10 -19,47 -22,76 -24,72 -26,88
1950/1960 -5,71 -11,62 -4,01 6,24 1,59 -2,39 -3,54
1960/1970 -9,88 -5,05 -6,23 -10,82 -7,09 -13,46 -17,53
1970/1980 10,50 -16,42 -21,88 -26,96 -38,30 -44,50 -61,18
1980/1991 4,27 -22,81 -32,65 -42,01 -52,56 -55,11 -51,70
1991/2000 4,86 -14,67 -16,02 -8,57 -6,43 -31,23 -57,63

Sul

1940/1950 15,73 1,02 -5,96 -13,25 -16,52 -17,83 -18,54
1950/1960 8,03 -0,21 3,01 10,08 8,35 -7,48 -0,78
1960/1970 -7,68 -4,70 -11,03 -13,65 -7,27 -7,38 -20,51
1970/1980 -8,79 -26,19 -28,68 -35,57 -44,88 -50,13 -60,00
1980/1991 3,96 -24,91 -32,74 -36,79 -48,65 -53,42 -55,41
1991/2000 3,76 -18,32 -18,86 -20,50 -26,86 -58,40 -84,71

Centro 
Oeste

1940/1950 8,29 4,15 -0,84 -4,89 -4,19 -3,24 -2,84
1950/1960 -7,22 -8,00 14,82 51,41 47,71 43,80 47,00
1960/1970 7,78 5,27 -9,75 -20,68 -16,02 -17,10 -26,52
1970/1980 -1,84 -17,87 -26,81 -38,61 -45,65 -48,00 -48,55
1980/1991 -1,65 -25,87 -43,05 -54,45 -67,19 -65,36 -60,56
1991/2000 1,83 -17,42 -17,39 -14,41 -21,32 -53,02 -66,66

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1940 a 2000
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4.2.1.1. A evolução do padrão etário da fecundidade no Brasil 
e Grandes Regiões

O procedimento utilizado para avaliar o padrão etário da fecundidade 
consiste no exame da distribuição relativa percentual das taxas específicas 
de fecundidade de cada grupo de idade, calculada em relação ao total da 
fecundidade. Os Gráficos 26 a 31 elucidam o comportamento do padrão da 
fecundidade feminina no Brasil e Grandes Regiões, durante o período de 
1940-2000. 

De um modo geral, aumenta paulatinamente a participação das mulhe-
res mais jovens na fecundidade, fenômeno coerente inclusive com as fortes 
reduções da fecundidade observadas nas faixas etárias mais velhas (vide 
Tabela 12 acima) e que resultou na redução da idade média da fecundidade 
que se vem registrando, principalmente, a partir da década de 80. 

Para esclarecer este último ponto, o Quadro 3 apresenta, em nível regio-
nal, as estimativas da idade média da fecundidade para o período de 1970- 
2000. A tendência geral de rejuvenescimento da fecundidade é um fato in-
discutível e que os últimos Censos Demográficos constataram. No Brasil, 
a idade média da fecundidade recuou 3,6 anos, ao passar de 29,9 anos, em 
1970, para 26,3 anos, em 2000. As Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, 
respectivamente, com decréscimos de 4,9 anos, 4,1 anos e 4,5 anos, foram 
as que experimentaram as mais expressivas reduções na idade média da 
fecundidade. Essas regiões, cujas idades médias da fecundidade declinaram 
para 25,7 anos, 26,4 anos e 25,5 anos, em 2000, posicionaram-se abaixo das 
Regiões Sudeste e Sul. 

Ou seja, os resultados são bastante coerentes com as profundas diminui-
ções nos níveis das taxas específicas de fecundidade que se foram produzin-
do, ao longo das últimas 3 décadas, nas faixas etárias mais velhas, conforme 
ressaltado.
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No tocante ao padrão da fecundidade, pode-se verificar que a estrutura 
relativa percentual das taxas específicas de fecundidade, em âmbito nacio-
nal (Gráfico 26) começa a se alterar fortemente a partir da década de 70. 
Durante esta década, a participação da fecundidade das faixas etárias jovens 
(15 a 24 anos), na soma das taxas específicas de todos os grupos etários, 
eleva-se de 28,5% em 1970 para 33,6% em 1980, ao contrário dos demais 
grupos que vêm reduzidas sua participação.  

Quadro 3. Idade média da fecundidade por Grandes Regiões   
– 1970-2000

Grandes Regiões 1970 1980 1991 2000
Diferença na idade 
Média (2000/1970)  

Brasil 29,9 28,9 27,2 26,3 -3,6 anos

Norte 30,6 29,2 27,5 25,7 -4,9 anos

Nordeste 30,5 29,7 28,1 26,4 -4,1 anos

Sudeste 29,4 28,3 26,8 26,5 -2,9 anos

Sul 29,5 28,4 27,0 26,6 -2,9 anos

Centro-Oeste 29,7 28,1 25,9 25,2 -4,5 anos

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1970-2000

Entre 1980 e 1991, observa-se ainda pelo Gráfico 26 uma aceleração do 
peso relativo da fecundidade nas faixas etárias compreendidas entre 15 e 24 
anos no total da fecundidade, passando de 33,4% para 43,5%, respectiva-
mente. No período seguinte, 1991/2000, esta tendência se mantém, porém, 
em menor intensidade. Ou seja, em 2000, no País como um todo, a partici-
pação dos grupos etários de 15 a 24 anos é responsável por 48,1% da fecun-
didade total de todas as mulheres em idade reprodutiva, refletindo, portanto, 
as perdas, no peso relativo da fecundidade, das mulheres acima de 25 anos. 

Examinando os Gráficos, chega-se à conclusão de que o padrão jovem 
de fecundidade é evidente em todas as regiões do país, sendo que no Norte e 
Nordeste, por terem apresentado uma transição de fecundidade mais tardia, 
esse padrão intensifica-se no período de 1991-2000. É nessa fase que se ob-
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servam as quedas mais signifi cativas da fecundidade nas idades mais velhas 
(vide Tabela 12).

A título de exemplo, na Região Norte (Gráfi co 27), em 1991, a contri-
buição da taxa específi ca de fecundidade das mulheres com idades entre 15 
e 19 anos, no total da fecundidade, era de 16,0%, elevando-se para 21,7%, 
em 2000. Esses percentuais, no Nordeste (Gráfi co 28), são, respectivamente, 
de 12,7% e 18,9%. Nunca é demais relembrar que uma proporção elevada 
desses acréscimos nada mais é do que efeito das profundas reduções da par-
ticipação da fecundidade das mulheres mais velhas na fecundidade total.

 

Gráfico 26. Distribuição proporcional das taxas específicas de 
fecundidade por grupos de idade da mulher. Brasil, 1940-2000
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Gráfico 27. Distribuição proporcional das taxas específicas 
de fecundidade por grupos de idade da mulher. 

Região Norte, 1940-2000

Gráfico 28. Distribuição proporcional das taxas específicas 
de fecundidade por grupos de idade da mulher. 

Região Nordeste, 1940-2000
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Gráfico 29. Distribuição proporcional das taxas específicas 
de fecundidade por grupos de idade da mulher. 

Região Sudeste, 1940-2000

Gráfico 30. Distribuição proporcional das taxas específicas
de fecundidade por grupos de idade da mulher. 

Região Sul, 1940-2000
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 A mais expressiva contribuição da fecundidade das mulheres jovens (15 
a 24 anos) na fecundidade total foi observada, tanto em 1991, quanto em 
2000, na Região Centro-Oeste (Gráfi co 31): 52,0% e 55,1%, respectivamen-
te, sendo que, no grupo etário de 15 a 19 anos, esses valores foram de 18,5% 
e 22,3%, para os anos considerados. Esses resultados mostram que, se for 
considerado apenas o ano de 2000, as Regiões Centro-Oeste e Norte foram 
as que apresentaram os mais elevados índices de controle dos nascimentos, 
uma vez que, nesse ano, mais de 50% da fecundidade estava concentrada na 
faixa dos 15 aos 24 anos de idade. 

Esta constatação, possivelmente, pode ser explicada e entendida quando 
são observadas as informações do Quadro 4, sobre as proporções de mulhe-
res que viviam em união e usavam métodos anticonceptivos e, dentre elas, 
as que “optaram” pela esterilização.

De um modo geral, são elevadas as proporções de mulheres unidas que 
usam métodos anticonceptivos. Entretanto, chama atenção, especifi camen-
te, nas Regiões Norte, Centro-Oeste e, em menor escala, no Nordeste, as 

Gráfico 31. Distribuição proporcional das taxas específicas 
de fecundidade por grupos de idade da mulher. 

Região Centro Oeste, 1940-2000
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altas proporções de mulheres unidas que foram esterilizadas. Ou seja, mais 
de 70% nas duas primeiras regiões. Como essas esterilizações estão con-
centradas nas faixas etárias a partir dos 25 anos, tem-se, provavelmente, o 
porquê das elevadas participações na fecundidade total daqueles segmentos 
mais jovens, especialmente, nessas regiões. 

 
Quadro 4. Proporção de mulheres que vivem em união e que usam 

métodos anticonceptivos e dentre elas, as que foram 
esterilizadas, segundo áreas geográficas específicas. 
1996

Áreas Geográficas
% de mulheres que usam 
métodos anticonceptivos

% de mulheres esterilizadas

Total 76,7 40,1

Rio de Janeiro 83,0 55,8

São Paulo 78,8 42,6

Minas Gerais e Espírito Santo 77,8 49,9

Região Sul 80,3 36,1

Região Nordeste 68,2 64,4

Região Norte 72,3 71,0

Região Centro Oeste 84,5 70,4

Fonte: Bemfam. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 1996
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4.2.2. A evolução das taxas específicas de fecundidade por 
anos de estudo da mulher 

As informações apresentadas em sessões anteriores não deixam margem 
a dúvidas de que o declínio da fecundidade no País vem se processando de 
forma bastante rápida, abrangendo todas as regiões e estratos sociais. Foi 
também demonstrado que os fatores condicionantes e explicativos foram di-
ferentes, entre as regiões brasileiras, em decorrência dos distintos processos 
de desenvolvimento econômico e social que se verificaram no País.

