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RESUMO 

A literatura recente tem apontado a queda fecundidade no Brasil ocorreu através de uma 

combinação de diferentes regimes reprodutivos. Nesse sentido, a heterogeneidade observada 

no regime de fecundidade (redução da fecundidade alta, ausência de filhos e fecundidade em 

torno de um e dois filhos), tem sido explicada pelos diferenciais sociais e econômicos que 

existem entre as mulheres. Partindo desse contexto, o principal objetivo deste estudo é analisar 

as características socioeconômicas e demográficas das mulheres em idade reprodutiva do 

Nordeste, por número total de filhos tidos, entre os anos de 2000 e 2010. Para tanto, este estudo 

tem como foco quatro grupos de mulheres, a saber: mulheres sem filho; com um filho; dois 

filhos e três ou mais filhos. Para atingir os objetivos propostos, foram utilizados os dados dos 

Censos Demográficos de 2000 e 2010. A metodologia adotada é a análise estatística descritiva, 

capaz de relacionar as informações de cada variável em estudo com os quatro grupos de 

mulheres, agrupadas pela quantidade de filhos tidos até a data de cada censo. Os resultados 

mostram que, durante o período analisado, houve uma redução significativa na proporção de 

mulheres com três ou mais filhos, seguido de um crescimento na participação de mulheres sem 

filho, assim como com um e dois filhos. Esse comportamento foi observado em todas as 

Unidades Federativas do Nordeste, porém, essas mudanças se deram internamente de maneira 

diferenciada. Além disso, teve uma redução significativa na participação de mulheres com 

filhos em idades mais jovens, apresentando um incremento em idades acima dos 30 anos. 

Todavia, a principal mudança foi a diminuição na participação de mulheres com dois filhos em 

faixas de idade de 20 a 34 anos, mas sendo observado um crescimento acima dos 35 anos. Os 

resultados sugerem que as características que mais diferenciam as mulheres em relação ao 

número de filhos tidos são: situação do domicílio; renda total domiciliar per capita; cor/raça, 

escolaridade e situação conjugal. Nesse contexto, é importante destacar o crescimento de 

arranjos familiares heterogêneos no Nordeste, com aumento na participação de mulheres em 

união e sem filhos. Além disso, nota-se um contingente significativo de mulheres que nunca 

viveram em companhia do cônjuge sem filhos. Contudo, o aumento no nível de escolaridade da 

população feminina, durante o período analisado, foi o que mais impactou nos diferenciais entre 

as mulheres em relação ao número total de filhos. Em suma, a pesquisa apontou que o declínio 

da fecundidade na Região Nordeste entre 2000 e 2010 se deu por uma combinação de diferentes 

regimes reprodutivos, em razão dos diferenciais sociais e econômicos presentes entre as 

mulheres. 

 

Palavras-chaves: Baixa Fecundidade. Diferenças Sociais. Heterogeneidade. Comportamento 

reprodutivo. Nordeste. 
 

  



 
 

ABSTRACT 

Recent literature has pointed out that low fertility in Brazil occurred through a combination of 

several reproductive regimes. In this regard, the observed heterogeneity in fertility regime 

(reduction of high fertility, absence of children and fertility around one and two children) has 

been explained by the social and economic differentials that exist among women. In this sense, 

the main objective of this study is to analyze the socioeconomic and demographic 

characteristics of women in reproductive age in the Northeast of Brazil through the total number 

of children between 2000 and 2010. In addition, this study focuses on four groups of women: 

women without children; with one child; with two children and with three or more children. In 

order to achieve the proposed objectives, the data sources used were the Demographic Censuses 

of 2000 and 2010. The methodology consists in a descriptive statistical analysis, capable of 

relating the information of each variable in the study with the four groups of women, grouped 

by the number of children that they had until the date of each Census. The results show that, 

during the analyzed period, there was a significant reduction in the proportion of women with 

three or more children, followed by a growth in the participation of women without children, 

as well as with one and two children. This behavior was observed in all Federative Units of the 

Northeast, however, these changes occurred internally way in the differently. Moreover, there 

was a significant reduction in the participation of women with children at younger ages, with 

an increase in ages above 30 years old. However, the main change was the decrease in the 

participation of women with two children in the 20–34 age bracket, but with growth in the ones 

above 35 years old. The results suggest that the characteristics that differentiate the women in 

relation to the number of children are: household situation; total household income per capita; 

color / race, schooling and marital status. In this context, it is important to highlight the growth 

of heterogeneous family arrangements in the Northeast, with an increase in the participation of 

women living together (not formally married, but having a partner) without children. However, 

the increase in the level of education of female population during the analyzed period was the 

fact that had most impact in the differentials among women in regard to the total number of 

children. In brief, the results suggest that the decline in fertility in the Northeast between 2000 

and 2010 was due to a combination of different reproductive regimes, due to the social and 

economic differences among women. 

Keywords: Low fertility. Social differences. Heterogeneity. Reproductive behavior. Northeast. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A transição de altas para baixas taxas de fecundidade ocorreu no mundo de maneira 

heterogênea, com a Europa se destacando por apresentar baixos níveis de fecundidade em 

relação aos demais continentes já em meados de 1950. Contudo, esse processo no continente 

europeu se deu em um período mais longo, enquanto as transições contemporâneas ocorridas 

em outras partes do mundo (como América Latina, Ásia, África) tiveram um processo de 

transição mais acelerado e em um curto espaço de tempo (DYSON, 2010). Nesse sentido, a 

Europa se torna um referencial para refletir sobre os regimes demográficos de outros países e 

regiões, possibilitando comparações entre níveis e padrões de fecundidade, em razão de possuir 

um histórico de dados estatísticos mais longo de suas populações (BACCI, 1999, DYSON, 

2010). 

Entende-se por regime de baixa fecundidade taxas abaixo de nível de reposição, que no 

Brasil é de 2,1 filhos por mulher, dois filhos repõem os pais e o valor decimal de 0,1 repõe os 

filhos das mulheres que morreram antes de serem mães. De acordo com a teoria da segunda 

transição demográfica, defendida por Van de Kaa (2004) e Lesthaegue (2014), a baixa 

fecundidade é decorrente principalmente da mudança nos estilos de vidas, tais como: i) 

adiamento do nascimento do primeiro filho; ii) aumento da coabitação e das uniões consensuais; 

crescimento do número de casais sem filhos; iii) maior participação das mulheres no mercado 

de trabalho; vi) aumento do nível de escolaridade das mulheres; vii) uso de métodos 

contraceptivos modernos; viii) mudanças nas relações de gênero, iv) aumento do número de 

filhos fora do casamento e x) busca pela autorrealização.        

As recentes discussões em torno da mudança no padrão de fecundidade na Europa, 

caracterizado pelo adiamento nos nascimentos, e os debates sobre a teoria da segunda transição 

demográfica, tem levantado vários questionamentos. Alguns demógrafos têm observado uma 

heterogeneidade no comportamento reprodutivo em regiões com maior desigualdade social, 

devido às diferenças sociais existentes entre as mulheres (CAVENAGHI; ALVES, 2013; 

CABELLA; PARDO, 2014; OLIVEIRA; MARCONDES, 2016).  Desse modo, evidencia-se 

que regiões com grandes desigualdades socioeconômicas, com taxas iguais ou abaixo do nível 

de reposição populacional, não possuem o mesmo regime de fecundidade observada nas 

populações de países desenvolvidos (CABELLA; PARDO, 2014). Todavia, o que se verifica é 

uma combinação de vários regimes reprodutivos (CAVENAGHI; ALVES, 2013; CABELLA; 

PARDO, 2014; OLIVEIRA; MARCONDES, 2016). 

Essa diversificação no regime de fecundidade despertou o interesse de alguns 
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demógrafos em estudar e analisar algumas tendências no Brasil (BERQUÓ; GARCIA, 2012; 

CAVENAGHI; ALVES, 2013; MIRANDA-RIBEIRO; RIOS-NETO; CARVALHO, 2013; 

BERQUÓ et al, 2014; OLIVERIA; MARCONDES, 2016). A principal questão apresentada 

nesses trabalhos diz respeito ao comportamento heterogêneo no cronograma da fecundidade 

(idade o ter o primeiro filho), e se seguiremos uma tendência observada nos países 

desenvolvidos, que é a de uma fecundidade tardia ou uma sociedade sem filhos. 

Alguns estudos (MIRANDA-RIBEIRO; GARCIA, 2012; CAVENAGHI, ALVES, 

2013; BERQUÓ et al, 2014; OLIVERIA, MARCONDES, 2016) têm apontado que no Brasil a 

baixa fecundidade se deu por uma combinação de diferentes comportamentos reprodutivos, ou 

seja, mulheres com baixa escolaridade e renda concebendo filhos ainda jovens, enquanto as que 

possuem maior nível de escolaridade e renda, estão adiando a maternidade, chegando ao final 

do período reprodutivo com uma parturição menor ou sem filho. No entanto, até o momento 

essas pesquisas ainda não conseguiram responder alguns questionamentos a respeito da 

diversidade no comportamento reprodutivo em um contexto de baixa fecundidade a longo 

prazo, se seguiremos a tendência observada nos países desenvolvidos – com uma reprodução 

tardia ou uma sociedade sem filho. Esses estudos têm apontado para a hipótese de que ainda 

existirá uma heterogeneidade no comportamento reprodutivo e no regime da fecundidade por 

causa das diferenças sociais. 

Partindo deste contexto, este estudo tem como foco o Nordeste brasileiro, tendo em vista 

que essa região iniciou tardiamente o processo de declínio nas taxas de fecundidade, se 

comparada as demais macrorregiões do país mais desenvolvidas economicamente, porém, essa 

transição ocorreu de forma mais acelerada em um curto espaço de tempo, passando de 7,53 

filhos por mulher para 2,06, de 1970 a 2010. Ainda, se considerarmos apenas a taxa de 

fecundidade total de 2,06 filhos por mulher, alcançada em 2010, esta corresponde a uma 

redução de 23,4%, em relação ao ano 2000 (que era de 2,69), sendo o maior declínio na taxa de 

fecundidade frente as demais regiões do Brasil. Ainda assim, o Nordeste se mantém com a 

segunda maior taxa de fecundidade do país (IBGE, 2010). 

Segundo os dados do Censo Demográfico (2010), o Nordeste é considerado a segunda 

região mais populosa do país, com cerca de 53 milhões de habitantes, ficando atrás apenas da 

região Sudeste, que tem uma população em torno de 80 milhões. Além disto, também possui o 

maior contingente populacional do país residindo em área rural, que corresponde a 14 milhões 

de pessoas. Esse volume chega a superar a população total de alguns países latino-americanos, 

tais como: Bolívia (9 milhões); Uruguai (3 milhões) e Paraguai (6 milhões). 

Nesses últimos anos, o Nordeste recebeu grandes investimentos de inciativa pública e 
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privada, expandindo a sua infraestrutura e investindo em programas de transferências de renda 

(AMARAL FILHO, 2010). Apesar disso, as Unidades da Federação do Nordeste possuem um 

dos piores IDHs do Brasil, com indicadores elevados de mortalidade infantil e analfabetismo 

(SUDENE, 2011), além de ter a maior população do Brasil vivendo em situação de extrema 

pobreza (MDS, 2011).  

A queda da fecundidade no Nordeste foi mais intensa em meados de 1980, parte desse 

declínio foi atribuído ao processo de modernização e industrialização que ocorreu nesse 

período, que levou uma parcela da população a migrar para os centros urbanos (MOURA; 

TEIXEIRA, 1997). Segundo Faria e Potter (2002), nesse período também ocorreu a expansão 

dos meios de comunicação e da cobertura médica na região. Por isso, esses autores acreditam 

que o declínio da fecundidade na região se deu por um processo de difusão de valores 

transmitidos pelas telenovelas, que apresentavam novos estilos de vidas e valores dos grandes 

centros urbanos, institucionalizando, assim, novos padrões de comportamento. Já para Perpétuo 

(1998), Potter e Caetano (1998) e Berquó (1993), a grande procura pela esterilização feminina 

como método contraceptivo, sobretudo pela população mais pobre, teve um efeito na redução 

da fecundidade na região. Contudo, muitos destes estudos analisaram o contexto do 

comportamento reprodutivo e da fecundidade no Nordeste somente até meados dos anos 2000.  

Perante o exposto, ainda são poucas as pesquisas que buscam verificar o contexto de 

queda da fecundidade no Nordeste no período recente. Mas, dentre os que abordaram esse tema 

após o ano 2000, já apontam mudanças significativas no comportamento reprodutivo e no 

regime de fecundidade na região. Como, por exemplo, o mapeamento dos níveis de fecundidade 

por microrregiões do Nordeste feito por Moreira e Fusco (2017), que identificaram no ano de 

2010 um valor expressivo de microrregiões no Nordeste com taxas abaixo do nível de 

reposição. E, adicionalmente, temos a pesquisa realizada por Silva (2017), que constatou um 

adiamento na concretização das preferências reprodutivas para idades acima dos 30 anos, entre 

mulheres nordestinas que estavam em união entre os anos de 1996 e 2006. 

Diante das questões aqui expostas, este trabalho tem como objetivo principal analisar as 

características socioeconômicas e demográficas das mulheres em idade reprodutiva do 

Nordeste, por número total de filhos tidos, entre os anos de 2000 e 2010. Adicionalmente, os 

objetivos específicos são: i)  fazer uma análise da evolução da distribuição de mulheres com 

idade de 20 a 49 anos, segundo o número total de filhos (mulheres sem filho; com um filho, 

dois filhos e três ou mais filhos) e por grupos quinquenais de idade, entre os anos de 2000 e 

2010; ii) analisar as características socioeconômicas e demográficas das mulheres com idade 

de 20 a 49 anos, segundo o número total de filhos tidos, considerando o estado civil; situação 
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conjugal; escolaridade; renda per capita total do domicílio; afiliação religiosa; situação do 

domicilio e cor/raça, entre os anos 2000 e 2010; e iii) verificar a evolução da distribuição de 

mulheres segundo o número de filhos tidos e  situação conjugal por Unidades da Federação do 

Nordeste, entre os anos de 2000 e 2010. 

Para tanto, a fonte de dados utilizada são os Censos Demográficos de 2000 e 2010. Este 

trabalho tem como foco as mulheres com idade de 20 a 49 anos, categorizadas em quatro grupos 

por número total de filhos tidos, a saber: mulheres sem filho; com um filho; dois filhos; três ou 

mais filhos. A inserção das mulheres sem filho nesse trabalho ocorre porque os estudos recentes 

têm se preocupado em compreender também esse grupo (BERQUÓ; GARCIA, 2012; 

BERQUÓ et al, 2014; CAVENAGHI; ALVES, 2013; MOREIRA; FUSCO, 2014). Não serão 

consideradas nas análises as jovens de 15 a 19 anos, em razão de formarem um grupo com 

características específicas, pelo contexto social relacionado a esta idade e porque encontram-se 

no início da vida reprodutiva. Portanto, esse grupo tende a ser formado, em sua maioria, por 

mulheres solteiras e sem filho, podendo influenciar os resultados deste estudo. 

A pesquisa parte da hipótese de que o comportamento reprodutivo no Nordeste, um 

contexto que já pode ser considerado de baixa fecundidade, é heterogêneo, em razão de ser uma 

região marcada por sua relativa pobreza e desigualdade socioeconômica. Portanto, acredita-se 

que no contexto recente a fecundidade reduziu por meio de uma combinação de diversos 

regimes reprodutivos, devido as diferentes características socioeconômicas e demográficas das 

mulheres. 

Com este estudo, espera-se contribuir com a reflexão sobre o futuro nível de fecundidade 

na região e possíveis demandas de políticas públicas. Adicionalmente, acrescentar à literatura 

sobre o comportamento da fecundidade no Nordeste, ainda pouco explorado, e, também com 

as pesquisas que têm buscado compreender o contexto de baixa fecundidade no Brasil. 

Além da introdução e conclusão deste trabalho, a dissertação se divide em cinco 

capítulos: o primeiro é composto pela revisão teórica, que apresenta algumas abordagens sobre 

a transição demográfica e da fecundidade no mundo, com intuito de demostrar alguns 

determinantes próximos que explicam o processo da transição de altas para baixas taxas de 

fecundidade. Em seguida, expõe as discussões teóricas da queda fecundidade no Brasil e seus 

diferenciais regionais. E, por fim, a transição demográfica no Nordeste e os determinantes 

próximos do declínio da fecundidade na região, incluindo alguns argumentos sobre os motivos 

pelos quais devemos considerar os diferenciais sociais entre as mulheres nas análises sobre 

comportamento reprodutivo e fecundidade. O segundo capítulo, apresenta a fonte de dados, as 

variáveis selecionadas e a metodologia adotada para a realização deste estudo. O terceiro 
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capítulo exibe os resultados e discussões sobre a estrutura etária e evolução da distribuição de 

mulheres segundo o número total de filhos no Nordeste entre os anos de 2000 e 2010. O quarto 

capítulo, dedica-se aos resultados das análises das características socioeconômicas e 

demográficas das mulheres segundo o número total de filhos tidos, entre os anos de 2000 e 

2010. E, por fim, o quinto capítulo, descreve as características do regime reprodutivo por 

Unidades da Federação (UF) do Nordeste, entre os anos de 2000 e 2010, encerrando em seguida 

com a conclusão dos resultados obtidos neste estudo.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma breve revisão de literatura sobre alguns dos 

principais argumentos que explicam a transição de altas para baixas taxas de fecundidade, além 

de apontar algumas razões pelas quais este fenômeno teve variações em diferentes regiões do 

mundo. Para isso, o referencial teórico será dividido em três partes: primeiro, são apresentadas 

algumas discussões teóricas sobre o declínio da fecundidade, em seguida, descreve-se o 

contexto de transição da fecundidade na América Latina e no Brasil e seus diferenciais 

regionais. E, por último, discute-se como se deu a transição demográfica e o declínio da 

fecundidade, especificamente, no Nordeste, além de discutir como as desigualdades sociais e 

de gênero estão relacionadas à heterogeneidade no comportamento reprodutivo, impactando 

nos indicadores de fecundidade.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.1 Abordagens teóricas sobre a transição demográfica e os fatores determinantes do 

declínio da fecundidade 

 

As principais teorias que apresentam os argumentos explicativos sobre a transição da 

fecundidade partem de aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico, outras de fatores 

culturais (ALVES, 1994). Como não é o foco deste trabalho discutir de maneira aprofundada 

estas questões, apresentam-se algumas abordagens que partiam de uma visão dicotômica, ou 

seja, de um lado os que acreditavam na predominância determinante das mudanças estruturais 

e econômicas como fator necessário para o declínio da fecundidade, e, do lado oposto, os que 

atribuíam uma maior relevância às mudanças culturais e no estilo de vida.  

A fecundidade na Europa durante o regime antigo, período que antecede o processo de 

industrialização, é marcado por intensos momentos de guerras, epidemias, baixa expectativa de 

vida e nível de conhecimento (BACCI, 1999).  O controle voluntário dos nascimentos nesse 

contexto quase que não existia, as populações tinham predominantemente uma fecundidade 

“natural”1. Os principais fatores que tinham um efeito sobre o ritmo da reprodução, eram 

associados ao período de idade reprodutiva; esterilidade; doença; período de amamentação e 

abstenção sexual. Fatores como epidemias, crise econômica ou política, tinham uma influência 

                                                             
1 Bacci (1999) ressalta que o conceito de fecundidade natural foi introduzido por Louis Henry em 1961, no intuito 

de diferenciar o comportamento de casais que planejavam os nascimentos com base no número de filhos tidos, 

daqueles que não eram influenciados pela quantidade de filhos. Ou seja, a fecundidade natural seria um 

comportamento igual para todos os casais independentemente da presença ou não de filhos. 



21 
 

sobre os nascimentos concebidos dentro do matrimônio, pois eram poucos os que ocorriam fora 

do casamento (BACCI, 1999). Segundo Hajnal (1982), a fecundidade começou a reduzir na 

Europa quando o adiamento do matrimônio passou a ser uma forma de controle de natalidade, 

pois causava a postergação dos nascimentos. 

Nessa perspectiva, Coale (1979), inicialmente, acreditava que era necessário um alto 

nível de desenvolvimento econômico como condição suficiente para causar o declínio da 

fecundidade. Mas posteriormente, esse teórico percebeu que não seria necessário a população 

possuir um certo grau de desenvolvimento para a queda da fecundidade ocorrer. Este autor 

observou que seria imprescindível ter pelo menos três condições fundamentais para que fosse 

possível o declínio sustentado da fecundidade, acompanhado de um alto grau de 

desenvolvimento, que seriam: i) a decisão do casal em relação ao número de filhos que deseja 

ter, deve ser algo consciente ou prevendo as vantagens e desvantagens de tal decisão; ii) ter 

menos filhos deve ser identificado pelos casais como algo vantajoso; iii) os casais precisam ter 

acesso de técnicas eficazes de redução da fecundidade, não julgando, por exemplo, como algo 

perigoso para a saúde física ou mental.  

Ainda de acordo com Coale (1979), embora o casamento tardio tenha favorecido a 

redução do número de filhos, este acredita que o controle voluntário da fecundidade dentro do 

matrimônio, tenha sido um fator importante nessa fase da transição demográfica. Sendo um dos 

efeitos da modernização a difusão do controle voluntário da fecundidade dentro do casamento. 

Para Caldwell (1976), o regime de fecundidade divide-se em dois movimentos: um onde 

não há ganhos econômicos reduzindo o número de filhos, pois estes serviriam para ajudar aos 

pais na velhice. E outro, em que existem possíveis ganhos econômicos diminuindo o número 

de filhos, que seria um menor custo em manter uma família numerosa, maior atenção e 

investimento na educação dos filhos, que poderia trazer maior retorno financeiro. Para este 

autor, o comportamento das famílias seria movido por uma racionalidade econômica, por meio 

do fluxo intergeracional de riquezas. Isto é, em uma sociedade com baixa fecundidade, a riqueza 

partiria dos pais para os filhos, resultante do processo de nuclearização da família. O contrário 

do que seria em populações tradicionais ou com taxas altas de fecundidade, que o fluxo 

intergeracional de riqueza seria das crianças para os pais. 

Em contrapartida, Knodel e Van de Walle (1979) acreditam que fatores culturais 

exerceram um papel importante no declínio da fecundidade. Estes consideram que os fatores 

socioeconômicos e da modernização tiveram uma influência pouco significativa durante esse 

processo. Segundo estes autores, existia um desconhecimento da população sobre métodos de 

controle da fecundidade. Em seu estudo, observaram que em alguns países da Europa a 
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transição ocorreu mesmo em regiões com aspectos sociais, econômicos e demográficos 

diferentes. Por isso, acreditam que a redução do número de filhos se deu por um processo de 

inovação e difusão de atitudes e conhecimento de alguns segmentos populacionais, que se 

espalharam para o restante da população, acelerando o declínio da fecundidade. Sendo os 

fatores que limitavam esta transição em algumas regiões, seriam o costume e a linguagem local. 

Por outro lado, Carlsson (1966) faz uma crítica a esta abordagem teórica da inovação, 

sem desprezar o processo de urbanização, industrialização, modernização na explicação do 

declínio da fecundidade, enfatizando que isto não significa que exista uma relação mutuamente 

dependente. A principal crítica desse autor é na crença de que o controle da concepção teria 

sido algo essencialmente novo na história humana, apontando a existência de grupos que 

praticavam a contracepção, mas que não era amplamente conhecida e difundida. Por isso, 

acredita que a queda da fecundidade se deu por um “ajuste de processo”, ou seja, um segmento 

da população já fazia algum tipo de controle da fecundidade, porém, não era prevalente em 

relação aqueles que não realizavam, por razões culturais e de valores que predominava naquele 

momento na sociedade. Por essa razão, este acredita que não seria apenas o conhecimento de 

métodos contraceptivos que determinaria o início do declínio da fecundidade, mas os valores e 

a vontade individual em querer controlá-la. 

De acordo com Bixby e Casterline (1995), que realizaram um estudo sobre o declínio 

da fecundidade na Costa Rica. Os resultados dessa investigação sugerem que a redução da 

fecundidade, após ter iniciado em determinados grupos sociais que possuem melhores 

condições socioeconômicas, se propagou para os demais segmentos populacionais por um 

processo de difusão por meio da interação social.  Estes acreditam que essa interação também 

teria sido potencializada posteriormente com a expansão da modernização dos meios de 

comunicação e transporte. Além disto, apontam que o comportamento reprodutivo de 

determinados grupos afetaria a probabilidade de outros aderirem. 

Já a teoria da segunda transição demográfica (STD) desenvolvida por Lesthaegue 

(2014) e Van de Kaa (2004), ressaltam a importância de englobar aspectos econômicos e 

sociológicos nos estudos demográficos. Além disto, estes autores defendem a ideia de que 

existem apenas duas transições demográficas, a qual, Van de Kaa (2004), resumidamente, 

estabelece como diferença entre a primeira transição demográfica e a segunda, a mortalidade 

como aspecto central da primeira e a queda da fecundidade como fator que impulsionou a 

segunda. 

Entretanto, existem várias discussões e questionamentos acerca da teoria da segunda 

transição demográfica, sendo a maioria delas direcionadas aos pressupostos que as 
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fundamentam (COLEMAN, 2004; VAN DE KAA, 2004; OLIVEIRA, 2012; LESTHAEGUE, 

2014). Coleman (2004) e Oliveira (2012), por exemplo, são alguns dos autores que não 

acreditam na ideia de duas transições demográficas. Para eles,  existiria apenas uma transição 

(dividida em estágios), portanto, segunda transição demográfica seria apenas uma continuidade 

de única transição (talvez sendo uma quarta fase), que tem como característica mudanças no 

estilo vida. Além disto, Coleman (2004) não acredita que a STD seja considerada uma transição, 

porque não seria um fenômeno comum a toda a população. Para isso, esta mudança deve ser 

considerada completa ou irreversível, e mantida a longo prazo. Já Oliveira (2012), aponta que 

a STD não traz argumentos teóricos suficiente, que ajude a explicar as transições em sociedades 

com características sociais diferentes e com maior desigualdade social. 

A STD parte de algumas reflexões feitas sobre o contexto de baixa fecundidade 

vivenciado na Europa. Essa teoria aborda questões relacionadas aos novos estilos de vida e as 

mudanças ocorridas em meados de 1960. De acordo com Van de Kaa (2004, p. 9, tradução 

nossa), a STD é marcada por - "[...] mudanças na cultura, estrutura social e econômica, e na 

tecnologia da nossa sociedade [...]". Lesthaegue (2014) destaca ainda que as principais 

características da segunda transição demográfica seriam: o aumento da autonomia individual e 

a busca da autorrealização; mudança nos arranjos conjugais (movidas pelo aumento da 

coabitação); aumento do número de casais sem filho e mães solteiras, sendo uma fase também 

definida pelo movimento da revolução sexual e emancipação feminina; aumento da autonomia 

e níveis de escolaridade das mulheres e equidade de gênero.  