O mais importante, é que os dados indicam uma tendência a valores si-
milares das taxas de fecundidade, haja vista as fortes reduções no número 
de filhos, quando se compara a situação recente com a prevalecente, por 
exemplo, em 1970. Isto ficou demonstrado, quando se compararam, histori-
camente, as taxas de fecundidade total entre 1970 e 2000, das regiões e uni-
dades da federação e a situação urbana e rural, além do indicador utilizado 
como proxy de posição social, que foi a educação da mãe.

A escolaridade da mulher teve avanços significativos durante os últimos 
30 anos. O quadro alterou-se profundamente no decorrer desse período, a 
ponto de, nas Regiões do Centro-Sul do país, as proporções de mulheres 
consideradas analfabetas funcionais (menos de 4 anos de escolaridade, ou 
seja, com até 3 anos de estudo completos, de acordo com a UNESCO) esta-
rem em torno de 10%. Um valor baixo, quando comparado à situação das 
áreas nordestinas, com média de 30% de analfabetas funcionais. Há neces-
sidade de reorientação das políticas públicas para esta região no sentido da 
redução das desigualdades inter-regionais e intra-regionais11. 

Entretanto, apesar desta ainda elevada proporção de mulheres enquadra-

11 Se considerarmos a relação entre a renda média familiar per capita de famílias pertencentes ao estrato 
de 1% mais rico e as pertencentes aos 90% mais pobres, de mulheres de 10 a 49 anos, verifica-se que essa 
relação é de 42,3 vezes, enquanto no Sul, é de 23,6 vezes. Ou seja, quase a metade.
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das nesta categoria, sua fecundidade caiu intensamente (vide Tabela 10), 
como resultado de medidas de controle da reprodução, onde a esterilização 
teve um peso fundamental.  Este, portanto, é um grupo que merece ser mais 
bem estudado e avaliado, pois os grupos de maior escolaridade atingiram 
níveis de fecundidade abaixo do nível de reposição ou estão muito próximos 
a esse patamar (2,1 filhos por mulher)12.

A evolução das taxas específicas de fecundidade relativa às mulheres 
com até 3 anos de escolaridade, está representada nos Gráficos 32 a 37, para 
o Brasil e Grandes Regiões, referentes ao período de 1970-2000.

De um modo geral, o comportamento é bastante similar ao observado 
quando da análise para conjunto do total das mulheres (Gráficos 20 a 25). 
Em 1970 e 1980, a fecundidade concentrava-se nas idades de 25 a 29 anos 
e 30 a 34 anos, caracterizada como tardia. Durante as últimas duas déca-
das, iniciam-se fortes reduções em seus valores, atingindo todas as mulheres 
com idades superiores a 20 anos, explicando, portanto, a queda no nível 
geral da fecundidade deste grupo específico de mulheres. Este é um fato 
que, independentemente, da magnitude do declínio, atingiu todas as regiões 
brasileiras. 

Uma melhor percepção das alterações das taxas específicas de fecun-
didade por idade da mulher, para esse estrato social particular, durante o 
período de 1970-2000, pode ser extraída da Tabela 13, onde são confirmadas 
as observações anteriores.

 Todas as regiões, em 1970, apresentavam queda nas taxas de fecundida-
de após os 20 anos de idade, com exceção do Norte e Nordeste, que exibiam 
suaves aumentos no grupo de 20 a 24 anos. Nas áreas do Centro-Sul, nessa 
década, as reduções eram significativas a partir dos 30 anos, sendo que a 
faixa etária de 45 a 49 anos sofre diminuição de mais de 60%. Este valor 
só é alcançado pelas Regiões Norte e Nordeste, durante o período de 1991-
2000.  Esta ocorrência pode ser considerada, também, um indicativo de que, 
nas Regiões do Centro-Sul, o início mais cedo em sua transição da fecundi-
dade foi mais universalizado, na medida em que incorporou segmentos de 
menor status social, em contraposição ao observado no Norte e Nordeste, 

12 Na média nacional, em 2000, quase 50% das mulheres em idade fértil tinham mais de 8 anos de instrução, 
sendo essas proporções superiores no Centro-Sul do País (Vide Tabela 9).
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Gráfico 32. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
das mulheres em idade fértil com até 3 anos de instrução. 

Brasil, 1970-2000

Gráfico 33. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
das mulheres em idade fértil com até 3 anos de instrução. 

Região Norte, 1970-2000
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Gráfico 34. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
de mulheres em idade fértil com até 3 anos de instrução. 

Região Nordeste, 1970-2000

Gráfico 35. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
de mulheres em idade fértil com até 3 anos de instrução. 

Região Sudeste, 1970-2000
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Gráfico 36. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
de mulheres em idade fértil com até 3 anos de instrução. 

Região Sul, 1970-2000

Gráfico 37. Evolução das taxas específicas de fecundidade 
de mulheres em idade fértil com até 3 anos de instrução. 

Região Centro-Oeste, 1970-2000
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que, efetivamente, principiam sua transição de forma mais efetiva, a partir 
da década de 80. 

Por fim, cabe chamar atenção, por outro lado, para a trajetória seguida 
pelo grupo de mulheres no estrato educacional com menos de 4 anos de 
instrução, de 15 a 19 anos, que entre 1991 e 2000, tiveram aumentos impor-
tantes nas suas taxas específicas de fecundidade, quando comparados com 
a década anterior (Tabela 13). Este grupo etário será objeto de análise mais 
aprofundada em sessão posterior.

Grandes 
Regiões

Período

Variação percentual (%) das taxas específicas de fecundidade 

15 a 19
anos

20 a 24
anos

25 a 29
anos

30 a 34
anos

35 a 39
anos

40 a 44
anos

45 a 49
anos

Brasil

1970/1980 19,2 -2,1 -15,0 -20,1 -24,5 -26,9 -47,7

1980/1991 -3,3 -25,9 -39,1 -45,0 -51,0 -51,4 -44,1

1991/2000 31,0 -0,5 -21,6 -30,6 -32,4 -41,0 -59,4

Norte

1970/1980 22,9 1,3 -14,2 -18,3 -26,1 -33,9 -37,4

1980/1991 2,9 -19,5 -34,7 -42,2 -45,9 -425,0 -44,2

1991/2000 25,4 -5,4 -20,0 -32,4 -37,2 -48,7 -62,0

Nordeste

1970/1980 21,4 1,6 -11,7 -19,0 -20,4 -19,6 -32,4

1980/1991 6,4 -18,5 -35,9 -42,3 -44,2 -45,5 -40,0

1991/2000 35,1 -14,6 -32,0 -43,5 -44,9 -48,7 -61,7

Sudeste

1970/1980 8,5 -16,6 -27,3 -27,8 -34,6 -40,1 -67,3

1980/1991 -0,2 -24,6 -35,0 -43,7 -53,1 -54,0 -45,6

1991/2000 19,1 -6,3 -11,3 -17,2 -18,8 -32,8 -57,3

Sul

1970/1980 5,6 -17,1 -28,5 -35,0 -39,8 -42,2 -62,4

1980/1991 7,4 -20,8 -27,2 -35,2 -44,0 -49,2 -45,6

1991/2000 12,7 -10,9 -17,4 -15,7 -16,5 -34,9 -61,0

Centro 
Oeste

1970/1980 11,9 -8,0 -20,4 -36,2 -45,1 -43,9 -37,1

1980/1991 13,1 -21,6 -42,2 -57,0 -64,9 -59,6 -51,5

1991/2000 13,5 -15,0 -27,6 -28,8 -39,7 -61,3 -66,9

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1970-2000
    

Tabela 13. Variação percentual das taxas específics de fecundidade 
das mulheres em idade fértil com até 3 anos de instrução, 
segundo as Grandes Regiões, 1970-2000
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4.2.3. Análise do padrão etário por anos de estudo

Pelos dados até aqui apresentados, não resta dúvida de que a variável 
educação foi um fator importante que acelerou as transformações nos níveis 
e nos padrões de fecundidade no país.

“O aumento da escolaridade feminina, sem dúvida, descortina horizontes 
promissores para o melhor posicionamento das mulheres no mercado de 
trabalho, para melhor discernir quanto ao momento oportuno de contrair 
uma união e, conseqüentemente, de completarem suas famílias, median-
te a escolha do número de filhos desejados” (Censo demográfico, p. 84, 
2003). 

Nesse sentido, os Gráficos 38 a 40 mostram que, em nível nacional, en-
quanto o padrão etário da fecundidade no grupo de mulheres de mais eleva-
da instrução (8 anos e mais) apresenta em todo período, uma conformação 
mais dilatada e tardia (Gráfico 40), nos demais, esse padrão vai adquirindo 
um contorno mais jovem, com as maiores concentrações nas idades de 15 
a 24 anos. São estes dois grupos de mulheres que representam, em termos 
proporcionais, mais de 50% do total de mulheres em idade fértil e que ga-
rantem o padrão etário jovem da fecundidade feminina, não só no Brasil 
como um todo, mas em suas Regiões e Unidades da Federação, conforme já 
mostrado anteriormente.