Lesthaegue (2014) ainda aponta algumas consequências e desafios sociais em relação 

aos desenvolvimentos ocorridos na STD. Por exemplo, a feminização da pobreza devido ao 

aumento de famílias monoparentais, sendo a maioria chefiada por mulheres, e o envelhecimento 

populacional. Em contrapartida, Dyvson (2010) destaca que as transições demográficas para 

uma sociedade moderna têm efeitos sociais e econômicos importantes, tais como: aumento na 

expectativa de vida; inserção da mulher no mercado de trabalho e busca pela igualdade de 

gênero.  

Além destas, outro argumento contrário à STD, desta vez apontado por Coutinho 

(2016), diz respeito a não problematização sobre a preferência por uma família com dois filhos. 

Essa autora acredita na coexistência do desejo da autorrealização com a vontade de ter filhos, 

sendo a preferência por uma família menor uma atitude não voluntária, mas associada as 

restrições causadas pela busca da realização profissional, falta de parceiro e aumento no tempo 

dedicado a qualificação. Ao contrário da STD, que acredita na busca da autorrealização acima 

do desejo de ter filhos (COUTINHO, 2016). 
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Todavia, não se esgotam aqui as discussões sobre os fatores determinantes próximos do 

declínio da fecundidade e as mudanças ocorridas na dinâmica populacional. A contribuição 

destas discussões é apresentar algumas das explicações que acarretaram um contexto de baixa 

fecundidade, que se deu pelo aumento da complexidade social e processo de modernização da 

sociedade, através de uma interação de conjunto de fatores e processos históricos. Para 

contextualizar, ilustramos a seguir as diferenças na transição ocorrida na América Latina em 

relação ao mundo, e, mais adiante, apresentamos como o Brasil e o Nordeste se inserem nesse 

contexto. 

 

2.1.1 O regime de fecundidade na América Latina 

 

Em 1950, a Europa já tinha o menor nível de fecundidade em comparação ao restante 

do mundo, com taxas abaixo de 3 filhos por mulher. Ao passo que na América Latina, no mesmo 

período, a taxa de fecundidade era de 6 filhos, valor inferior apenas em relação ao continente 

Africano, e com níveis próximos ao observado na Ásia (CHACKIEL, 2004; CABELLA; 

PARDO, 2014).  

Até o final do século XX, a maioria dos países latino americanos não tinham 

informações que possibilitasse conhecer as características da sua população. A medida que foi 

sendo realizado os primeiros Censos Demográficos, os resultados indicavam que a maioria dos 

países da região apresentavam um rápido processo de crescimento populacional, sendo esta 

tendência observada em outros países subdesenvolvidos. Este fenômeno era consequência da 

redução dos níveis de mortalidade, somada a uma taxa de fecundidade alta. Diante disto, os 

países desenvolvidos passaram a debater sobre a relação entre crescimento populacional e 

desenvolvimento, tendo como base as teorias malthusianas (MIRÓ, 2006). 

Em torno do debate populacional, não existia um consenso entre alguns países se uma 

população numerosa seria de fato um problema. O Brasil, por exemplo, não via como algo 

negativo a sua expansão populacional, e por isso não adotou de maneira explícita políticas que 

limitassem o número de filhos (ALVES, 2006; CHAKIEL, 2004), ao contrário do México, que 

optou por políticas governamentais de controle de natalidade (CHACKIEL, 2004). Os países 

desenvolvidos viam o crescimento populacional nos países pobres e em desenvolvimento como 

um problema para o crescimento econômico. Apesar disso, as taxas de fecundidade na região 

reduziram independentemente do incentivo de políticas destinadas ao planejamento familiar 

(ALVES, 2006; CHAKIEL, 2004). 

O declínio da fecundidade na América Latina iniciou tardiamente em comparação aos 
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países desenvolvidos. As taxas de fecundidade total na região começaram a reduzir em meados 

de 1970.  Apesar disto, os países latino-americanos têm apresentado uma heterogeneidade em 

seus níveis de fecundidade. Enquanto alguns países latino-americanos entre 2010 e 2015, ainda 

apresentavam taxas de fecundidade acima de 3 filhos por mulher, tais como, Guatemala, Haiti 

e Bolívia; outros já se encontravam com uma taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição 

populacional, como, por exemplo, Brasil, Chile e Cuba. No geral, a maior parte dos países da 

região já estão apresentando taxas de fecundidade próximo do nível reposição (CABELLA; 

PARDO, 2014). 

De acordo com Chackiel (2004), as diferenças regionais observadas na América Latina 

entre os níveis de fecundidade, são explicadas pelas características socioeconômicas e 

demográficas das mulheres. As mulheres mais escolarizadas e residentes nas áreas urbanas 

foram as primeiras que tiveram uma redução no número de filhos. Em seguida, as de classes 

sociais com baixo rendimento e escolaridade e domiciliadas na área rural. Este autor aponta que 

as mudanças ocorridas no comportamento da fecundidade geralmente são associadas aos grupos 

que estão em melhores condições sociais e econômicas.  

Nas últimas décadas têm se observado na Europa uma tendência de idade média da 

maternidade em torno dos 30 anos. Essa tendência de reprodução tardia, em um contexto de 

baixa fecundidade, tem sido observada em vários países desenvolvidos, sendo apontada como 

uma nova tendência no regime da fecundidade (BILLARI et al ,2006; BEETS, 2008; NEELS; 

WACHTER, 2010; NÍ BHROLCHÁIN; BEAUJOUAN, 2012; MILLS et al, 2011). Por outro 

lado, na América Latina, o declínio da fecundidade tem ocorrido sem que houvesse indícios de 

uma fecundidade tardia (CABELLA; PARDO, 2014). 

Segundo Cabella e Pardo (2014), a baixa fecundidade alcançada na América Latina 

ocorreu sustentando uma fecundidade alta entre as adolescentes e sem aumentar a idade média 

da maternidade, sendo esta considerada uma característica do regime da fecundidade na região. 

Ainda de acordo com essas autoras, são poucos os países que apresentaram sinais de 

postergação da maternidade, e acreditam que as diferenças observadas na América Latina se 

dão pela “heterogeneidade social”, contribuindo para uma “polarização no nascimento do 

primeiro filho”. Ou seja, nota-se uma postergação nos nascimentos entre a população feminina 

mais escolarizada, principalmente com nível superior, enquanto aquelas com menor nível 

educacional são mães em idades mais jovem (CABELLA; PARDO, 2014).  

Nesse contexto, alguns estudos recentes no Brasil (BERQUÓ; GARCIA, 2012; 

CAVENAGHI; ALVES, 2013; BERQUÓ, et al, 2014; OLIVEIRA; MARCONDES, 2016) no 

Brasil têm se dedicado a buscar evidências de alguma mudança no regime reprodutivo e como 
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este comportamento poderá afetar nos indicadores de fecundidade a longo prazo. Para isso, tem-

se buscado outros métodos de análise para compreender o comportamento reprodutivo no Brasil 

em um contexto de baixa fecundidade. Algumas dessas discussões serão apresentadas em 

seguida, contextualizado o declínio da fecundidade no Brasil e, posteriormente, na região 

Nordeste. 

 

2.2 Declínio da fecundidade no Brasil 

 

Neste tópico retrata-se resumidamente o declínio da fecundidade no Brasil. O intuito é 

contextualizar o processo de transição da fecundidade e as diferenças por macrorregiões. O foco 

da discussão será sobre o contexto de baixa fecundidade, para, posteriormente, apresentar o 

Nordeste nesse processo. 

A transição demográfica iniciada recentemente no Brasil foi ocasionada por diversos 

condicionantes estruturais e institucionais que influenciaram na redução das taxas de 

fecundidade e mortalidade (ALVES, 1994). Nesse contexto, as diferenças no tempo e ritmo da 

transição demográfica entre as macrorregiões brasileiras são explicadas pelas desigualdades 

regionais em relação a este transcurso, sobretudo nos diferentes processos de urbanização e 

desenvolvimento econômico (ALVES, 1994; VASCONCELOS; GOMES, 2012).  

No Brasil, a queda da fecundidade ocorreu a partir da metade da década de 1960, mas, 

antes disso, houve uma redução significativa da mortalidade entre os anos de 1940 e 1960. 

Nesse período, com as taxas de mortalidade baixas e uma fecundidade mantendo-se alta e 

constante, a população brasileira passa a ser predominante jovem, alcançando as maiores taxas 

de crescimento populacional (ALVES, 2008; VASCONCELOS; GOMES, 2012). 

  A partir da década de 1970 inicia-se uma redução mais acentuada nas taxas de natalidade 

e mortalidade, continuando essa tendência de forma mais intensa em 1980, com redução nas 

taxas de mortalidade infantil e aumento na expectativa de vida. Em 1991, com o declínio mais 

significativo da mortalidade infantil, a esperança de vida ao nascer aumenta de 60 anos para 

65,8, acompanhada de uma redução da taxa de natalidade (VASCONCELOS; GOMES, 2012).  

Alves (2006) descreve que em meados de 1970, o Brasil esteve inserido nas discussões 

sobre o crescimento populacional nos países subdesenvolvidos, fruto de um debate dos 

neomalthusianos, que viam uma população pobre numerosa como impedimento para o 

desenvolvimento econômico. Contudo, esse autor ressalta que o Brasil, nesse contexto, se 

posicionava contra as políticas de controle de crescimento populacional impostas pelos países 

desenvolvidos, porque os principais grupos econômicos, e os militares que governavam o país 
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no período, não viam o crescimento populacional como algo negativo. 

 Entretanto, Carvalho e Brito (2005) apontam que existia entre os militares grupos 

contrários a esta ideia, mas não com força suficiente para mudar a posição dos pró-natalistas, 

que também contava com o apoio da igreja católica, contrária a medidas de regulação da 

fecundidade. Ainda segundo esses autores, divergências de ideias contribuíram para que o 

governo não tomasse uma iniciativa de criar políticas públicas específicas de controle 

populacional. Mas, por outro lado, deixava o espaço aberto para órgãos do setor privado, 

alinhados com as políticas neomalthusianas dos países desenvolvidos, atuarem neste campo, 

sobretudo no Nordeste brasileiro (CARVALHO, BRITO, 2005).  

Mesmo assim, o declínio da fecundidade ocorreu sem uma agenda política 

explicitamente voltada para controle dos nascimentos, e são vários os fatores que contribuíram 

para esta mudança. Alguns mencionados na literatura são: aumento da urbanização; redução da 

mortalidade infantil (VASCONCELOS; GOMES, 2012); inserção da mulher no mercado de 

trabalho, mudanças nas relações de gênero e aumento do nível educacional das mulheres 

(ALVES, 2011). Além do conhecimento e uso dos métodos contraceptivos modernos, com 

destaque para esterilização feminina, utilizada como um dos principais métodos para controle 

da reprodução, principalmente pela população mais pobre (SIMÕES, 2006; BERQUÓ, 1993).  

Nesse contexto, destacam-se, ainda, os movimentos feministas ocorridos no Brasil 

intensificados na década de 1970, que reivindicavam políticas voltadas para os direitos sexuais 

e reprodutivos. Estas reivindicações resultaram no ano de 1983, na criação de um programa de 

Assistência Integral à saúde da mulher (PAISM), com o objetivo de dar atenção à saúde integral 

da mulher independentemente de questões relacionadas à reprodução (ALVES, 2006).  

Contudo, a redução no nível da fecundidade ocorreu de maneira heterogênea entre as 

macrorregiões do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste. Na década de 1970, a taxa de 

fecundidade no Brasil era de 5,8 filhos por mulher. Nesse período a região Sudeste já tinha o 

menor nível de fecundidade do país, uma taxa de 4,6, ao passo que as regiões Norte e Nordeste, 

respectivamente, tinham uma taxa de fecundidade total de 8,1 e 7,4 filhos por mulher (SIMÔES, 

2006).  

De acordo com Simões (2006), a alteração nos níveis de fecundidade ocorrida no Brasil, 

em parte, se deve a mudança no comportamento da população feminina de baixo nível de 

escolaridade e renda, que apresentou uma redução significativa nas taxas de fecundidade. Este 

autor aponta que esta mudança pode indicar uma reprodução de comportamento dos segmentos 

da classe média, em consequência também das crises econômicas, refletindo nas decisões das 

famílias sobre o custo de manter uma família numerosa. 
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No estudo realizado por Berquó e Cavenaghi (2004), sobre o regime de fecundidade no 

Brasil, com base nos Censos Demográficos de 1991 e 2000, considerando as características 

socioeconômicas e demográficas das mulheres, foram identificados alguns diferenciais de alta 

e baixa fecundidade em determinados segmentos sociais e regiões do Brasil. As mulheres que 

tinham em média entre 2,1 a 4,9 filhos, estavam em maior proporção nas regiões Norte e 

Nordeste, enquanto aquelas que tinham uma taxa de fecundidade total menor ou igual a 2,1, se 

encontravam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essas autoras apontam que a fecundidade 

reduziu nos grupos que já tinham uma alta taxa de fecundidade, ou seja, populações com menor 

nível de escolaridade e renda, residentes da área rural, concentrados nas regiões Norte e 

Nordeste. Além disso, identificaram que as mulheres com menor renda e escolaridade eram as 

que tinham entre três e mais filhos, enquanto as que possuíam maior renda e mais anos de 

estudo, tinham em torno de um filho. Na área urbana concentrava-se a maior proporção de 

mulheres com taxas de fecundidade em torno de 2,1 filhos por mulher (BERQUÓ; 

CAVENAGUI, 2004).  

Até 1980, a estrutura das taxas específicas de fecundidade no Brasil se concentrava nos 

grupos etários de 25 a 29 anos. A partir de 1991 ocorre uma redução dos níveis de fecundidade 

em todos os grupos, exceto na faixa etária de 15 a 19 anos, que apresentou variações e aumentos 

não muito significativos. Porém, este processo resultou no rejuvenescimento da fecundidade no 

país, onde os nascimentos passaram a se concentrar nas idades de 20 a 24 anos (SIMÔES, 2006; 

BERQUÓ; CAVENAGHI, 2004). 

Cavenaghi e Berquó (2014), atualizando seus estudos sobre fecundidade no Brasil, 

comparando os Censos Demográficos de 2000 e 2010, mostram que a tendência de redução nas 

taxas de fecundidade no Brasil permanece, chegando neste último decênio a uma TFT de 1,9 

filhos por mulher. As autoras ainda apontam que as mudanças observadas se dão principalmente 

na diminuição do número de filhos entre as mulheres que possuem menor nível de escolaridade 

e renda. Além disso, também se observa uma diminuição na fecundidade entre jovens de 15 a 

19 anos, porém, apresentando valores ainda considerados elevados para aquelas que têm menos 

anos de estudo (CAVENAGHI; BERQUÓ, 2014). 

Destaca-se ainda, que no Brasil entre os anos de 2000 e 2010, não ocorreu alterações 

significativas em relação à estrutura etária da fecundidade, que pudesse apontar um 

comportamento comum a maior parte da população de uma postergação dos nascimentos. O 

que se observa é um possível movimento de postergação da fecundidade entre mulheres mais 

escolarizadas e com maior rendimento, com uma redução de nascimentos na faixa etária até os 

29 anos e um aumento para as mulheres de 30 anos ou mais. Por outro lado, acontece um 
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rejuvenescimento da fecundidade para os grupos com menor renda (CAVENAGHI; BERQUÓ, 

2014).  

Alguns estudos (MIRANDA-RIBEIRO; GARCIA, 2012; OLIVEIRA; MARCONDES, 

2016) têm sugerido que a baixa fecundidade no Brasil tem se mantido por causa de uma 

combinação de dois padrões de comportamento, relacionados a mulheres que iniciam e 

terminam sua vida reprodutiva ainda jovem e as que começariam após os 30 anos. Neste padrão, 

a quantidade de filhos passa a ser reduzida, em razão da proximidade do final da idade 

reprodutiva. Entretanto, tais estudos apontam que o adiamento da maternidade é um 

comportamento, até o momento, atribuído a determinados segmentos sociais. Por outro lado, 

Oliveira et al (2015) também levantam a hipótese de uma possível existência de uma “terceira 

via”, para uma parte das mulheres mais escolarizadas e inseridas no mercado de trabalho. 

Segundo essas autoras, esse perfil “adere ao padrão de adiamento da reprodução da sua geração, 

mas eventualmente sustenta uma fecundidade mais elevada após os 30 anos (mulheres com dois 

ou três filhos) ” (OLIVEIRA et al 2015, 2015, p. 322). 

Outro fator importante apontado por Berquó e Garcia (2012), com base na Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde de 2006 (PNDS), analisando o grupo de mulheres com idade 

de 30 anos ou mais, que nunca engravidaram ou que foram mães depois dessa idade, 

constataram que cerca de 45% das que não engravidaram, nunca estiveram unidas. Esses 

autores ainda indicam que, dentre os motivos apontados pelas mulheres de não terem gerado 

filhos (nascidos vivos) antes dos 30 anos, destacam-se, por ordem decrescente de proporção por 

motivos alegados: “queria estudar e ter profissão antes de ter filhos”; “queria aproveitar a vida”; 

“nunca quis ou ainda não quer ter filhos”; “nunca se casou ou teve algum parceiro com quem 

tivesse filhos”; “medo da gravidez e do parto”; “aborto espontâneo e/ou provocado”. Dentre 

eles, ressalta-se que o primeiro motivo – estudar e ter uma profissão – foi o mais mencionado 

por elas. Destaca-se ainda que uma parte destas mulheres demostraram preocupação em adiar 

a gravidez, de modo que essa postergação poderá acarretar dificuldades para engravidar, e outro 

grupo que se sente frustrada por não ter conseguido ainda ter filhos (BERQUÓ, GARCIA, 

2012).  

No estudo realizado por Cavenaghi e Alves (2013), que buscaram responder se o Brasil 

se tornará uma sociedade sem filho ou se isso será um comportamento característico de alguns 

segmentos da população. Esses atores sugerem que o Brasil vivencia três transições 

demográficas: i) primeiro a fecundidade é controlada em níveis baixos, ii) a segunda é 

caracterizada pelo adiamento do primeiro filho em determinados segmentos da população e a 

iii) a terceira corresponderia a ausência de filhos. Para esses autores, a combinação dessas três 
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tendências seria a explicação para o rápido declínio da fecundidade brasileira. Os autores 

concluem que o Brasil tem um regime de zero filho apenas em alguns segmentos da população 

e que as mulheres menos escolarizadas e com menor renda terão pelo menos uma criança nas 

idades mais jovens, podendo apresentar algum adiamento, mas não a ponto de causar uma 

postergação para idades acima de 30 anos. Além disto, estes acreditam que a postergação e 

ausência de filhos são comportamentos associados às mulheres com maior nível de escolaridade 

e renda.  

Sobre o processo rápido da transição demográfica no Brasil, os estudos iniciais 

procuraram entender como a conjuntura econômica, política e social ocasionaram a mudança 

do perfil demográfico e a redução das taxas de fecundidade e mortalidade. Em seguida, se 

dedicaram aos impactos dessa mudança na estrutura etária da população e as implicações 

futuras. Na literatura recente, percebe-se uma incerteza sobre a estrutura da fecundidade para 

as próximas décadas, com algumas especulações, como já mencionado nas discussões 

anteriores. Contudo, conforme apresentado nesses estudos, para o caso do Brasil e da América 

Latina, observa-se diversos regimes reprodutivos em um contexto de fecundidade baixa, dos 

quais ainda estão em discussão, sendo necessários aprofundar esses temas para compreender 

esse conjunto de fatores e seus impactos a longo prazo nos indicadores de fecundidade. 

 

2.3 Transição demográfica na Região Nordeste 

 

Este tópico tem como objetivo discutir a transição demográfica no Nordeste e os fatores 

que culminaram na queda da fecundidade na região. Para isso, será apresentada uma breve 

introdução sobre a contextualização histórica da formação e desenvolvimento do Nordeste e, 

em seguida, alguns fatores que explicam o declínio da fecundidade na região.  

Algumas explicações que diferenciam o Nordeste brasileiro das demais macrorregiões 

mais desenvolvidas do país estão relacionadas a fatores históricos sobre o processo de 

desenvolvimento, desigualdades regionais e intrarregionais no Brasil (ARAÚJO, 2000; DINIZ, 

2009; GONÇALVES; ARAÚJO, 2015). Isto se efetua principalmente pela relação entre o 

processo histórico colonial brasileiro e seu desenvolvimento territorial (BERNARDES, 2007; 

DINIZ, 2009). Durante esse período, buscava-se construir um espaço geográfico e uma base 

administrativa voltada para produção e exportação. Este processo resultou em diferenças de 

interesses no investimento econômico e político entre as regiões do país (BERNARDES, 2007).  

Além disto, a mudança de mão de obra escrava para o trabalho livre, também se deu de 

forma diferente entre as regiões do Brasil (BERNARDES, 2007; DINIZ, 2009; BRITO; 
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RIGOTTI; CAMPOS, 2012). Enquanto a migração de trabalhadores europeus foi responsável 

por substituir a mão de obra escravista em algumas regiões do país, no Nordeste, não havia 

recursos financeiros e nem força política que pudesse favorecer a vinda de europeus para a 

região. Portanto, essa substituição se deu através de pequenos e médios proprietários de terras, 

que era um número expressivo, pincipalmente na região Agreste e, também, no Sertão (só que 

em menor proporção), e de uma massa de trabalhadores livres que ainda não tinham se 

submetido ao trabalho nas lavouras (BERNARDES, 2007).  

Em razão da sua localização geográfica e particularidades ambientais, algumas regiões 

do Nordeste sofrem longos períodos de seca. A migração de nordestinos, principalmente para 

as regiões mais desenvolvidas economicamente, foi utilizada como principal medida de 

enfrentamento a este problema até meados de 1930. Só com o fim da primeira república, que 

foi institucionalizado um plano de combate às secas, sendo alocado recursos financeiros da 

União para esta finalidade (BERNARDES, 2007). Mas a preocupação de tornar o Brasil mais 

integrado do ponto de vista social e econômico, tendo o Nordeste como um aspecto importante 

nesse processo, ocorreu durante o governo de Juscelino Kubistchek (1956-1961), com a criação 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (BERNARDES, 2007; DINIZ, 

2009).  

Segundo Araújo (2000), o Nordeste mesmo experimentando um processo de 

desenvolvimento, ainda registrava uma desigualdade crescente. Este autor aponta que o 

crescimento econômico no Nordeste ocorria com uma alta concentração de renda entre os mais 

ricos, não sendo observada uma relação entre crescimento econômico e avanços em melhorias 

nas condições de vida da população. Além disso, o desenvolvimento econômico na região 

também foi caracterizado (resumidamente) por uma dependência em relação a expansão 

industrial do Sudeste, que liderava a economia no país, e por complementaridade na produção 

e fornecimento de insumos para outras regiões (ARAÚJO, 2000). 

Esse breve contexto histórico sobre o Nordeste nos mostra porque a transição 

demográfica na região iniciou tardiamente e porque foi tão heterogênea entre as macrorregiões 

do Brasil. Parte desse processo tem relação com a história de desenvolvimento regional, social, 

político e econômico do país, que resultaram em um progresso desigual de industrialização e 

urbanização entre as regiões.  

Alguns dos principais estudos que se dedicaram analisar a transição demográfica 

especificamente no Nordeste, verificaram mudanças demográficas expressivas ocorridas entre 

o período de 1940 a 1991 (SANTOS; MOREIRA; MOURA, 1990; MOURA; TEIXEIRA, 

1997). Contudo, para compreender a mudança na trajetória da fecundidade no Nordeste, antes 
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é importante discutir o papel da migração e da mortalidade na transição demográfica na região. 

Conforme discutido anteriormente, a migração foi um fator histórico importante na dinâmica 

populacional no Nordeste. Santos, Moreira e Moura (1990) apontam que entre 1960 a 1980, a 

população nordestina registrava decréscimo em razão do processo emigratório, mesmo com 

uma fecundidade alta.  

Durante esse período, o Nordeste tinha um contingente populacional significativo 

vivendo na área rural, no qual muitos viviam da agricultura familiar (FREIRE, 1999; 

OLIVEIRA; DÖNER; SHIKIDA, 2015).  A taxa de mortalidade infantil era muito alta (IBGE, 

1999), o que pode explicar os níveis altos de fecundidade, que seria a necessidade de repor o 

filho que não sobreviveu. Além disso, a demanda por uma família numerosa poderia ser pela 

necessidade de ter mais pessoas ajudando no trabalho do campo ou com outra fonte de renda.  

A partir de 1980, o Nordeste vivencia o processo de expansão urbana, elevando o 

contingente populacional residente nas cidades. Saindo de um grau de urbanização de 23,4% 

em 1940, para 60,6% em 1991. Além disto, passa reduzir o processo migratório no Nordeste, 

ocasionado por uma menor saída de nordestinos e pela migração de retorno (MOURA; 

TEIXEIRA, 1997). 

Segundo Moura e Teixeira (1997), a Região Nordeste em 1990 tinha a menor 

expectativa de vida ao nascer (59,1 anos) entre as macrorregiões do Brasil, apesar de um 

declínio rápido da mortalidade a partir de 1970. Enquanto isso, no Sul a expectativa de vida 

nesse período era de 70,9 anos, Sudeste 68,8, Centro-Oeste 69,1, e o Norte 68,4, sendo a média 

do Brasil de 66,3 anos.  

De acordo com o estudo desenvolvido pelo IBGE (1999), sobre a evolução da 

mortalidade infantil no Brasil, a Região Nordeste, entre 1940 a 1990, apresentava uma das 

maiores taxas de mortalidade infantil. Em meados de 1965 a 1970, observa-se uma redução da 

mortalidade infantil no país, mas de maneira desigual entre as macrorregiões, enquanto a taxa 

de mortalidade infantil no Brasil em 1990 era de 48,3 por mil nascimentos, no Sudeste era de 

33,3, e no Nordeste, essa taxa correspondia a 74,3 (IBGE, 1999). 

Um dos fatores que explicam as altas taxas de mortalidade infantil, está associado ao 

baixo acesso aos serviços públicos de saúde e ao nível de escolaridade das mulheres. Em 

meados de 1990, o Nordeste tinha uma participação muito significativa de mulheres analfabetas 

na população, enquanto no Sudeste a proporção de mulheres com baixa escolarização era menor 

(IBGE, 1999). Segundo o relatório do IBGE (1999), entre os anos de 1986 a 19962, os dados 

                                                             
2 Informação com base nos dados da Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde (PNDS) de 1986 e 1996. 
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indicavam que quanto menos anos de estudo a mulher tinha, maior era a taxa de incidência da 

mortalidade infantil, e quando mais escolarizada, menor era o nível dessa mortalidade.  