Por outro lado, embora a tendência esperada seja a de que no futuro 
venha a predominar o padrão etário de fecundidade dos grupos de mais 
elevada instrução, sua consecução vai depender de mudanças por parte das 
mulheres, em relação aos procedimentos de controle da reprodução.

Ou seja, as novas gerações, além de continuarem a melhorar seu nível de 
escolaridade, deverão romper com a cultura da “opção” pela esterilização, 
que conforme documentado, apresenta taxas de incidência elevadas, já a 
partir do grupo etário de 25 a 29 anos de idade e em grupos de mulheres de 
menor estrato social. 
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Nesse aspecto, uma vez acatado essas premissas, pode-se concluir que as 
mulheres das categorias de mais elevada instrução estarão,

“inequivocamente, em melhores condições para escolher o momento 
mais apropriado do início de sua vida reprodutiva, determinando, tam-
bém a melhor forma de espaçamento de seus fi lhos” (Censo demográfi co 
2000, p. 86, 2003).

Ou seja, no lugar de se ter uma concentração da fecundidade nas idades 
mais jovens, como é a dinâmica que vem incidindo nos segmentos sociais de 
mais baixa escolaridade e, portanto, em situação de maior carência, pode-se 
vir a ter uma estrutura onde a fecundidade continue sendo baixa, mas, mais 
diluída e tardia. Estas duas circunstâncias opostas podem ser visualizadas 
nos Gráfi cos 41 e 42, respectivamente, para o grupo de mulheres com até 3 
anos e mais de 8 anos de escolaridade. 

Gráfico 38. Evolução da estrutura das taxas específicas 
de fecundidade por grupo de idade das mulheres com até 

3 anos de escolaridade. Brasil, 1970-2000
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Gráfico 39. Evolução da estrutura das taxas específicas 
de fecundidade por grupo de idade das mulheres de 

4 a 7 anos de escolaridade. Brasil, 1970-2000

Gráfico 40. Evolução da estrutura das taxas específicas 
de fecundidade por grupo de idade das mulheres de 

8 anos e mais de escolaridade. Brasil, 1970-2000
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No Gráfi co 41, é exibido, para o ano de 2000, o padrão de fecundidade 
por idade das mulheres com até 3 anos de escolaridade das distintas regiões 
brasileiras. Tanto em âmbito nacional como em todas as regiões, a concen-
tração da fecundidade nas idades entre 15 e 24 anos é inquestionável, com 
destaque para a região Centro Oeste, cuja faixa etária concentra 65% de 
toda a fecundidade nessa categoria específi ca, enquanto nas demais, essa 
proporção aproxima-se dos 55%. Nunca é demasiado repetir, que dentre 
as regiões, a Nordeste é a que apresenta a maior proporção de mulheres 
encaixadas na categoria de analfabetismo funcional (31%) e, portanto, com 
impactos maiores sobre a média nacional.

 

No Gráfi co 42 estão representados os padrões de fecundidade regionais 
referentes à categoria de mulheres com mais de 8 anos de escolaridade, 
para esse mesmo ano. Observa-se, de um modo geral, que a distribuição da 
fecundidade apresenta um formato mais equilibrado entre as distintas faixas 
etárias. Excetuando as regiões Norte e Centro Oeste, onde o grupo de 20 a 

Gráfico 41. Estrutura das taxas específicas de fecundidade 
por grupo de idade das mulheres com até 3 anos de estudo, 

segundo as Grandes Regiões, 2000
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24 anos destaca-se por apresentar uma maior concentração de fecundidade 
e, portanto, um padrão jovem, nas demais regiões, a estrutura da fecundida-
de é mais tardia, com concentração na faixa etária de 25 a 29 anos. 

 

Finalmente, uma informação que chama atenção, resultante da compara-
ção dos dois gráfi cos, é a analogia das estruturas de taxas entre os dois es-
tratos educacionais, nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste e que pode 
ser efeito da elevada incidência de esterilizações em mulheres com idades 
superiores a 25 anos. Apesar de no estrato de menor instrução, a participa-
ção das faixas etárias de 25 anos e mais, na fecundidade total, ser menor, 
principalmente, entre mulheres do Centro Oeste, essa mesma característica 
repete-se no estrato de mais elevado nível educacional. Ou seja, o elevado 
índice de esterilizações nessas três regiões, ainda que tenha ocorrido, prio-
ritariamente entre os segmentos de mulheres menos instruídas atingiu, do 
mesmo modo, os demais segmentos sociais, apesar de sua intensidade ter 
sido menor.

Gráfico 42. Estrutura das taxas específicas de fecundidade 
por grupos de idade das mulheres com até 8 anos de estudo, 

segundo as Grandes Regiões, 2000
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4.3. A fecundidade em idades adolescentes e jovens:  
subsídios para discussão 

Nas sessões anteriores foi discutida a evolução das taxas específicas de 
fecundidade por idade da mulher, suas variações entre os anos censitários, 
além das mudanças nos padrões da fecundidade, confrontando-se a situação 
geral com a situação educacional da mulher. De um modo geral, excetuando 
o grupo etário de 15 a 19 anos, que apresentou pequenas variações positivas 
nas suas taxas de fecundidade, durante as últimas 3 décadas, nos demais 
grupos de idade essas variações foram fortemente negativas. 

Ou seja, considerando, especificamente a faixa etária de mulheres de 15 
a 19 anos, se no global, as variações não foram tão expressivas, o mesmo 
não se pode afirmar quando se trata desse mesmo grupo de mulheres enqua-
dradas na categoria com até 3 anos de escolaridade. 

Na Tabela 14 tem-se uma comparação dessas taxas para os dois grupos 
de mulheres considerados (total e até 3 anos de instrução), para os anos de 
1991 e 2000, segundo as Grandes Regiões, além das respectivas variações 
relativas observadas durante o período. A taxa específica de fecundidade, 
da faixa etária de 15 a 19 anos, em mulheres com até 3 anos de instrução, 
por exemplo, para o Brasil, que era em 1991 de 0,1229, passa em 2000, para 
0,1610.

Essas mesmas taxas, quando se considera o conjunto total de mulhe-
res da faixa etária de 15 a 19 anos, eram, respectivamente, de 0,0850 e 
0,0894. Focalizando as variações relativas do período, observa-se que, para 
o total de mulheres ocorreu um pequeno incremento de 5,2%, valor este 6 
vezes menor ao ocorrido no grupo de mulheres com até 3 anos de instrução 
(31%). 

As maiores taxas neste último grupo, são de mulheres que residem na 
região Norte (17,1% em 1991 e 21,4%, em 2000), com uma variação de 
25,4% no período de 1991/2000, quando para o total de mulheres, esse  
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aumento foi de apenas 2,7% (0,1343 em 1991 para 0,1379). Ou seja, o au-
mento verificado no grupo de mulheres jovens de 15 a 19 anos, analfabetas 
funcionais, representa mais de 9 vezes em comparação ao observado para 
o conjunto das mulheres dessa faixa etária, da região. O Centro-Oeste é a 
segunda Região em que as taxas de fecundidade são bastante elevadas no 
grupo de mulheres de baixa instrução – 0,1635 em 1991 e de 0,1855 em 
2000 –, um aumento relativo de 13,5%, contra apenas 1,91% entre o total de 
mulheres de 15 a 19 anos.  

Tabela 14. Comparação entre as taxas específicas de fecundidade 
do grupo de mulheres de 15 a 19 anos (total e até menos 
de 3 anos de instrução) e variação relativa, segundo as 
Grandes Regiões, 1991/2000

Grandes 
Regiões

Taxas específicas de fecundidade Variação relativa 1991/2000(%)

Total Até 3 anos de
estudo

Total Até 3 anos de
estudo

Brasil

1991 0,0850 0,1229
5,18 31,00

2000 0,0894 0,1610

Norte

1991 0,1343 0,1708
2,68 25,35

2000 0,1379 0,2141

Nordeste

1991 0,0949 0,1217
6,74 35,17

2000 0,1013 0,1645

Sudeste

1991 0,0691 0,1112
4,92 19,06

2000 0,0725 0,1324

Sul

1991 0,0766 0,1386
3,79 13,06

2000 0,0795 0,1567

Centro Oeste

1991 0,0996 0,1635
1,91 13,46

2000 0,1015 0,1855

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1991 e 2000
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Por outro lado, a região Nordeste, embora apresente taxas inferiores, 
comparativamente a essas regiões, foi a que apresentou o maior aumento 
percentual nas taxas específicas de fecundidade de mulheres de 15 a 19 anos 
de baixa instrução (35%), representando uma variação que é superior, em 5 
vezes, ao aumento verificado para o total de mulheres. Nas demais regiões 
também se constatam essas diferenças entre os dois grupos, mas em pata-
mares inferiores. Em termos de variações, o Sudeste proporciona um valor 
alto entre as mulheres de baixa escolaridade (19%), apesar de este grupo 
apresentar a menor taxa específica de fecundidade em 2000, dentre todas as 
regiões (0,1324).

Estas informações, que apontam aumento relativo na gravidez de mu-
lheres de baixa instrução nessa faixa etária durante a última década, não 
deixam de ser preocupantes, uma vez que incide sobre um grupo social mais 
vulnerável do ponto de vista de sua baixa inserção social, principalmente, 
em relação a serviços relacionados à informação, à saúde (acesso a meios 
anticoncepcionais), escolas, emprego, etc. Gravidez precoce significa riscos 
à saúde, que muitas vezes leva a altas taxas de mortalidade materna e do 
recém-nascido.