Entre os anos de 2000 a 2010, o Brasil reduz ainda mais seus indicadores de mortalidade 

infantil. Segundo os dados dos Censos Demográficos, em 2000, a taxa de mortalidade infantil 

no país era de 29,7 por mil nascidos vivos, passando para 15,6 em 2010. Enquanto no Nordeste, 

saiu de 44,7 (2000), para 18,5 (2010), evidenciando-se nesse período uma melhora expressiva 

no indicador de mortalidade infantil, com uma redução mais intensa frente as demais regiões 

do Brasil. No entanto, o Nordeste ainda permanece com a maior taxa de mortalidade infantil 

entre as macrorregiões do Brasil (IBGE, 2010). 

Sobre a evolução da população urbana entre os anos de 2000 e 2010, Leite e Souza 

(2013) aponta, com base nos dados dos Censos Demográficos, que houve um aumento de 69,1% 

para 75,1% de pessoas residindo na área urbana e, consequentemente, uma redução da 

população residindo na área rural. Além disso, observa-se nesse período um aumento das 

cidades médias em detrimento dos municípios menores. Ainda de acordo estes autores, nesse 

período houve uma redução na emigração de nordestinos, notando um aumento no número de 

retornados, principalmente daqueles que tinham migrado anteriormente para São Paulo, 

seguido do Rio de Janeiro e Pará. 

A Região Nordeste entre os anos de 1991 a 2010, também apresentou uma melhora em 

seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)3. De acordo com os dados do Altas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil4, o país saiu de um IDH de 0,493 em 1991 (indicador 

considerado baixo), para 0,727 em 2010 (indicador considerado alto). As Unidades da 

Federação do Nordeste, apesar de terem um IDH abaixo da média nacional, entre os anos de 

2000 e 2010 apresentaram um aumento significativo no seu indicador, com destaque para os 

estados de Alagoas, Maranhão e Piauí que em 2000 possuíam um dos menores IDH entre os 

estados do Nordeste (variando entre 0,471-0,484), ao passo que no ano de 2010, passam a se 

aproximar dos demais estados que tiveram um IDH considerado médio (variando entre 0,631 a 

0,684). Os três estados com melhores IDH no ano de 2010 no Nordeste são: Rio Grande do 

Norte (0,684), Ceará (0,682) e Pernambuco (0,673).  

Nesse contexto, destaca-se ainda que, entre os anos de 2000 e 2010, o Nordeste 

vivenciou um crescimento econômico, impulsionado principalmente por investimentos do 

                                                             
3 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador que busca sintetizar a evolução a longo prazo de 

uma população em três dimensões básicas do desenvolvimento humano, que são: renda, educação e saúde. 
4 PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano. Informações disponível no endereço eletrônico: 

http://www.atlasbrasil.org.br/. 
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Governo Federal, através de políticas sociais, como bolsa-família, programa de aceleração do 

crescimento (PAC) e ganho real do salário mínimo. Investimentos que favoreceram também o 

crescimento no consumo nas classes de menor renda (AMARAL FILHO, 2010). Além disso, 

houve a expansão e interiorização das universidades no Nordeste (FUSCO; OJIMA, 2016). 

Apesar disto, o Nordeste apresenta as suas contradições, em 2010 dos 16,2 milhões de 

pessoas que se encontravam abaixo da linha da pobreza, 9,6 milhões estavam no Nordeste, 

correspondendo a 59% da população do Brasil nessa situação. Deste grupo de nordestinos, 52% 

residiam na área rural e 48% na área urbana (MDS, 2011). 

 

2.3.1. Determinantes próximos do declínio da fecundidade no Nordeste 

 

Em 1970 a TFT no Brasil era de 6,2 filhos por mulher, ao passo que no Nordeste era de 

7,5. Nessa década, o país iniciava a queda nos níveis de fecundidade, enquanto no Nordeste, 

esse declínio ocorreu de maneira expressiva a partir de 1980, quando a taxa de fecundidade 

chegou a 6,13 filhos por mulher. Os níveis de fecundidade no Nordeste começaram a convergir 

com os indicadores nacionais a partir do ano 2000, quando o Brasil atingiu a taxa de 2,4, e o 

Nordeste 2,7. Com a exceção da Região Norte, que tinha uma TFT de 3,16 no referido ano 

(IBGE, 2010).  

Em 2010 a taxa de fecundidade no Brasil passou para 1,9 filhos por mulher, ficando 

abaixo do nível de reposição populacional. E o Nordeste, mesmo tendo iniciado tardiamente a 

transição, nesse mesmo período, reduziu sua taxa de fecundidade para 2,06, ainda assim, 

permanecendo com a segunda maior taxa entre as macrorregiões do país. Em contrapartida, a 

Região Sudeste, no mesmo ano, apresentava o menor nível de fecundidade frente as demais 

regiões, com uma TFT de 1,7 (IBGE, 2010).  

Assim como o Brasil, o Nordeste também teve um rejuvenescimento do padrão da 

fecundidade, a distribuição dos nascimentos entre as mulheres em idade reprodutiva de 15 a 49 

anos do Nordeste, entre os anos de 1970 a 2010, reduziu nas idades de 20 a 49 anos, por outro 

lado, entre as jovens de 15 a 19 anos não se observou mudanças significativas. Os nascimentos 

em sua maioria passaram a se concentrar nas idades de 20 a 24 anos, contribuindo para o 

rejuvenescimento do padrão da fecundidade na região (MOREIRA; FUSCO, 2014).  

Alguns determinantes apontados para o declínio da fecundidade no Nordeste são: o 

processo de urbanização; o alto custo financeiro para manter uma família numerosa para 

população pobre (MOURA; TEIXEIRA, 1997); uso da esterilização feminina como principal 

método contraceptivo (BERQUÓ, 1993; PERPÉTUO, 1998; POTTER; CAETANO, 1998); e 
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transmissão de novos valores através das telenovelas e expansão dos meios de comunicação em 

massa (FARIA; POTTER, 2002). Esses estudos, em sua maioria, analisam o período de queda 

da fecundidade entre os de 1980 a 1996, contexto que marcou o início da transição da 

fecundidade no Nordeste. 

Moura e Teixeira (1997) acreditam que a procura pela esterilização feminina no 

Nordeste foi um dos principais métodos de controle da reprodução na região, porque a 

população pobre não estava mais em condições de arcar com os custos de manter uma família 

numerosa. Ainda de acordo com esses autores, o processo de urbanização teria contribuído para 

migração da população de áreas rurais para as grandes cidades, levando-os a se submeterem à 

trabalhos de baixa renumeração, e, consequentemente, colaborando para uma maior inserção 

da mulher no mercado de trabalho, como forma de ajudar na renda familiar.  

           Na análise de Perpétuo (1998), sobre a contracepção e o declínio da fecundidade no 

Nordeste no período de 1980 a 1996, utilizando banco de dados de pesquisas realizadas pela 

Sociedade Civil Bem-estar Familiar no Brasil (Bemfam)5, identificou-se um aumento no uso 

de métodos contraceptivos de 37,9% (1980) para 69,1% (1996) entre as mulheres unidas com 

idade de 15 a 44 anos no Nordeste. A autora também aponta que a esterilização feminina e a 

pílula, nessa ordem, eram os principais métodos de contracepção utilizados pelas mulheres 

nesse período. Sendo observado um aumento entre os anos de 1980 e 1996, de 38% para 62%, 

de mulheres que recorreram à esterilização. Além disto, entre os anos de 1980 e 1991, a maior 

parte das mulheres que recorreram a esterilização residiam nas áreas urbanas. Já no ano de 

1996, as mulheres residentes nas áreas rurais que passaram a registrar um maior número de 

esterilizações. E em 1980 o percentual de mulheres que recorreram a esterilização era maior 

entre as que tinham de 4 a 7 anos de estudo e 8 anos e mais. E a partir do ano de 1986, a maior 

prevalência de mulheres esterilizadas passou a ser entre aquelas com 0 a 3 anos de estudo. 

  O uso da esterilização de forma predominante no Nordeste, em comparação as demais 

regiões do país, é um fator importante para explicar o declínio da fecundidade na região. Uma 

das justificativas dadas pelas mulheres buscarem esse método como forma de controlar sua 

reprodução, seriam principalmente por já ter atingindo o número ideal de filhos e por não 

desejarem mais se preocupar com uso de outros métodos para controle da reprodução 

(BERQUÓ, 1993).   

Outra explicação para a predominância da esterilização feminina como método 

                                                             
5 As pesquisas realizadas pela Bemfam e utilizadas nas análises pela autora foram: Pesquisa Nacional sobre saúde 

familiar – Nordeste, PNSFIPF-1980 – PNSMIPFF-1986. A Pesquisa de Saúde Familiar de Demografia e Saúde – 

PNDS 1996. E a Pesquisa sobre saúde familiar – Nordeste – PSNE-1991. 
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contraceptivo no Nordeste, segundo Potter e Caetano (1998), teria relação com a expressividade 

do clientelismo político existente na região. Estes autores apontam que a busca pela 

esterilização nesse contexto, passa a ser parte de um sistema de “troca de favores políticos”, 

entre uma população pobre, que está em uma situação social e econômica desfavorável, que 

busca controlar a sua reprodução, por desejar uma família menor, e o político que detém dos 

recursos. Esses autores identificaram a partir dos dados da PNDS realizadas em 1986 e 1996, 

que a maioria das mulheres não arcaram com os custos da esterilização, sendo os principais 

financiadores médicos e políticos. Além disso, nesse estudo foi identificado que a maior 

proporção de esterilizações no Nordeste entre os anos de 1990 e 1995, ocorreu entre os anos 

em que houve eleições e nos meses que antecederam o pleito. 

Para Faria e Potter (2002), outro aspecto que poderia estar associado a mudança do 

comportamento reprodutivo das mulheres nordestinas, seriam os novos valores e estilos de vida 

transmitidos pelas telenovelas e a exposição à televisão, institucionalizando novos padrões de 

comportamento. Os autores apontam que na década de 1980, com o processo de urbanização e 

industrialização, houve um aumento da cobertura médica e expansão da televisão no Nordeste. 

Parte do que era exibido nos meios de comunicação retratava o estilo de vida de regiões 

urbanizadas, industrializadas e da classe média, que possuía um ideal de família menor. 

Os estudos aqui mencionados que explicam a mudança no comportamento reprodutivo 

das mulheres nordestinas contextualizam, principalmente, o período que os níveis de 

fecundidade declinaram substancialmente. Foram estudos importantes que apontaram 

demandas de políticas de planejamento familiar e acesso a métodos contraceptivos. Além dos 

efeitos do processo de modernização na região e das desigualdades sociais nos indicadores da 

fecundidade. 

Estudos recentes, como o de Moreira e Fusco (2017), têm mostrando a continuidade no 

declínio da fecundidade na Região Nordeste. Esses autores realizaram um mapeamento dos 

níveis de fecundidade por microrregiões do Nordeste, com base nos dados dos Censos 

Demográfico, e identificaram que em 2010 cerca de 49,2% da população nordestina estava 

residindo em microrregiões que apresentaram taxas igual ou abaixo do nível de reposição (2,1 

filhos por mulher). E apenas 2,2% habitavam em microrregiões onde a fecundidade total era 

igual ou superior a três filhos por mulher, com uma parte considerável dessas microrregiões 

localizadas nos estados do Alagoas e Maranhão.  

Outro fator importante para o declínio recente nos níveis de fecundidade no Nordeste, 

pode ser a possível postergação da maternidade em determinados segmentos sociais, fazendo 

com que estas mulheres alcancem o final da sua idade reprodutiva com um número menor de 



37 
 

filhos. Segundo Silva (2017), que realizou uma comparação entre a concretização e não 

concretização das preferências reprodutivas das mulheres em união nas Regiões Nordeste e 

Sudeste, com base na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) entre os anos de 1996 

e 2006. Essa autora constatou que no ano de 1996, as mulheres nordestinas concretizaram as 

suas preferências em torno do número ideal de filhos, em sua maioria, entre as idades de 25 a 

29 anos, ao passo que em 2006, essa concretização passou a ser nas idades de 35 a 39 anos. 

Enquanto na Região Sudeste, a maior parte das mulheres em 1996 já concretizava as suas 

preferências reprodutivas em idades mais avançadas (de 30 a 34 anos), sendo constatado em 

2006, um deslocamento para idades próximas do fim do ciclo reprodutivo (de 40 a 44 anos). 

Também se destaca o estudo feito por Moreira e Fusco (2014), que analisou evolução 

no número de mulheres sem filho no Nordeste, entre os anos de 1970 a 2010. Nesse estudo, os 

autores constataram uma redução na proporção de mulheres com quatro filhos ou mais nesse 

período, que passou de 34,2% em 1970, para 11,3% em 2010, seguido de um acréscimo na 

proporção de mulheres com um e dois filhos. Além disso, entre as macrorregiões do Brasil, o 

Nordeste apresentou no ano de 2010 a segunda maior proporção de mulheres sem filho nas 

idades acima dos 35 anos de idades, ficando atrás apenas da Região Sudeste. 

Cavenaghi e Alves (2013), em seu estudo sobre mulheres sem filho no Brasil, o qual 

realizaram uma análise espacial por cluster 6, segundo as macrorregiões do Brasil e com 

mulheres na faixa etária de 45 a 49 anos, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. 