É importante considerar que muitas destas jovens estão expostas a for-
mas diversas de abuso e violência sexual, envolvendo quase sempre pessoas 
mais velhas, seja no âmbito familiar ou extra familiar, além da exploração 
sexual comercial via prostituição, pornografia e, principalmente, através  
de redes altamente estruturadas, que é o turismo sexual e o tráfico de mu-
lheres.

São freqüentes as notícias veiculadas pelos meios de comunicação (jor-
nais, televisão etc.) comentando a existência de fluxo permanente de uma 
parcela de turistas estrangeiros que, em vôos fretados chegam ao País, pre-
vendo contatos com jovens, dentre elas, até crianças (10 a 14 anos). Este é 
um fenômeno que se intensificou no decorrer da década de 90 e é muito co-
mum nas principais capitais brasileiras, mas, mormente nas localizadas no 
Nordeste e também do Rio de Janeiro, formando-se uma indústria informal, 
altamente lucrativa para os grupos envolvidos no esquema.

Uma exemplificação desta situação foi uma entre várias reportagens re-
alizadas pelo jornal O Globo, onde destacamos a do dia 8/2/2004, com a 
seguinte manchete: Sexo à la Carte: Mulheres são oferecidas a turistas em 
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catálogos de fotos nas areias de Copacabana. Passando-se por turista, o 
autor da reportagem (Alan Gripp), assim descreve a aproximação entre os 
agenciadores e os turistas:

“O turista chega e é recebido com sorrisos e saudações em seu próprio 
idioma. Escolhe um lugar confortável e bem localizado e, em pouco tem-
po, recebe um cardápio anunciado como o grande atrativo do lugar. Não 
está num restaurante, mas à beira do mar de Copacabana. As iguarias em 
questão são outras: mulheres de todas as idades – algumas aparentando 
serem menores – e tipos físicos, a maioria exibida de topless nas fotos. 
O sexo à la carte tomou conta da praia e é a mais nova arma da indústria 
informal do turismo sexual do Rio, que rende milhões (não há números 
precisos) para o mercado clandestino e quase nada para a economia da 
cidade”....... “Dali, o casal segue para o hotel onde está hospedado o tu-
rista, para programas”.....”Aqui estão as melhores mulheres do Rio. É só 
escolher e relaxar – disse um dos agenciadores de mulheres, sem saber 
que falava com um dos repórteres”....  “Os turistas são abordados ainda 
no calçadão e seduzidos a desfrutar dos prazeres das “mulheres mais 
famosas do mundo”. O conforto é peça-chave nesse jogo: esparramados 
em espreguiçadeiras, eles bebem caipirinhas enquanto assistem as jovens 
tomando banho de regadores, manuseados por homens que se intitulam 
“fiscais da natureza”. Não se sabe ao certo como e quando a prostitui-
ção chegou às areias de Copacabana. Mas hoje ela é sustentada por uma 
grande rede de informações, que começa pelas agências de turismo clan-
destinas e passa por recepções de hotéis, boates, quiosques e até pontos 
de táxi. Na ponta final do esquema estão os agenciadores – geralmente 
donos de barracas em pontos chaves da orla – preparados para receber 
os turistas em busca de sexo fácil falando até cinco línguas, mesmo que 
precariamente. “É impressionante como tudo está pronto: se quiser nem 
preciso sair do hotel – conta o alemão, pela primeira vez no Rio”.

Ou seja, apesar de ser uma atividade explícita, ocorrendo à vista de todos, 
parece não existirem ainda políticas adequadas, no âmbito das distintas es-
feras governamentais, que possam criar obstáculos ou impedi-la, principal-
mente, a prostituição infantil. É injustificável que essas meninas se vendam 
na rua. Finge-se que nada existe. Forma-se um pacto de silêncio. Se algum 
tipo de coação ocorre, ela na realidade é uma reação à notícia veiculada pela 
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mídia, cessando, logo em seguida, quando deixa de ser noticiada13.
Também são comuns as redes de tráfego e de prostituição envolvendo 

segmentos da sociedade e que, em algumas ocasiões viram também man-
chete de jornais14. 

Neste aspecto, não existem dúvidas de que a escolaridade da mãe é um 
fator determinante em decisões mais conscientes nas questões relaciona-
das à saúde em geral, e na reprodutiva, em particular. Como a questão da 
gravidez em jovens está concentrada no grupo de mais baixa escolaridade, 
pode-se pensar na possibilidade de ações de políticas públicas futuras, que 
tenham como meta atacar essa problemática; é importante, além disso, que 
se tenha a quantificação desse grupo de risco, pelo menos em nível regional, 
de forma que essas potenciais ações possam ser bem direcionadas. 

No Quadro 5 são apresentados os valores absolutos da população de 
jovens de 15 a 19 anos com até 3 anos de escolaridade, sua distribuição 
proporcional de acordo com as regiões brasileiras, além de estimativas de 
nascimentos desse grupo particular.

Considerando que este grupo está mais exposto ao risco de vir a ter uma 
gravidez indesejável, é na região Nordeste onde parece existir o maior pro-
blema, visto que, mais da metade (57,5%) dessas mulheres nessa faixa etá-
ria, lá se encontram e são responsáveis por 55% de todos os nascimentos 
verificados nessa categoria específica. Estes dados podem estar explicando 
as variações mais elevadas (35%), nas taxas específicas de fecundidade do 
grupo entre 1991 e 2000, observadas na região. A região Centro-Oeste, em-
bora apresente uma baixa proporção de adolescentes e jovens de 15 a 19 
anos, dentre o total desse grupo de baixa escolaridade (5%), no entanto, 
detém uma taxa específica de fecundidade das mais elevadas (0,185), sendo 
responsável por 5% dos nascimentos totais. 

13 Cabe aqui destacar a possibilidade de que esse problema possa vir a ter bons encaminhamentos, caso se 
leve em consideração à resposta dada pela Secretária Especial de Políticas para a Mulher à pergunta, ao jornal 
O Globo do dia 15/02/2004, sobre se “a prostituição deveria ser tratada com repressão”. Sua resposta: “Temos 
que trabalhar, por um lado, com processos educacionais. Não podemos entender essa atividade como uma 
alternativa para aqueles ou aquelas que são excluídos dos benefícios da sociedade. Por outro lado, queremos 
preservar o direito do arbítrio sobre o corpo, sobre a sexualidade. Não se trata de uma ação repressiva, mas 
educacional e de criação de oportunidades e de alternativas”.
14 Por exemplo, O Globo do dia 15/08/2003, destaca a seguinte manchete à pág. 16. “Escândalo sexual en-
volve vereadores em SP: Políticos e empresários de Porto Ferreira são investigados por abuso contra meninas 
de 14 a 16 anos”. Ou, ainda, esta outra notícia veiculada por esse mesmo jornal: “Vereador é preso por estrupo 
em MS: Vítima foi menina de 10 anos. Outro político indiciado ainda está foragido”.
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Dentre as demais regiões, a Norte também é motivo de preocupação, 
pois esta região, apesar de ter o menor peso populacional do país, mesmo 
assim, o grupo de adolescentes e jovens mulheres de 15 a 19 anos com baixa 
instrução (14,6% do total) teve 32 668 nascimentos, representando 18,3% 
do total geral de 178 281. Este valor, inclusive, é superior aos 28 946 ocor-
ridos na região Sudeste, de maior concentração populacional do país.

Quadro 5. Distribuição proporcional de adolescentes e jovens de 
15 a 19 anos com até 3 anos de instrução e respectivos 
nascimentos, segundo as Grandes Regiões, 2000

Grandes 
Regiões

Jovens de 15 a 19 
anos com até 3 

anos de instrução

Distribuição 
proporcional

(%)

Número de 
nascimentos 
estimados

Distribuição dos 
nascimentos (%)

Brasil 1041685 100,0 178281 100,0

Norte 152564 14,6 32668 18,3

Nordeste 598836 57,5 98481 55,3

Sudeste 218561 21,0 28946 16,2

Sul 19559 1,9 9514 5,3

Centro Oeste 52155 5,0 8672 4,9

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000

Completando esse quadro sobre gravidez em adolescentes e jovens de 
15 a 19 anos, é apresentado a seguir o Gráfico 43 que mostra a comparação 
entre a gravidez em jovens de 15 a 19 anos com até 3 anos de escolaridade e 
as de 8 anos e mais de escolaridade, por Unidade da Federação.

Os resultados das taxas específicas, para as Unidades da Federação, in-
dicam, claramente, que, em todas elas, essas taxas são superiores entre as 
adolescentes e jovens menos instruídas, sendo que as diferenças entre os 
dois estratos educacionais são elevadas e, reproduzem de uma forma geral, 
as situações apresentadas para suas Regiões. Nos extremos tem-se o Dis-
trito Federal do Centro-Oeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
do Sudeste, Rio Grande do Sul e Santa Catarina do Sul e alguns estados 
do Nordeste (Paraíba, Bahia, Sergipe), com as menores taxas específicas 
no grupo etário considerado, independentemente do nível de escolaridade.  
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No outro extremo, todos os estados do Norte e Centro Oeste, com taxas que 
são superiores a 0,200 nascimentos por mulher, no estrato educacional de 
mais baixa instrução.

Ou seja, em média, cada 1000 mulheres dariam à luz cerca de 200 nas-
cimentos nesses estados, enquanto no estrato de mais elevada escolaridade, 
essa relação estaria em torno de 50 nascimentos por 1000 mulheres, portan-
to, 5 vezes inferior.

Tem-se, portanto, um retrato bastante claro, de como o papel da educa-
ção é fundamental na redução dos índices de fecundidade, além de indica-
ções sobre as Unidades da Federação onde se deveria dar maior atenção à 
questão da gravidez em idades mais jovens.