Identificaram uma concentração significativa de mulheres solteiras e sem filho no Nordeste, 

enquanto na Região Sudeste a proporção foi maior para mulheres em união7. E considerando a 

variável renda, o percentual foi significativo para mulheres sem filho com renda média no 

Nordeste e com baixa renda no Sudeste. Estes autores acreditam em alguns fatores para esses 

grupos sociais não terem filhos, tais como: dificuldade em conciliar trabalho e família; ausência 

de equipamentos de assistência à infância e educação infantil; dificuldade em encontrar um 

parceiro em razão das mulheres serem em maior número do que os homens, além de mais 

escolarizadas (CAVENAGHI, ALVES, 2013). Além disso, outros estudos (OLIVEIRA et al, 

2011; FIORIN; OLIVEIRA; DIAS, 2014) têm apontado, que uma das razões alegadas pelas 

mulheres para adiar a maternidade, seriam: a gravidez planejada; busca pela estabilidade 

financeira; relacionamento estável e maturidade emocional.  

Nesse contexto, importante destacar o aumento na participação das mulheres 

                                                             
6 Técnica baseada em estatísticas vitais Moran Lisa, que identifica uma concentração de grupos populacionais com 

determinadas características. 
7 Os autores fizeram uma análise separando a variável estado civil e situação conjugal. 
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nordestinas no mercado de trabalho entre os anos de 1990 a 2009 (NETO; TARGINO, 2012; 

MONTE, 2011). Nesse período houve um aumento na participação de mulheres no mercado de 

trabalho principalmente com idades entre 20 a 39 anos. As mulheres nordestinas se 

escolarizaram mais do que os homens, além de ter demostrado uma participação ativa no 

mercado de trabalho, sendo composto por mulheres mais velhas e instruídas. Apesar disso, 

ainda permanecem as desigualdades de gênero, como alta taxa de desemprego para mulheres, 

maior participação como trabalhadoras domésticas e recebendo salários menores (NETO; 

TARGINO, 2012). 

Os resultados dos estudos citados mostram que o declínio da fecundidade no Nordeste 

se deu também por uma presença significativa de mulheres solteiras e sem filho, mostrando que 

existem questões relacionadas à nupcialidade na região que precisam ser exploradas. Assim 

como, a necessidade de compreender a relação entre a idade da mulher, ausência de filhos na 

região, associando ao fato de estarem inseridas ou não em uma união conjugal. 

Nesse sentido, os estudos a partir de uma perspectiva de gênero, têm ampliado as 

discussões e contribuído para as análises em um sentido mais amplo. Em relação a esta temática 

e os estudos sobre fecundidade, Alves (2004) considera importante incluir esta interpretação, 

em razão de 

 

Os estudos que abarcam as questões de gênero na transição da fecundidade são muito 

ricos e abrangem temas como o patriarcalismo, a divisão sexual e social do trabalho, 

o status e autonomia das mulheres e a segregação e a discriminação no mercado de 

trabalho. A perspectiva de gênero não se contrapõe às diversas abordagens da 

transição da fecundidade, mas constituem-se um elemento a mais para explicar o 

processo de redução do tamanho das famílias e adoção de um padrão de preferência 

por poucos filhos (ALVES, 2004, p. 37). 

 

 

Como mencionado esse autor, esta perspectiva traz elementos importantes para entender 

como a relação entre mercado de trabalho, família, divisão dos afazeres domésticos entre 

homens e mulheres, podem impactar nos indicadores de fecundidade. Nesse segmento, Ramos 

(2011) retrata que as diferenças entre homens e mulheres na divisão de afazeres domésticos, 

independentemente de estarem ou não inseridas no mercado de trabalho, ocorre porque ainda 

são mulheres que arcam com a maior parte do tempo dedicado ao cuidado do lar e dos filhos. 

Essa autora ainda aponta a existência de diferenças entre as próprias mulheres, mostrando que 

a população feminina branca dedica um tempo menor às tarefas domésticas em relação às 

mulheres negras. E quanto maior for a renda e a escolaridade dessa mulher, menor é o tempo 

dedicado aos afazeres domésticos (RAMOS, 2011). 

Essas diferenças também aparecem nas percepções das mulheres em torno do 
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significado que elas dão ao trabalho doméstico. Santos e Diniz (2011) em uma pesquisa 

realizada com mulheres de classes alta, média e baixa do Distrito Federal, observaram que a 

percepção em torno da condição feminina e do trabalho doméstico não são as mesmas para as 

diferentes estratificações sociais, como também o contexto econômico no qual a mulher está 

inserida, produz diferentes estilos de vida. Nesse estudo, perceberam que as mulheres das 

classes alta e média apresentam uma visão diferente sobre o trabalho doméstico, em relação as 

mulheres de classe baixa. Para o primeiro grupo, o trabalho doméstico se resume em administrar 

a casa e as finanças, delegar tarefas e cuidar da saúde dos demais integrantes da família. Ao 

passo que para o segundo grupo, o trabalho doméstico representa uma sobrecarga, e fazer 

atividades domésticas (como lavar, passar e cozinhar) e cuidar dos outros.  

Adicionalmente, a presença de filhos e cônjuge aumenta a probabilidade de a mulher 

ter salários menores, redução na sua participação no mercado de trabalho (CUNHA; 

VASCONCELOS, 2016; WAJMAN, 2016), tempo menor de permanência no emprego e maior 

risco de desemprego (GUIGINSKI, 2015). Além disso, contribui para estar inserida em um 

emprego precário; cumprir jornada de trabalho parcial; dedicação maior a trabalhos domésticos 

(WAJMAN, 2016). Ao passo que entre as que não têm filho, aumenta as chances de terem um 

maior nível de escolaridade e maior participação no mercado de trabalho (CUNHA; 

VASCONCELOS, 2016).  

Modalozzo e Blofield (2017) apontam que para as mulheres de baixa renda e menos 

escolarizadas, essa situação ainda é pior, pois são mais discriminadas no mercado de trabalho. 

Segundo esses autores, isso ocorre porque essas mulheres possuem maior dificuldade de 

encontrar alguém com quem deixar seus filhos para trabalhar, não têm condições de arcar com 

os custos de uma creche privada, passam por dificuldades em ter acesso a um sistema de 

educação infantil pública, além de depender de horários de funcionamento deste 

estabelecimento.  

As diferenças sociais entre as mulheres contribuem para comportamentos reprodutivos 

heterogêneos, impactando nos indicadores de fecundidade. Seja pelo desejo de ter uma família 

menor ou porque não conseguem realizar suas preferências reprodutivas, em razão da 

dificuldade de arcar com os custos em conciliar família e trabalho ou por não ter acesso à 

informação ou formas de controle sobre sua reprodução. Sem contar aquelas que estão em 

situação de maior vulnerabilidade social, como as mulheres negras, de baixa escolaridade e 

renda. Esses fatores são importantes de serem considerados principalmente para compreender 

as mudanças recentes no comportamento reprodutivo das mulheres nordestinas, que estão 

inseridas em uma região marcada por desigualdades sociais e econômicas.  
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Conforme destacado por Sen (2000), em seu conceito sobre “pobreza como privação de 

capacidade”, a pobreza não se resume apenas em uma falta de recursos financeiros, tem relação 

também com a capacidade desse indivíduo em ter acesso a mecanismos que possam 

proporcionar-lhe sua liberdade de escolha e qualidade de vida. Ou seja, de acordo com este 

autor, um indivíduo ter acesso a serviços básicos, como saúde e educação, mesmo estando em 

uma situação de privação (devido à falta de renda), aumenta a chance de oportunidade desse 

indivíduo sair de uma situação de pobreza. 

Conforme apontado na literatura, as mudanças ocorridas do ponto de vista social e 

econômico, afetaram a dinâmica populacional no Nordeste, tendo efeito sobre o componente 

da fecundidade. Observou-se ainda melhorias nos indicadores sociais e aumento nos 

investimentos econômicos na região durante esse período, como expansão das universidades, 

aumentando o acesso da população ao ensino superior; o programa bolsa família, que incentiva 

como contrapartida cuidados na saúde da mãe e da criança e assiduidade escolar dos filhos. 

Bem como o aumento da participação da população feminina no mercado de trabalho. 

Entretanto, a literatura aponta que essas mudanças não são experimentadas por todas as 

mulheres de maneira homogênea, existe condicionantes relacionados a valores, estilos de vida, 

questões econômicas e institucionais, que contribuem para manutenção das diferenças. Seja no 

acesso à condição básica de saúde, educação e renda que, por sua vez, tem um efeito sobre o 

comportamento reprodutivo das mulheres. 

 

  



41 
 

 

3 FONTE DE DADOS, VARIÁVEIS SELECIONADAS E METODOLOGIA 

O objetivo deste capítulo é apresentar a fonte de dados, as variáveis utilizadas e os 

procedimentos metodológicos utilizados para analisar as características dos grupos de mulheres 

sem filho; com um filho; dois filhos e três ou mais filhos, considerando seus diferenciais 

socioeconômicos e demográficos, entre os anos de 2000 e 2010. Para tanto, esta seção foi 

dividida em três tópicos: no primeiro apresenta-se a fonte de informação consultada; no 

segundo são descritas asas variáveis selecionadas, justificando a escolha de cada uma; e, por 

último, são apresentados os aspectos metodológicos adotados para mensurar a evolução da 

distribuição de mulheres por número de filhos tidos na Região Nordeste, e suas características 

socioeconômicas e demográficas no período analisado. 

 

3.1 – Fonte de dados 

 

A fonte de dados escolhida para a realização deste estudo corresponde ao Censo 

Demográfico realizado nos anos de 2000 e 2010, que tem suas informações coletadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta escolha se deu por se tratar de uma 

base de dados de maior abrangência populacional, que contém uma diversidade de informações 

sobre as características da população. 

 As informações contidas nesta base de dados, são obtidas através da aplicação de dois 

questionários – um com número reduzido de questões, aplicado a toda população, com exceção 

dos domicílios selecionados para amostra. E o questionário ampliado (com um número maior 

de perguntas), destinado apenas para uma amostra de domicílios selecionados (IBGE, 2010). 

As utilizadas neste trabalho são oriundas do questionário amostral, na qual capturam 

informações sobre nascidos vivos. Os microdados dos Censos Demográficos usados neste 

estudo foram disponibilizados e adquiridos pelo Centro de Estudos da Metrópole8 (CEM).  

Todavia, existem algumas limitações nessa base de dados que afetam as informações, 

que estão relacionadas aos subregistros devido a omissão ou erro de memória dos/as 

                                                             
8 O Centro de Estudos da Metrópole (CEM) fica situado na Universidade de São Paulo e no CEBRAP, e dedica a 

estudar vários temas sobre população, regiões metropolitanas e políticas públicas. Essa instituição disponibiliza 

vários bancos de dados, principalmente oriundas do IBGE, em um formato pronto para serem trabalhados em 

determinados programas estatísticos. Além disso, disponibilizam materiais comentando as comparações entre os 

Censos Demográficos. Endereço online do CEM: http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/. 
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declarantes, dificuldade de acesso a determinadas áreas e limitação metodológica para obter os 

dados (RIPSA, 2008). Ainda sobre os subregistros, importante destacar que estes tendem afetar 

principalmente crianças com 1 e 2 anos de idade, pois muitas delas não são reportadas no 

domicílio recenseado. Isto se deve pelas diferentes interpretações do que se entende por 

“pessoa”, pressa ao responder o questionário, entre outros fatores (CAMARGO, 2014). Além 

disso, deve ser considerado que os Censos Demográficos de 2000 e 2010 tiveram como data de 

referência para captação de informações, 1º de agosto no ano 2000 e 31 de julho em 2010. Isso 

significa que pessoas nascidas após a data de referência do recenseamento não foram 

contabilizadas.  

No que diz respeito ao tamanho da amostra, o Censo de 2000 para o Nordeste incorporou 

cerca de 1.540.272 casos de mulheres com idade de 15 a 49 anos, e entre 20 a 49 anos foram 

1.196.985 mulheres. Esses dados ponderados representam, 12. 682. 505 (15 a 49 anos) e 9. 

914.637 (20 a 49 anos) de mulheres em idade reprodutiva no Nordeste, enquanto o Censo de 

2010, entrevistou cerca de 1.663,612 mulheres com idade de 15 a 49 anos, e 1.363.670 de 20 a 

49 anos. Ponderando os dados, esses números representam, nessa ordem, a 14.895.156 e 

12.340.038 mulheres. 

 

3.2 –Descrição das variáveis utilizadas 

 

A escolha das variáveis se deu com base nas leituras realizadas para a revisão de 

literatura, que abordam as diferenças nos aspectos socioeconômicos e demográficos em relação 

ao comportamento reprodutivo das mulheres. A variável resposta (dependente) deste estudo é 

a que informa o total de filhos tidos (fecundidade acumulada ou parturição). Essa informação é 

obtida através da questão do Censo Demográfico que indaga sobre o total de filhos/filhas 

nascidos vivos.  Esta variável foi categorizada em quatro grupos de mulheres agrupadas de 

acordo com o número total de filhos tidos até a data de cada censo, a saber: mulheres sem filho; 

com um filho; dois filhos; e três ou mais filhos. Também é importante ressaltar que não é 

possível identificar nesse conjunto de mulheres as que não podem ter filhos por alguma 

limitação biológica. 

As variáveis de controle (explicativas ou independentes), são as características 

socioeconômicas das mulheres, compostas por nível de escolaridade e rendimento total per 

capita do domicílio.  E as variáveis demográficas, a saber: Unidades da Federação do Nordeste; 

situação do domicílio; idade; cor/raça; afiliação religiosa e situação conjugal. Com estas 

variáveis busca-se verificar as diferenças entre as mulheres considerando o número total de 
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filhos tidos e as mudanças no regime reprodutivo na Região Nordeste durante o período 

analisado. E tendo em vista a possibilidade de comparação entre os Censos de 2000 e 2010, 

algumas variáveis tiveram que ser recodificadas e geradas em novas categorias. 