Por fi m, algumas informações adicionais fazem-se necessárias, na me-
dida em que a questão relacionada à gravidez em idades muito jovens, está 
sendo considerada, na expressão de alguns “especialistas no assunto”, uma 

Gráfico 43. Taxas específicas de fecundidade em adolescentes 
e jovens de 15 a 19 anos por nível de instrução, 

segundo as Unidades da Federação, 2000
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epidemia – ou seja, uma doença. Sem sombra de dúvida, toda gravidez não 
planejada deve ser vista como motivo de preocupação, por parte de toda a 
sociedade e, em especial, das instituições responsáveis pelos programas so-
ciais e de saúde. Além das questões anteriormente apontadas, e que devem 
ser enfrentadas pelas distintas esferas públicas, não deixa de ser, também, 
um forte indicativo da precariedade de determinados serviços que, muitas 
vezes, não são universalizados e quando o são, pecam por sua baixa quali-
dade no atendimento. 

De qualquer forma, as informações apresentadas e discutidas até aqui, 
fornecem indicações sobre os principais grupos sociais e áreas regionais, 
onde essa problemática é mais contundente e que, portanto, deveriam ser 
tratadas com prioridade, quando da definição de programas de ação para o 
setor. Além disso, há também um conhecimento das principais causas as-
sociadas à gravidez dessas jovens. Ao se defender a idéia de priorizar as 
ações, tem-se em vista, a sua alta incidência, sem, no entanto, descuidar 
dessa mesma questão naquelas outras áreas geográficas e segmentos sociais 
cuja prevalência é inferior.  

As informações que serão a seguir apresentadas têm, portanto, o objetivo 
de complementar o retrato traçado sobre a gravidez em adolescentes e jo-
vens, independentemente da questão relacionada à escolaridade. Para tanto, 
consideram-se as faixas etárias de 10 a 14 anos (crianças), 15 a 17 anos 
(adolescência) e jovens de 18 a 19 anos de idade. O pretexto de se inserir a 
categoria de 10 a 14 anos está relacionado a uma preocupação crescente na 
sociedade quanto a esse grupo, pois de acordo com o Censo de 2000, de um 
total de 8,56 milhões de meninas nessa faixa etária, cerca de 40 000 tiveram 
filhos, o que, sem sombra de dúvida, não deixa de ser um fato preocupante.

Uma primeira informação geral refere-se à proporção de cada uma des-
sas 3 categorias de idade que tiveram filhos, segundo o Censo de 2000, na 
esfera nacional, regional e estadual (Tabela 15).

De um modo geral, as regiões do Sudeste e Sul e respectivos estados, 
apresentam as menores proporções nos três grupos considerados, enquanto 
a região Norte e suas Unidades da Federação detêm os valores mais eleva-
dos. Como era de se esperar, as mais elevadas proporções de mulheres que 
tiveram filhos são de jovens de 18 e 19 anos, variando entre 20 a 23% nos 
estados do Sudeste e Sul e superior a 30% nos do Centro Oeste – exceção 
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do Distrito Federal que apresenta proporção similar aos estados do Sudeste 
e Sul – parte dos estados do Nordeste e estados do Norte. O Acre apresenta 
a maior proporção (45%), enquanto Minas Gerais a menor (20,1%). 

Na faixa etária de 15 a 17 anos, as proporções são três vezes menores 
do que aquelas prevalecentes na faixa de idade de 18 a 19 anos. No grupo 
etário de 10 a 14 anos, são baixas as proporções de meninas nessas idades 
que têm filhos, variando entre 0,3% e 0,5% na maioria dos estados, exceção 
do Centro Oeste e Norte, aonde essa proporção chega a 0,8%.

Ou seja, quando se trata da faixa etária compreendida entre 15 e 19 anos, 
fica claro que não deve ser tratada de forma homogênea, daí alguns cui-
dados quanto a inferências, por exemplo, sobre incidência de gravidez na 
adolescência. Esta faixa etária, ao ser considerado como tal, está incluindo, 
na realidade, jovens de 18 e 19 anos, que já não fazem parte do grupo de 
adolescentes (15 a 17 anos) e, portanto, “teoricamente”, com maior poder 
de tomada de decisões.

Se a mais elevada proporção de mulheres que tiveram filhos dentro da 
faixa de 15 a 19 anos concentra-se nas idades de 18 a 19 anos, é de se espe-
rar que essas mesmas idades centralizem também o maior número de filhos. 
Este fato é evidenciado no Gráfico 44.

Independentemente da região, mais de 60% dos filhos tidos pelo grupo 
etário de 10 a 19 anos, são de mães jovens de idades compreendidas entre 18 
e 19 anos.  Essas proporções chegam a 65% nas regiões do Centro – Sul. A 
participação da categoria de adolescentes propriamente dita (15 a 17 anos) é 
levemente superior a 30%, alcançando um máximo na região Norte (35%), 
seguida pelo Nordeste (34%).

As crianças de 10 a 14 anos, apresentam, como esperado, valores baixos, 
mas preocupantes, do ponto de vista das diferenças regionais. Se, no Cen-
tro-Sul as proporções estão levemente acima de 2%, no Norte e Nordeste, 
possivelmente por fatores relacionados à maior pobreza da região e a explo-
ração sexual dessas crianças, os níveis sobem para valores superiores a 3%, 
como é o caso do Norte.
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 Tabela 15. Proporção de crianças, adolescentes e jovens com filhos 
em cada faixa etária, segundo as Grandes Regiões e 
Unidades da Federação, 2000

Grandes Regiões e  
Unidades da Federação

Total 10 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 19 anos 15 a 19 anos

Brasil 7,88 0,44 8,52 24,69 15,03
Norte 11,24 0,74 13,15 35,69 21,93

Rondônia 10,45 0,66 11,42 34,30 20,51
Acre 14,44 0,76 16,83 45,00 28,10

Amazonas 11,85 0,79 13,95 37,21 22,94
Roraima 11,92 0,78 14,28 36,76 23,16

Pará 10,87 0,73 12,96 34,31 21,24
Amapá 11,51 0,73 11,64 38,36 22,28

Tocantins 10,76 0,69 12,64 34,70 21,20
Nordeste 8,26 0,50 9,22 26,61 15,98
Maranhão 10,40 0,60 12,45 34,54 20,63

Piauí 7,74 0,46 8,74 26,31 15,13
Ceará 7,62 0,41 8,66 25,10 15,19

R. G. Norte 8,29 0,57 9,19 26,58 16,10
Paraíba 7,26 0,44 8,09 23,65 14,09

Pernambuco 7,90 0,50 8,58 25,21 15,16
Alagoas 9,12 0,61 10,49 29,27 17,69
Sergipe 8,17 0,46 9,13 25,82 15,81
Bahia 8,00 0,50 8,49 25,19 15,06

Sudeste 6,80 0,33 6,98 20,98 12,78
Minas Gerais 6,25 0,28 6,24 20,12 11,93
Espirito Santo 7,28 0,43 7,54 22,80 13,76
Rio de Janeiro 7,62 0,42 8,11 22,32 14,11

São Paulo 6,74 0,32 6,90 20,76 12,64
Sul 7,24 0,34 7,70 23,07 13,89

Paraná 7,68 0,30 8,42 24,55 14,91
Santa Catarina 6,85 0,51 6,80 22,34 13,05

R. G. do Sul 7,02 0,27 7,50 22,02 13,36
Centro Oeste 9,28 0,51 9,82 28,45 17,51
Mato G. Sul 10,07 0,67 11,39 31,37 19,35
Mato Grosso 10,27 0,60 11,45 32,89 20,00

Goiás 9,23 0,46 9,46 28,79 17,46
Distrito Federal 7,38 0,30 7,14 20,75 13,12

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000
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O padrão regional da distribuição de fi lhos por cada uma das faixas etá-
rias consideradas reproduz-se em nível estadual, conforme é mostrado na 
Tabela 16. 

Em síntese, a questão da gravidez nos grupos considerados de fato ado-
lescentes (15 a 17 anos) tem de ser visto como um problema que afeta cla-
ramente as famílias de mais baixo poder aquisitivo e educacional e que 
residem, em sua grande maioria, nas regiões e estados mais atrasados do 
ponto de vista econômico e social. 

Há fortes indícios de que programas governamentais direcionados à saú-
de, pela ausência de infra-estrutura adequada, ainda encontram grandes di-
fi culdades em sua implantação, principalmente nessas áreas, deixando de 
atender a esses segmentos populacionais, conforme pode ser deduzido da 
leitura de documentos preparados em setores do Ministério da Saúde, res-
ponsáveis pelos programas de Atenção à Mulher e Saúde da Família. 