A variável escolaridade é apontada na literatura como um fator determinante para as 

mudanças no comportamento reprodutivo das mulheres e às diferenças em relação ao número 

de filhos. Porém, destaca-se a existência de algumas limitações no uso desta variável, em razão 

da mudança no quesito do Censo Demográfico de 2010 que questiona sobre o nível educacional 

dos entrevistados, que impossibilita desagregar essa informação em anos de estudos simples 

(CAVENAGHI; BERQUÓ, 2014). Para tanto, resolve-se a situação através da utilização de 

uma proxy de categorias educacionais (desenvolvida pelo IBGE), que possibilita fazer 

comparações do Censo Demográfico de 2010, com os censos realizados em anos anteriores. 

Essa variável é a “nível de instrução”, a qual faz uma associação entre o nível de escolaridade 

e anos de estudo. Sendo assim, as categorias são agregadas da seguinte maneira: 0 a 7 anos de 

estudo (sem instrução e ensino fundamental incompleto); 8 a 10 anos de estudo (ensino 

fundamental completo e ensino médio incompleto); 11 a 14 anos de estudo (ensino médio 

completo e ensino superior incompleto); e mais de 15 anos de estudo (ensino superior completo) 

(CAVENAGHI; BERQUÓ, 2014). Informa-se, ainda, que a categoria “não determinado” foi 

excluída da análise por ter pouca expressividade na amostra. 

A escolha da variável idade se dá com o objetivo de conhecer a distribuição etária das 

mulheres segundo a parturição. Com isso, é possível verificar se a estrutura etária em cada um 

dos grupos em análise passou a ser mais envelhecida ou mais jovem entre os anos de 2000 e 

2010. Conforme apontado na revisão de literatura, existem evidências no Brasil de um 

adiamento da maternidade para idades próximas do final do período reprodutivo em 

determinados grupos sociais. 

A variável cor/raça foi elegida com intuito de verificar as diferenças entre as mulheres 

em relação ao número de filhos tidos considerado esse atributo social, pois a literatura tem 

apontado diferenças na quantidade de filhos entre as mulheres no que diz respeito a este aspecto. 

Entretanto, por se tratar de uma característica autodeclarada, as respostas são compostas por 

duas formas de denominação – a informada pela própria pessoa entrevistada e por quem 

responde em nome dos demais residentes do domicilio recenseado. Portanto, essa informação 

pode ser alterada ao longo do tempo pelos entrevistados, porque depende da percepção que a 

pessoa tem de se si mesmo e dos outros (LONGO; CAMPOS, 2006). Nos Censos 

Demográficos, as categorias disponibilizadas sobre cor/raça são: branco; preto; pardo; indígena 

e amarelo. Essas variáveis foram categorizadas para – branco; preto; pardo e outras cor/raça. 
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Os casos ignorados foram excluídos da amostra. 

Em relação a variável “religião”, a escolha se deu com objetivo de analisar os 

diferenciais por grupos de mulheres, segundo número de filhos tidos, considerando a afiliação 

religiosa da mulher. Com isso, busca-se verificar se o fato da mulher declarar determinada 

religião, se esta característica terá efeito na composição desses grupos. Contudo, o questionário 

do Censo Demográfico não captura informação sobre frequência aos cultos religiosos ou à 

igreja, que poderia indicar o grau de comprometimento e de fato a existência de um vínculo a 

determinado grupo religioso (COSTA, 2015).  

Essa variável no banco de dados do censo é composta por uma extensa lista de 

categorias de afiliação religiosa, mas nesse estudo optou-se por fazer o agrupamento seguindo 

a referência de estudos como de Decol (1999) e Alves; Barros; Cavenaghi (2014), que 

categorizam afiliação religiosa nos quatro grandes grupos religiosos do Brasil, dos quais os 

católicos, evangélicos e “sem religião” são os mais representativos. As demais religiões 

aparecem em menor proporção. Diante disto, essa variável foi agregada em quatro categorias, 

que são: sem religião; católica, evangélica e outras religiões. Os casos “sem declaração” e “não 

sabem” foram excluídos da amostra. 

Em relação às variáveis que capturam informações sobre estado civil e situação 

conjugal, estas permitem verificar os tipos de arranjos familiares e conjugais. A opção de incluir 

a variável situação conjugal nessa análise foi de verificar os diferenciais associados à 

nupcialidade e o número total de filhos por Unidades da Federação. Dessa forma, busca-se 

identificar como se dá a distribuição de mulheres que vivem em companhia do cônjuge e das 

que não estão em união, considerando o número de filhos tidos por estados do Nordeste.  

Nos Censos Demográficos de 2000 e 2010, existem duas perguntas, uma que indaga 

estado civil (solteira, casada, divorciado, desquitado/separado judicialmente, viúvo) e outra que 

indaga a situação conjugal (vive na companhia do cônjuge ou companheiro (a), alguma vez 

viveu na companhia do cônjuge ou companheiro (a), e não, nunca viveu). Contudo, a limitação 

dessas variáveis é não ter a possibilidade de saber a idade da mulher quando ocorreu a união e 

qual era a sua situação conjugal e o estado civil no momento exato de cada nascimento. Essa 

variável informa apenas a situação conjugal e o estado civil que a pessoa se encontrava na data 

de referência do censo. Apesar desta limitação, busca-se verificar os diferenciais entre os grupos 

de mulheres em relação ao número total de filhos tidos, considerando o contexto conjugal que 

a mulher estava no momento da entrevista. 

Ressalta-se ainda que na variável “estado civil”, as categorias “desquitada ou separada 

judicialmente”, “viúva” e “divorciada” foram recategorizadas para “alguma vez casada”, 
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ficando dividida em três categorias: casada, solteira e alguma vez casada. As variáveis “estado 

civil” e “vive na companhia do cônjuge” também foram analisadas separadamente, com 

objetivo de averiguar a proporção de mulheres solteiras que estavam ou não vivendo em união 

consensual. E dentre as que estavam unidas, a proporção das que se declararam casadas e 

solteiras.  

Sobre a variável situação do domicílio, esta foi elegida porque a literatura tem apontado 

diferenciais nos níveis de fecundidade entre mulheres domiciliadas na área rural e urbana. Além 

disto, o Nordeste possui o maior contingente populacional do país residindo na área rural. A 

limitação dessa variável é porque não existe um consenso sobre as definições em torno do que 

é rural e urbano, que vai além das definições dos governos municipais (CAVENAGHI; 

BERQUÓ, 2014). Diante disto, busca-se com essa variável verificar os diferenciais nos grupos 

de mulheres segundo o número total de filhos tidos, considerando a situação do domicilio da 

mulher. No Quadro 1 estão representadas todas as variáveis trabalhadas e as respectivas 

categorias aqui mencionadas. 
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Quadro 1 - Lista das variáveis selecionadas com as respectivas categorias adotadas 

Variável Categorias   

Idade  

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   

Total de filhos e filhas nascidos vivos 

0 filho   

1 filho  

2 filhos  

           3 ou mais filhos   

Situação do domicílio 
Rural   

Urbano   

Raça/cor 

Branca   

Preta  

Parda  

Outra raça/cor   

Escolaridade 

Sem instrução e fundamental 

incompleto   

Fundamental completo e médio 

incompleto  

Médio completo e superior 

incompleto  

Superior incompleto   

Situação conjugal 

Vive em companhia do cônjuge   

Alguma vez viveu com o cônjuge  

Nunca viveu com o cônjuge   

Religião 

Católica   

Evangélica  

Sem religião  

Outras religiões   

Renda total do domicílio per capita 

Sem renda e até 1/2 SM   

1/2 a 1 SM  

1 a 2 SM  

2 a 3 SM  

3 a 5 SM  

5 SM a 10 SM  

Mais de 10 SM   

Estado Civil 

Casada  

Alguma vez casada  

Solteira   
Fonte: elaboração própria com base nos dados dos Censos Demográficos. 
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3.3 - Metodologia  

 

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada é a análise estatística 

descritiva, capaz de relacionar as informações de cada variável em estudo com os quatro grupos 

de mulheres, agrupadas pela quantidade de filhos tidos até a data de cada censo. Todavia, faz-

se algumas ressalvas a respeito das análises com bases nessas variáveis. Por se tratar de uma 

análise comparativa de período, os resultados consideram o contexto que estas mulheres 

estavam inseridas na data da entrevista censitária. Além disso, as variáveis disponíveis nos 

Censos de 2000 e 2010 não permitem identificar os motivos pelos quais as mulheres tiveram 

ou não filhos, nem uma causalidade da sua parturição. Portanto, com estas análises pretende-se 

conhecer as características destes quatro grupos de mulheres e as mudanças ocorridas no regime 

reprodutivo durante este período no Nordeste, considerando o contexto em que essas estavam 

inseridas quando responderam o censo.  

Desta forma, a análise comparativa da evolução da estrutura etária no decênio, entre as 

quatros categorias centrais, é realizada através de uma distribuição percentual de mulheres 

segundo a parturição, associando a idade da mulher (categorizada em grupos quinquenais de 

idade). Além disto, também foi mensurado a diferença na idade média da população total (entre 

os dois censos), e para os quatros grupos de mulheres por parturição (mulheres sem filho, com 

um filho, dois filhos e três ou mais filhos). O objetivo foi identificar o quanto o aumento da 

idade média de cada grupo, entre os anos de 2000 e 2010, corresponderia ao processo de 

envelhecimento populacional e o que pode ser atribuído a mudanças no comportamento 

reprodutivo.  

O cálculo da idade média é a razão entre a soma de todas as idades das mulheres de 20 

a 49 anos, dividido pelo total da população feminina (de 20 a 49 anos). Com os resultados deste 

cálculo (que foram feitos para os anos de 2000 e 2010), tirou-se a diferença das médias entre 

os dois anos analisado, obtendo-se, assim, a variação média correspondente a esse período dessa 

população total. Esse mesmo procedimento foi realizado para cada grupo de mulheres por 

parturição (mulheres sem filho, com um filho, dois filhos e três ou mais filhos). Em seguida, 

reduziu-se a diferença na média correspondente a cada grupo, o valor proporcional da variação 

correspondente ao total do envelhecimento populacional. O resultado dessa diferença, entre o 

envelhecimento da população total e a do conjunto analisado, equivale aos efeitos não 

explicados pelo processo de envelhecimento populacional. 

As análises são centralizadas nas mulheres com idade reprodutiva de 20 a 49 anos. 

Optou-se em excluir as jovens com idade de 15 a 19 anos, por ser um grupo que ainda está no 
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início do período reprodutivo, por isso, a maioria não tem filhos e são solteiras, podendo 

interferir nos resultados deste estudo. Contudo, também foi realizada uma análise da 

distribuição de mulheres segundo o número de filhos tidos, incluindo as jovens de 15 a 19 anos, 

para evidenciar o quão esse grupo poderia interferir nas análises propostas e as diferenças no 

resultado.  

É importante esclarecer que o objetivo dessa análise não é mensurar a idade exata na 

qual as mulheres tiveram os seus filhos, apesar da possibilidade de obter essa informação com 

os dados do censo. Contudo, essa fonte de dados não permite obter a informação exata sobre 

contexto demográfico e socioeconômico que a mulher se encontrava em diversos pontos do 

tempo e no momento exato do nascimento de cada filho, embora fosse o ideal fazer tal 

identificação.  

Além disso, por se tratar de uma análise de período, os resultados terão mais um efeito 

de composição, e para amenizar este efeito, o referencial para análise dos grupos serão as 

características observadas na população total. Apesar dessas limitações, busca-se com este 

trabalho analisar a evolução das características demográficas e socioeconômica da mulher 

nordestina, considerando o número total de filhos tidos e o contexto que estavam inseridas no 

período analisado.  
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4. ESTRUTURA ETÁRIA E EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MULHERES 

SEGUNDO O NÚMERO TOTAL DE FILHOS NO NORDESTE  

 

Neste capítulo descrevem-se as características gerais e a evolução da distribuição de 

mulheres em idade reprodutiva (de 20 a 49 anos), por número de filhos tidos e grupos 

quinquenais de idade, entre os anos de 2000 e 2010. Para tanto, esta análise está centrada em 

quatro grupos de mulheres, que são:  as mulheres sem filho; com um filho; dois filhos e três ou 

mais filhos.  

 

4.1 Análise Descritiva 

 

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostra que as mulheres sem filho têm uma 

maior participação nas idades de 15 a 19 anos nos anos 2000 e 2010. Este efeito deve-se ao fato 

das adolescentes pertencerem a um grupo diferenciado, no qual ainda se encontra no início da 

idade reprodutiva. Nota-se, ainda, que houve um aumento na participação no grupo etário de 

45 a 49 anos de mulheres sem filho, com um filho e dois filhos, reduzindo a proporção entre as 

que têm três ou mais filhos. Observa-se, ainda, um crescimento de 11,5 pontos percentuais de 

mulheres com dois filhos nas idades de 45 a 49 anos entre os anos de 2000 e 2010, sendo esta 

a maior variação percentual em comparação aos demais conjuntos. 