Gráfico 44. Proporção de crianças, adolescentes e jovens que 
tiveram filhos, em relação ao total de filhos tidos da faixa etária 

de 10 a 19 anos, segundo as Grandes Regiões, 2000
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Tabela 16. Proporção de crianças, adolescentes e jovens que tiveram 
filhos em relação ao total de filhos tidos da faixa etária de 
10 a 19 anos segundo  as Grandes Regiões e Unidades da 
Federação, 2000

Grandes Regiões e 
Unidades da Federação

Total 10 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 19 anos 15 a 19 anos

Brasil 100,0 2,71 32,94 64,35 97,29
Norte 100,0 3,30 35,39 61,31 96,70

Rondônia 100,0 3,18 32,49 64,33 96,82
Acre 100,0 2,63 35,00 62,37 97,37

Amazonas 100,0 3,35 36,05 60,59 96,65
Roraima 100,0 3,29 36,07 60,62 96,71

Pará 100,0 3,41 36,09 60,50 96,59
Amapá 100,0 3,18 30,42 66,40 96,82

Tocantins 100,0 3,25 35,31 61,45 96,75
Nordeste 100,0 3,02 34,18 62,79 96,98
Maranhão 100,0 2,95 36,88 60,17 97,05

Piauí 100,0 3,00 35,64 61,36 97,00
Ceará 100,0 2,75 33,45 63,80 97,25

R. G. Norte 100,0 3,47 33,22 63,30 96,53
Paraíba 100,0 3,06 34,20 62,74 96,94

Pernambuco 100,0 3,10 33,17 63,73 96,90
Alagoas 100,0 3,35 35,37 61,28 96,65
Sergipe 100,0 2,83 33,63 63,54 97,17
Bahia 100,0 3,01 33,14 63,84 96,99

Sudeste 100,0 2,35 31,26 66,40 97,65
Minas Gerais 100,0 2,20 30,17 67,63 97,80
Espirito Santo 100,0 2,86 31,55 65,58 97,14
Rio de Janeiro 100,0 2,64 32,38 64,98 97,36

São Paulo 100,0 2,25 31,29 66,46 97,75
Sul 100,0 2,29 32,36 65,36 97,71

Paraná 100,0 1,95 33,10 64,95 98,05
Santa Catarina 100,0 3,70 29,96 66,33 96,30

R. G. do Sul 100,0 1,88 32,86 65,26 98,12
Centro Oeste 100,0 2,63 32,06 65,31 97,37
Mato G. Sul 100,0 3,30 34,23 62,47 96,70
Mato Grosso 100,0 2,93 33,44 63,63 97,07

Goiás 100,0 2,43 30,94 66,63 97,57
Distrito Federal 100,0 1,82 29,96 68,22 98,18

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000
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Na área da saúde da mulher, a NOAS estabelece para os municípios a 
garantia das ações básicas mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento 
familiar e prevenção do câncer de colo uterino e, para garantir o acesso às 
ações de maior complexidade, prevêem a conformação de sistemas funcio-
nais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos terri-
tórios estaduais (Coelho, 2003).

 A delimitação das ações básicas mínimas para o âmbito municipal é 
resultante do reconhecimento das inúmeras dificuldades para consolidação 
do SUS, e das grandes lacunas que ainda existem na atenção à saúde da 
população. Porém, em relação à saúde da mulher, fica evidente que essa 
proposta não abrange todo o conjunto de ações previstas nos documentos 
que norteiam a política de atenção integral à saúde da mulher que passa a 
contemplar, a partir de 2003, a atenção a segmentos da população feminina 
e a problemas emergentes que afetam a saúde da mulher.

Também o nível federal apresentou dificuldades e descontinuidade no 
processo de assessoria e apoio para implementação do PAISM, observando-
se mudanças a partir de 1998, quando a saúde da mulher é definida como 
uma prioridade de governo. 

O balanço das ações realizadas no período 1998 a 2002, elaborado por 
Correa e Piola (2002), indica que se trabalhou na perspectiva de resolução 
de problemas, priorizando-se a saúde reprodutiva e em particular as ações 
para redução da mortalidade materna (pré-natal, assistência ao parto e anti-
concepção). Segundo os autores, embora se tenha mantido como imagem-
objetivo a atenção integral à saúde da mulher, essa definição de prioridades 
dificultou/impediu a incidência sobre outras áreas estratégicas do ponto de 
vista da agenda ampla de saúde da mulher, a exemplo das questões trazidas 
na adolescência, climatério, queixas ginecológicas e mesmo a participação 
da área nas ações voltadas às doenças crônicas e denegerativas e à saúde 
mental. Essa perspectiva de atuação também comprometeu, segundo os au-
tores, a transversalidade de gênero e raça. Apesar disso, eles afirmam: 

“considerando-se que os problemas não foram tratados de forma isolada 
e que houve a incorporação de um tema novo como a violência sexual, 
avalia-se que houve um avanço no sentido da integralidade e uma ruptura 
com as ações verticalizadas do passado” (Correa e Piola, 2002). 
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Nesse balanço são apontadas ainda várias lacunas: climatério/menopau-
sa; queixas ginecológicas; infertilidade e reprodução assistida; saúde da 
mulher na adolescência; doenças crônico-degenerativas; saúde ocupacio-
nal; saúde mental; doenças infecto-contagiosas e a inclusão da perspectiva 
de gênero e raça nas ações a serem desenvolvidas. 

Em 2003, a Área Técnica de Saúde da Mulher identifica ainda outras 
lacunas, seja para a proposição de novas ações, seja para a integração com 
outras áreas técnicas, quais sejam: atenção às mulheres rurais, portadores de 
deficiências, negras, indígenas e lésbicas e a participação nas discussões e 
atividades sobre saúde da mulher e meio ambiente.

Ou seja, em razão dessas dificuldades de implantação e integração dos 
programas entre as distintas esferas do governo, particularmente nas ques-
tões relacionadas à saúde reprodutiva, penaliza, precisamente, aqueles seg-
mentos sociais e áreas geográficas mais desprovidas, apesar do esforço que 
vem sendo feito, por parte dos gestores das principais esferas de governo de 
encontrar soluções que possibilitem elevar a oferta dos principais serviços 
de saúde, incorporando, dessa forma, no sistema de atendimento, à popula-
ção mais carente dessas áreas.

Por outro lado, no que respeita à gravidez indesejada na adolescência, é 
imperioso, também, medidas complementares de caráter mais repressivo, 
que coíbam a institucionalização do comércio e turismo sexual, que se está 
transformando em atividade de rotina, como forma de atração de turistas, 
principalmente, em áreas onde a concentração da pobreza é alta. Ao aumen-
tar os índices de gravidezes nesses segmentos sociais mais carentes, eleva-
se o risco intrínseco para a saúde da adolescente e do bebê, acréscimo do 
índice de prematuros e de abandono de menores e evasão escolar. O quadro 
apresentado sobre as possíveis causas do comportamento da fecundidade 
em idades mais jovens, por certo, explicam, em parte, o porquê de sua dis-
tinta trajetória, em contraposição aos demais grupos etários.
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5. Implicações do Processo Demográfico 

No decorrer do trabalho foram apresentadas evidências bastante claras 
sobre as profundas mudanças na dinâmica demográfica brasileira, particu-
larmente no que se refere aos aspectos relacionados à fecundidade. Consta-
tou-se que o processo de transição da fecundidade, apesar de ter principiado 
em momentos diferentes do tempo, foi resultante dos distintos aspectos es-
truturais das transformações sociais apresentadas entre as regiões brasilei-
ras. Essas alterações, por terem tido início retardado nas regiões Norte e 
Nordeste em relação ao Centro-Sul, fizeram com que o ritmo de queda da 
fecundidade obedecesse a um movimento com temporalidade própria.

Por exemplo, mesmo apresentando taxas de fecundidade mais altas, o 
declínio relativo naquelas regiões durante a década de 70 foi inferior ao 
das regiões mais desenvolvidas. Contudo, a partir dos anos 80, o declínio 
da fecundidade dessas regiões começa a ser proporcionalmente maior do 
que o das regiões Sudeste e Sul, evidenciando a tendência generalizadora 
do processo de transição de fecundidade pelo conjunto das regiões do país, 
alcançando as áreas e grupos sociais, onde a fecundidade era, até então, 
mais elevada.

Deste modo, é cada vez mais improcedente responsabilizar o tamanho 
das famílias pelos altos índices de pobreza existentes no país. Os graves 
problemas sociais, aguçados pela miséria, e que começam na esfera domés-
tica e chegam a hospitais públicos, delegacias, penitenciárias e tribunais, 
tornam homens e mulheres réus aos olhos da sociedade, quando na realida-
de, são vítimas15. Culpá-los, tem sido uma fórmula de, 

“desviar as atenções para as graves distorções sociais que estão à  
raiz dos problemas brasileiros. Quando os organismos de cooperação  

15 Ney Costa, Secretário Executivo da Bemfam, em carta enviada ao Globo, em 13/1/2004.
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internacional, nos idos dos anos 60 e 70 do século passado, propunham 
o controle da natalidade como meio de, pretensamente, eliminar o cres-
cimento demográfico como obstáculo ao desenvolvimento econômico, 
não dispúnhamos da experiência histórica vivida pelo Brasil nos últimos 
30 anos do século XX, de rapidíssima queda da fecundidade, sem que se 
tivessem mitigado as dificuldades sociais e econômicas que tanto afligem 
a maioria. Também, àquela altura, não se tinham evidências que mostras-
sem a existência de uma demanda reprimida de planejamento de filhos, 
demanda esta ainda hoje muito mal atendida pelos serviços públicos de 
saúde.

Em que pesem os avanços, homens e mulheres das camadas menos favo-
recidas da população, são muitas vezes obrigados a peregrinar por cen-
tros de saúde e hospitais em busca de acesso a métodos de planejamento 
da prole que sejam adequados à sua situação. Ocorre muitas vezes nestas 
camadas da população o que é comum no atendimento à saúde dentária: 
à falta de uma atenção permanente e sistemática da saúde dos dentes, 
apela-se para arrancar aqueles que ainda estão sãos e colocar a dentadu-
ra! Desta forma, mulheres e homens acabam “optando” pela esteriliza-
ção cirúrgica e definitiva, à falta de meios menos invasivos que possam 
resolver suas necessidades reprodutivas (Oliveira, M., 2004)16.

Mostrar as implicações das mudanças nos padrões demográficos, parti-
cularmente nas questões relacionadas ao comportamento reprodutivo, sobre 
as estruturas etárias e a redefinição de políticas públicas direcionadas a gru-
pos sociais específicos, é o objetivo das sessões seguintes. 

16 Texto extraído de mensagem encaminhada à Folha de São Paulo, em 7/1/2004 pela Presidente da As-
sociação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP), Maria Coleta de Oliveira, acerca da discussão em 
curso sobre uma eventual política de planejamento familiar no país, associada a programas de transferência 
de renda.
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5.1. Implicações do processo demográfico sobre  
as estruturas etárias

Uma conseqüência fundamental da mudança nos padrões demográficos, 
sobretudo nos níveis de fecundidade, com sua conseqüente redução do nú-
mero de nascimentos, refere-se a seus intensos efeitos sobre as estruturas de 
distribuição etária da população. 

Até o final dos anos 70, a estrutura etária da população brasileira era pre-
dominantemente jovem, decorrente de uma longa experiência de níveis eleva-
dos de fecundidade. Uma das mais fortes evidências, encontradas na compa-
ração temporal, diz respeito justamente ao estreitamento da base da pirâmide, 
com reduções significativas do número de crianças e adolescentes no total da 
população. Essa tendência é claramente reflexo do declínio da fecundidade, 
observado no Censo de 80 e que se intensifica nas décadas seguintes, quando 
à diminuição relativa do número de crianças acrescenta-se, inicialmente, um 
aumento em termos absolutos, em decorrência da inércia demográfica e uma 
posterior diminuição, a partir do ano 2000. (Gráfico 45 a 48).

As estruturas das pirâmides (Gráfico 45) ainda revelam os efeitos de nas-
cimentos de coortes originárias de períodos de fecundidade ainda elevada, 
de tal modo que, a partir de 1991 percebe-se, nitidamente, o salto no cres-
cimento da população em idade ativa (15 a 59 anos), ou seja, os chamados 
jovens e adultos, tanto em termos relativos como absolutos. 

De 1991 a 2000, esse grupo etário em idade de trabalhar pulou de 86,8 
milhões para 106,4 milhões, ou seja, um incremento de 19,6 milhões (Grá-
fico 46), numa fase em que a economia começava a apresentar sinais de 
retração, com aumento do desemprego e diminuição da renda real do tra-
balhador. Agregue-se a isso, o crescimento que também vem ocorrendo, do 
grupo etário idoso, tanto relativo como em termos absolutos, fruto, por um 
lado, da diminuição do número de nascimentos e, por outro, da elevação 
tendencial da esperança de vida. 
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Uma análise mais aprofundada indica que, em âmbito nacional, a partici-
pação do grupo de crianças e adolescentes menores de 15 anos, que manteve 
estável sua participação no total da população, entre 1940-1970, em pata-
mares de 42%, começa a declinar a partir de então, chegando em 2000 com 
uma proporção de 29,8%. Ou seja, uma redução relativa de 30%. Essa que-
da se contrapõe, portanto, não só aos grupos de idades adultas, mas também 
de idosos, que tiveram aumentado suas participações, conforme é mostrado 
no Gráfi co 47. Como derivante destas alterações, vale destacar o aumento 
de quase 2 anos experimentado pela idade mediana da população, durante a 
última década. Em 1980, a idade mediana que era de 19,2 anos, passou, em 
1991 para 21,7 anos e 24,2 anos em 2000.
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As estruturas etárias derivadas, com base nas hipóteses de projeções de 
população (tendências futuras das componentes demográfi cas) demonstram 
o aprofundamento de algumas das características acima citadas e mudanças 
em outras. Assim, para 2050 o grupo etário de 0 a 14 anos teria uma redução 
absoluta, quando comparada a 2000, algo em torno de 4,7 milhões de crian-
ças e adolescentes. Por outro lado, mantidas as atuais tendências, espera-se 
para o ano 2050 um aumento de aproximadamente 44 milhões de pessoas 
com idades ente 15 e 60 anos (Gráfi co 46). 

O grupo de mais de 60 anos, que quase duplica, em termos absolutos, 
entre 2000 e 2020, passando de 14,5 para 26,3 milhões, em 2050, esse con-
tingente atinge a cifra de 64 milhões, valor esse superior ao do grupo etá-
rio constituído por crianças e adolescentes, estimado em 46,3 milhões. Em 
termos de sua participação no total da população, nesse ano, os idosos re-
presentarão 24,7% contra 17,8% de crianças e adolescentes (Gráfi co 47). 
É fácil imaginar as formas das futuras pirâmides etárias, com diminuições 
sucessivas de contingentes na sua base e aumentos sucessivos nas idades 

Gráfico 46. População de crianças, população de jovens-adultos 
e de idosos (em milhares). Brasil, 1940-2050 
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posteriores, até atingir a forma de uma estrutura piramidal estável em que 
praticamente todos os grupos etários seriam de igual magnitude.  

Considerando os grupos etários formados por crianças (0 a 14 anos), 
jovens e adultos em idade de trabalhar (15 a 60 anos) e idosos (60 anos ou 
mais), é possível elaborar indicadores, relacionando esses grupos, de forma 
a se ter uma avaliação das alterações ocorridas no decorrer dos anos e proje-
ções futuras, decorrentes das transformações havidas nos níveis de fecundi-
dade. Um primeiro indicador, que se chamará Razão de Dependência Total, 
relaciona o total da população potencialmente em idade ativa (15 a 60 anos) 
com a população em idade inativa. Este indicador refl ete o peso ou “carga 
econômica” do grupo de crianças e de idosos, sobre o segmento populacio-
nal que poderia estar exercendo alguma atividade produtiva.

Gráfico 47. Proporção de crianças, jovens-adultos e de idosos 
em relação ao total da população. Brasil, 1940-2050 
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Observando a trajetória desse indicador (Gráfico 48), até 1970, a car-
ga econômica da população ativa apresenta uma tendência crescente, di-
minuindo a partir da década de 80, quando a fecundidade apresenta queda 
consistente em todo o país, independentemente dos estratos sociais. Naque-
le ano, por exemplo, cada 100 pessoas em idade ativa teriam que trabalhar 
para suprir as necessidades de 89 inativos. Em 2000, essa relação cai para 61 
pessoas em idade inativas. Ou seja, numa situação ideal de pleno emprego, 
a nova configuração demográfica poderia estar produzindo uma situação 
em que a população potencialmente ativa brasileira não estaria exposta a 
altos níveis de desgastes físicos e mentais, podendo estar dedicando parte do 
tempo para atividades outras, como as de lazer, despreocupadas em relação 
a problemas de violência e seqüelas decorrentes dos desprezíveis níveis de 
atividade econômica a que esses segmentos vêm sendo submetidos desde 
os anos 80.

Observe-se que a tendência de redução dessa carga econômica tende a 
uma redução para os próximos 20 anos, chegando em 2020, a um valor de 
58,7 inativos para cada 100 pessoas em idade ativa. Essa tendência começa-
rá a se reverter a partir dessa data, principalmente, em função do aumento, 
tanto no volume em termos absolutos, como nos percentuais de idosos, che-
gando em 2050 com uma relação de 74 pessoas inativas. A responsabilida-
de de sustentar o contingente crescente de idosos aumentará, passando de 
13,1(2000) para 42,9 em cada 100 pessoas em idade ativa (2050), tendência 
oposta à seguida para as crianças e adolescentes menores de 14 anos.  Se, 
em 1970, a dependência econômica em relação a este grupo específico era 
de 79,7 crianças para cada 100 pessoas em idade ativa, em 2000, essa rela-
ção cai para 48 e projeção em 2050 de apenas 31,0 crianças.
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Como conseqüência destes comportamentos distintos seguidos por crian-
ças e idosos verifi camos um aumento crescente no índice de envelhecimen-
to da população brasileira conforme retrata o Gráfi co 48. Se, na fase inicial 
da transição da fecundidade, o índice era de apenas 12 idosos para cada 100 
crianças, em 2000, passa para 27,3, estimando-se que em 2020, chegará a 
58,7, devendo alcançar em 2050 a 138,3 para cada 100 crianças e jovens de 
0 a 14 anos de idade. 

Gráfico 48. Razão de dependência (total, crianças, idosos) 
e índice de envelhecimento. Brasil, 1940-2050 
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5.2. As implicações das mudanças no padrão demográfico na 
esfera das políticas públicas

Através das análises apresentadas, ficam evidenciadas as razões que de-
veriam levar a sociedade brasileira a tomar consciência sobre o real sig-
nificado das novas realidades demográficas e seus desdobramentos sobre 
a formulação de políticas públicas orientadas a grupos sociais específicos. 
Essa tomada de consciência, caso houvesse ocorrido, poderia, por um lado, 
ter redirecionado a tomada de decisões na área da política econômica, com 
desdobramentos positivos sobre uma maior oferta de emprego e melhorias 
na distribuição da renda. Entretanto, há de se chamar atenção para o fato de 
que se hoje, na questão dos idosos ainda existem dúvidas quanto ao encami-
nhamento de soluções relativas ao conjunto da seguridade social e atenção a 
novas necessidades de saúde que, devido a seu maior grau de complexidade, 
são mais onerosas, dúvidas de natureza similar também existem em relação 
às crianças e adolescentes.

Se, partirmos do princípio de que a população, não importa sua situação 
etária, deve usufruir os direitos de cidadania, é lícito considerar que os sis-
temas públicos que envolvem a seguridade e assistência social devam ser 
regidos por regras de contribuição, critérios de benefícios e transferências 
de fundos públicos que possam proteger e sustentar as condições materiais 
de vida desses contingentes populacionais, sobretudo aqueles originários de 
famílias mais carentes.

Para os idosos, a questão central será garantir, então, um sistema pre-
videnciário que permita uma qualidade de vida e sobrevivência condigna, 
num país, em que ser idoso, é um risco, visto que a sociedade está despre-
parada, por ainda não ter tomado plena consciência do processo profundo 
que vem acontecendo no perfil demográfico brasileiro, onde a tendência é 
de aumento da participação deste grupo na estrutura populacional. 

Conseqüentemente, mudanças de cultura e educação direcionadas à va-
lorização desse grupo específico é vital, sendo pré-condição para a tomada 
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de decisões em várias áreas importantes, como é a de saúde – ampliação e 
melhoria no atendimento, preparação de quadros técnicos e profissionais 
na área de geriatria, fisioterapia e terapia ocupacional, etc. – e na área de 
infra-estrutura urbana, adequando o espaço urbano e moradias a esses novos 
contingentes que serão, no futuro, predominantes.

Na situação específica de crianças, cujo contingente vem declinando em 
termos relativos e, em muitas regiões, também em números absolutos, as 
tendências demográficas parecem apontar em direções mais favoráveis. 

É importante alertar que a redução da taxa fecundidade não é garantia, 
por si só, da solução automática dos graves problemas sociais que o país se 
defronta. Se isto fosse verdade, 

“não se teria hoje o agravamento destes problemas, tais como o aumento 
de crianças carentes, o desemprego, a delinqüência etc., na medida em 
que a redução do crescimento é um fenômeno que vem ocorrendo desde 
início da década de 80. Ou seja, até o presente momento, poucos destes 
problemas foram efetivamente bem encaminhados, apesar das condições 
demográficas terem se tornado idealmente mais favoráveis...... É neces-
sário, portanto, haver objetividade na definição das populações que serão 
objeto das políticas sociais, tendo-se bem claro sua dimensão, caracte-
rísticas e tendências evolutivas, que são elementos fundamentais para o 
dimensionamento e seleção correta dos grupos de risco ou das popula-
ções-alvo” (Simões e Oliveira, 1998).

Finalizando, chama-se atenção para uma variável importante, que é a 
educação e que afeta, principalmente, as crianças. Estudos têm mostrado 
a existência de grandes distorções entre a série freqüentada versus idade, 
pondo em evidência as deficiências do sistema e, em última análise, sua 
capacidade de absorção, retenção e progressão da oferta de alunos. Há que 
considerar também as causas de natureza social, visto que muitas famílias 
são compelidas a utilizar seus filhos como força de trabalho infanto-juvenil, 
ainda não totalmente eliminado no país, apesar da legislação vigente, proi-
bindo tal prática.

De qualquer forma, é imperativo reforçar e monitorar as estratégias em 
curso (bolsa escola, bolsa família etc.) para reter estas crianças na escola, e 
criar as infra-estruturas escolares onde elas ainda são inexistentes, como é o 
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caso de um significativo número de municípios brasileiros onde as taxas de 
analfabetismo funcional são ainda elevadas. Além disso, deve-se ficar atento 
para a melhoria da qualidade do ensino, elemento cada vez mais importante, 
numa economia globalizada e competitiva. Para tanto, há necessidade de se 
investir na qualificação do corpo docente e remuneração condigna.

Tais questões não podem deixar de ser enfocadas e enfrentadas, num mo-
mento em que começa a diminuir significativamente o número de crianças 
em idade escolar, na maioria dos municípios brasileiros não afetados por 
movimentos migratórios maciços. No caso dos municípios onde as taxas de 
analfabetismo são ainda elevadas, deve-se ter presente que esses são pro-
vavelmente municípios que expulsam população para centros mais urbanos 
dotados, em geral, de serviços de natureza pública. 

Em suma, 

“desperdiçar esta situação, extremamente favorável do ponto de vista 
demográfico, para solucionar de vez problemas desse tipo, é jogar fora 
algumas das chances futuras desta nação realmente vir a solucionar seus 
imensos problemas de pobreza e exclusão social” (Simões e Oliveira, 
1998). 

Portanto, políticas oportunistas que advogam diminuição de recursos 
para as áreas de saúde infantil e de educação, dada a redução da demanda 
potencial, devem ser refutadas. 

Por fim, ao se pensar em planejamento de políticas públicas, não se pode 
deixar de considerar as especificidades próprias de cada região que, no caso 
do Brasil, tiveram ritmos distintos de transição demográfica e que irão se 
refletir, portanto, nas novas demandas dos distintos grupos sociais e popu-
lacionais abordados.

Fica plenamente evidente que o processo de transição demográfica que 
o país vem vivenciando, afetou diversamente os distintos grupos etários, 
para os quais deverão ser buscadas soluções específicas – saúde e educação 
de qualidade, no caso de crianças; emprego, no caso dos jovens e adultos 
e atenção médico-psicológica, adequação da infra-estrutura urbana e 
domiciliar e fortalecimento dos programas previdenciários, no caso dos 
idosos.
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6. CONSIDERAçÕES FINAIS

No decorrer do estudo, foram apresentadas evidências de que o Brasil 
chegou ao final do século XX com uma nova configuração de um padrão 
demográfico, resultante de acentuadas mudanças nos níveis de fecundidade 
e mortalidade que vieram ocorrendo nas últimas décadas e, sobretudo, da 
aceleração do declínio da taxa de fecundidade, a partir de meados da década 
de 70. Conforme visto, este processo de queda da fecundidade deu-se de 
forma generalizada, atingindo indistintamente todas as regiões, unidades da 
federação e estratos sociais, a ponto de que, em 2000, poucas são as diferen-
ças no valor das taxas entre esses distintos segmentos. 

Colaborou, para que tal fato ocorresse, a crescente inserção de segmen-
tos populacionais na estrutura de mercado capitalista, principalmente em 
áreas mais desenvolvidas, onde os valores dominantes trazem implícito um 
tamanho de família pequena. Naquelas regiões e áreas mais tradicionais, a 
difusão dos processos de controle da reprodução, principalmente através da 
prática muito difundida da esterilização, vem agilizando e tornando tenden-
cialmente irreversível a queda da fecundidade em todo o país.

A queda na fecundidade atingiu, praticamente, todas as faixas etárias, ve-
rificando-se intensas reduções ao longo das últimas 3 décadas. A única faixa 
etária que apresentou pequenas variações positivas foi a de 15 a 19 anos. 
Entretanto, nos estratos sociais de mulheres de mais baixa escolarização 
(até 3 anos de estudo) das regiões menos desenvolvidas do Norte e Nordes-
te, os incrementos foram mais significativos, exigindo atenção especial por 
parte da área pública e da sociedade civil, quanto a esse grupo específico.

Os reflexos das mudanças nos padrões demográficos fizeram-se sentir, de 
forma quase imediata, nas alterações das estruturas etárias das populações 
de crianças, jovens e adultos e, também, nos contingentes de idosos de 60 
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anos e mais, sendo que nestes últimos, além da elevação proporcional de-
rivada, inicialmente da estabilização e posterior diminuição do número de 
nascimentos, agrega-se também o fato de que cada vez mais se observa um 
aumento em sua longevidade.

Esta nova configuração traz, portanto, à tona, novas bases para a dis-
cussão acerca de políticas dirigidas a determinados segmentos etários, não 
só em relação às crianças e adolescentes, naqueles aspectos vinculados à 
saúde, educação e atenção materno-infantil, mas também em relação aos 
jovens, adultos e idosos, mormente no que concerne às políticas de empre-
go, previdência social e serviços médicos que assumem, cada vez mais, um 
grau de complexidade crescente.

Neste sentido, impõe-se, quando da formulação de políticas voltadas 
para a área social, em todas as instâncias administrativas (federal, estadual e 
municipal), que estes novos elementos e suas implicações, que ultrapassam 
a dimensão meramente demográfica, sejam tratados como variáveis funda-
mentais para a explicitação dos processos sociais em curso e para a seleção 
e diagnóstico de ações básicas.

Por fim, alerta-se para a necessidade premente da retomada de pesquisas 
direcionadas para a saúde reprodutiva das mulheres, com destaque para o 
tema “Anticoncepção”. As últimas informações disponíveis referem-se ao 
ano de 1996, desconhecendo-se, a partir daí, a dinâmica do uso da anticon-
cepção por parte das mulheres e homens, numa etapa da história do país em 
que as questões relativas ao planejamento familiar voltam, cada vez mais, 
a estar presentes nos discursos de parte de determinados setores da admi-
nistração pública brasileira e visto, muitas vezes, como uma das saídas para 
solucionar os problemas sociais que o país se defronta.

A retomada dessa linha de pesquisas, por certo, seria de bastante utilida-
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de, como apóio à tomada de decisões de políticas públicas na área de saúde 
reprodutiva e da mulher, em particular. São bastante conhecidas as experi-
ências realizadas nessa área, a exemplo da Instituição Sociedade Civil Bem-
Estar Familiar no Brasil, BEMFAM que, desde a década de 70, realizou uma 
série de pesquisas na linha DHS (Programa de Pesquisas de Demografia e 
Saúde, DHS. Macro International, Inc.) e do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística, IBGE, responsável pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, PNAD, investigação anual, com amostra de aproximadamente 
130 mil domicílios. Além do questionário básico, é tradição desta Pesquisa 
levar a campo, Suplementos que têm como objetivo aprofundar áreas temá-
ticas não investigadas em seu questionário principal. 

Ou seja, Instituições experientes e preparadas para realizar tal tarefa 
existem no país, faltando apenas a vontade política de órgãos governamen-
tais responsáveis pela implantação de programas direcionados à melhoria 
das condições de vida e saúde da família e, em especial, da mulher, para se 
viabilizar a realização de tais Pesquisas.
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