A redução significativa na participação de mulheres com três ou mais filhos no Nordeste, 

também foi evidenciada em outros estudos (CAVENAGHI; BERQUÓ, 2014; MOREIRA; 

FUSCO, 2014; 2017). Essa mudança demonstra que as novas gerações têm concebido um 

número menor de filhos. Conforme podemos observar ainda na Tabela 1, as mulheres 

nordestinas com idades de 40 a 44 anos e 45 a 49 anos (no ano 2000) tinham uma maior 

participação no conjunto com três filhos ou mais, 64,7% e 70,8%, respectivamente. Essa 

população feminina representa as coortes nascidas entre os anos de 1951 a 1960, a qual 

registravam taxas específicas de fecundidade maiores. Em 2010, nota-se uma redução na 

participação de mulheres com três ou mais filhos para 44% (nas idades de 40 a 44 anos) e 52% 

(nas idades de 45 a 49 anos), e um incremento de mulheres sem filho, com um filho e dois 

filhos. Esse conjunto de mulheres (do grupo etário de 40 a 49 anos) no ano de 2010, 

correspondiam às nascidas nos anos de 1961 a 1970, período no qual o Brasil começou a 

vivenciar mudanças no comportamento reprodutivo, que resultaram posteriormente no declínio 

nas taxas de fecundidade. Também é observado nos grupos etários inferiores, no ano de 2010, 

uma redução na participação de mulheres com três ou mais filhos e crescimento na proporção 
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de mulheres sem filho e com um filho. No conjunto com dois filhos, houve uma redução na 

participação nas idades de 15 até 29 anos, aumentando a proporção no grupo com idade acima 

dos 30 anos. 

 

TABELA 1 – Distribuição percentual de mulheres de 15 a 49 anos por número de filhos tidos. Nordeste, 

2000 e 2010. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 - IBGE. 

 

Na Figura 1 podemos observar a diferença na distribuição de mulheres segundo o número 

total de filhos, quando consideramos as adolescentes na amostra e quando estas são excluídas. 

Nota-se que o total de mulheres sem filho é superior no grupo (de 15 a 49 anos) em comparação 

as mulheres com um, dois e três ou mais filhos. Ao retirar as adolescentes da análise, 

observamos que no ano 2000 a população feminina de 20 a 49 anos com três filhos ou mais, 

figurava com maior representatividade frente aos demais grupos, correspondendo a 40,3%, 

reduzindo no decênio seguinte para 27,6%. A redução na participação de mulheres com três ou 

mais filhos mostra o crescimento de mulheres sem filho, que passou a superar 

proporcionalmente esse grupo, como também passou a ter maior representatividade no ano de 

2010. Destacando também o crescimento durante esse período de mulheres com um e dois 

filhos. 

Ainda se observa na Figura 1 que no resultado referente ao grupo de mulheres em idade 

reprodutiva de 15 a 49 anos, a diferença entre aquelas que têm um filho (19,6%) e dois filhos 

(19,4%) é pequena. Ao retirar as jovens de 15 a 19 anos da amostra, o grupo de mulheres com 

2000 Sem filho (%) 1 filho (%) 2 filhos (%) 3 filhos ou mais (%) 

15-19 84,0 11,7 3,3 1,0 

20-24 49,5 23,9 15,2 11,3 

25-29 28,3 21,6 22,8 27,3 

30-34 16,9 15,6 25,0 42,5 

35-39 12,0 10,8 22,3 54,8 

40-44 9,9 7,9 17,5 64,7 

45-49 9,3 6,8 13,2 70,8 

Total 37,2 15,0 16,0 31,7 

2010 Sem filho (%) 1 filho (%) 2 filhos (%) 3 filhos ou mais (%) 

15-19 86,5 11,2 2,0 0,4 

20-24 56,2 26,7 11,6 5,5 

25-29 35,3 28,0 20,5 16,1 

30-34 21,6 23,2 27,1 28,1 

35-39 15,5 18,0 30,1 36,5 

40-44 13,2 14,2 28,6 44,0 

45-49 12,0 11,2 24,7 52,0 

Total 38,2 19,6 19,4 22,9 
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dois filhos passa a ter uma maior participação frente as que têm apenas um filho.  

 

FIGURA 1 – Distribuição comparativa do percentual de mulheres de 15 a 49 ano por número de filhos 

tidos. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010. 

 

Na Figura 2 são apresentadas as distribuições de mulheres com idade de 20 a 49 anos 

segundo o número de filhos tidos e por grupos quinquenais de idade. Observa-se que, no ano 

2000, as mulheres sem filho tinham uma maior participação nas idades de 20 a 24 anos, ao 

passo que em 2010 reduziu o percentual de mulheres sem filho nesse grupo etário, seguido de 

um crescimento no conjunto a partir dos 25 anos de idade.  

Quanto as mulheres com um filho, observa-se, no ano 2000, maior participação nas 

idades de 20 a 24 anos, enquanto que, em 2010, nota-se um crescimento no grupo acima dos 30 

anos e uma diminuição na participação nas idades de 20 a 24 anos. Em contrapartida, o grupo 

etário de 25 a 29 anos não apresentou mudanças significativas em ambos períodos analisados, 

mantendo aproximadamente as proporções nos anos de 2000 e 2010. Esse resultado mostra que 

maior parte das mulheres com apenas um filho encontra-se nas idades abaixo dos 30 anos. 

Contudo, chama atenção a redução na proporção de mulheres com apenas um filho em 2010, 

nas idades de 20 a 24 anos e o aumento na participação de mulheres com um filho nas idades 

acima dos 30 anos. Em 2000, as mulheres com apenas um filho em idades abaixo dos 30 anos, 

correspondia a 60,9%9, enquanto que, em 2010, reduziu para 51,8%, ao passo que as mulheres 

com apenas um filho acima dos 30 anos aumentaram de 39,1% (2000) para 48,2% (2010).  

No segmento de mulheres com dois filhos, a maior proporção desse conjunto, no ano 

                                                             
9 Para visualizar os resultados dos valores percentuais e absolutos da distribuição de mulheres segundo número de 

filhos tidos e grupos quinquenais de idade, consultar o apêndice 1 deste trabalho. 
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2000, era nas idades de 20 a 34 anos. Em 2010, evidencia-se um processo mais acentuado no 

envelhecimento da estrutura etária nesse conjunto de mulheres, que passou a ter um incremento 

significativo a partir dos 35 anos de idade. As mulheres com idade de 20 a 34 anos em 2000 

com dois filhos, correspondia a 62,8%, reduzindo em 2010 para 49%, ao passo que as mulheres 

acima dos 35 anos com dois filhos aumentaram de 37,2% (2000) para 51% (2010).  

Para este caso, levantam-se algumas hipóteses para uma mudança significativa nessa 

estrutura etária. Para a primeira, sugere-se que esta mudança pode estar relacionada à redução 

no peso de mulheres nas idades mais jovens com dois filhos, sendo as mulheres com idade 

acima de 35 anos, aquelas que tiveram seus filhos ainda jovens no decênio anterior, mas que 

avançaram na idade sustentando o mesmo número de filhos. A segunda hipótese seria que parte 

dessas mulheres aumentaram a idade de ter o primeiro filho ou espaçamento entre os 

nascimentos. Diante disto, o aumento significativo na proporção de mulheres com dois filhos 

próximo do final da idade reprodutiva, também pode indicar possivelmente uma preferência 

pelo número ideal de dois filhos para essa geração de mulheres.  

Sobre o conjunto de mulheres com três filhos ou mais, os resultados também indicam 

um envelhecimento na estrutura etária. As mulheres com três ou mais filhos tinham uma 

participação expressiva nas idades intermediárias de 35 a 39 anos e 40 a 44 no ano 2000, 

passando o decênio seguinte para as idades de 40 a 44 anos e 45 a 49. Entretanto, nota-se em 

2010 uma redução pouco expressiva de mulheres com pelo menos três filhos no grupo etário 

de 30 a 34 anos, o que pode indicar que para uma parcela de mulheres dessa geração ainda 

sustenta uma reprodução de três filhos ou mais.  

Sumariamente, os resultados indicam que, entre 2000 e 2010, ocorreu um 

envelhecimento na estrutura etária em todas as categorias analisadas, sendo mais perceptível 

uma mudança nesse período para o conjunto de mulheres com dois filhos. Todavia, a redução 

de mulheres com dois e três ou mais filhos nos grupos etários mais jovens possivelmente indica 

que as novas gerações estão optando por uma família menor.
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FIGURA 2 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos por grupos quinquenais de idade e número filhos tidos. 

Nordeste, 2000 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010.
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Para verificar se a mudança observada na estrutura etária poderia ser resultado do 

envelhecimento populacional ou se seria efeito de outros fatores, mensurou-se a idade média 

da população feminina total de 20 a 49 anos e, também do conjunto de mulheres sem filho, com 

um filho, dois filhos, três filhos ou mais. O resultado positivo na variação na idade média 

indicada na Tabela 2, sugere que a população feminina total (de 20 a 49 anos) envelheceu em 

torno de quase meio ano entre 2000 a 2010. Houve também um incremento positivo na variação 

na idade média em todos os grupos de mulheres segundo o número de filhos tidos, sendo mais 

intenso no conjunto com dois filhos, que teve um incremento acima de dois anos e meio, em 

segundo, aparece o grupo com um filho, com valor acima de um ano e meio. 

 

TABELA 2 – Variação da idade média das mulheres de 20 a 49 anos segundo o número de filhos tidos. 

Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Mulheres entre 20 e 49 anos 

Idade média  

Variação da idade média 2000 2010 

População Total 32,37 32,93 0,56 

Mulheres sem filho 27,36 28,32 0,95 

Mulheres com 1 filho 28,94 30,61 1,67 

Mulheres com 2 filhos 32,21 34,85 2,64 

Mulheres com 3 filhos e mais  36,82 37,86 1,03 
 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010. 

 

Na Tabela 3 são apresentadas as variações percentuais da diferença do envelhecimento 

populacional observados na população total e nos conjuntos analisados. Os resultados sugerem 

que o envelhecimento populacional não é um argumento suficiente para explicar a mudança 

observada na estrutura etária das mulheres segundo o número de filhos.  Nota-se que no 

conjunto de mulheres com o total de um e dois filhos, que 66,5% e 78,8%, respectivamente, do 

aumento na idade média, não corresponde ao efeito do envelhecimento populacional, portanto, 

sendo explicados por outros fatores. Ou seja, uma parte significativa dessas mulheres podem 

eventualmente ter adiado o momento de ter seus filhos, por motivos de extensão da sua 

escolarização; busca por uma estabilidade financeira; inserção no mercado de trabalho e 

mudanças em seus relacionamentos conjugais, levando-as a ter um maior controle sobre a sua 

reprodução. 
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TABELA 3 – Efeito do envelhecimento e de outros fatores sobre a idade média das mulheres (de 20 a 

49 anos), segundo o número de filhos tidos. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Mulheres de 

20 e 49 anos 

Variação 

da idade 

média (a) 

Efeito 

envelheci

mento (b) 

Efeito de 

outros fatores 

(a-b) 

Efeito 

envelhecimento 

((b/a) *100) 

Efeito de 

outros fatores 

((a-b)/a) *100) 

População Total 0,56 0,56 0,00 100 % 0,00 % 

Sem filho 0,95 0,56 0,39 58,9 % 41,1% 

Com 1 filho 1,67 0,56 1,11 33,5 % 66,5% 

Com 2 filhos 2,64 0,56 2,08 21,2 % 78,8 % 

3 filhos ou mais 1,03 0,56 0,47 54,3% 45,7 % 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010. 

 

Em relação às mulheres sem filho, o aumento de 58,9% na idade média é explicada pelo 

efeito do envelhecimento populacional, sendo apenas 41,1% por efeito de outros fatores. No 

conjunto com três filhos ou mais, também se observa um efeito maior do envelhecimento 

populacional na estrutura etária (54,3%) e menos de outros fatores (45,7%). 

Estes resultados apresentados se aproximam do estudo feito por Silva (2017), que 

observou uma postergação na concretização das preferências reprodutivas entre as mulheres 

nordestinas que estavam em união entre os anos de 1996 e 2006.  Essa autora constatou que no 

ano de 1996, as mulheres nordestinas concretizavam o seu desejo sobre o número ideal de 

filhos, em sua maioria, nas idades de 25 a 29 anos, ao passo que em 2006, essa concretização 

passou a ser nas idades de 35 a 39 anos. Ainda de acordo com Silva (2017), as mulheres 

nordestinas em idades próximas do final da idade reprodutiva, passaram a ter mais chances de 

concretizar suas preferências em relação ao número ideal de filhos em comparação às mais 

jovens (15 a 19 anos). Essa autora acredita que uma parcela das mulheres nordestinas estaria 

possivelmente adiando a idade ao ter o primeiro filho, o que justificaria o aumento na 

concretização das metas reprodutivas em idades acima dos 30 anos. 

Nesse contexto, também é importante ressaltar que as mulheres pertencentes às coortes 

mais velhas, vivenciaram um período em que a esterilização feminina era o principal método 

utilizado para controle da reprodução, o que ajuda a explicar uma mudança mais acentuada em 

curto espaço de tempo (PERPETUO, 1998; POTTER; CAETANO, 1998). Silva (2017), com 

base nos dados da PNDS de 1996 e 2006, também identificou um aumento no uso de método 

contraceptivos modernos entre as mulheres em união com idade de 15 até 29 anos, com redução 

na utilização da esterilização feminina no grupo etário de 20 a 24 anos. Nesse estudo, a autora 

também observou um crescimento nesse período no uso da esterilização feminina em idades 
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acima dos 35 anos.  

Todavia, os estudos (CAVENAGHI; ALVES, 2013; CAVENAGHI; BERQUÓ, 2014; 

OLIVEIRA; MARCONDES, 2016) que apontaram uma heterogeneidade no comportamento 

reprodutivo em um contexto de baixa fecundidade no Brasil, tem buscado evidências de uma 

possível tendência no adiamento do primeiro filho para idades mais avançadas, mas pouco tem 

discutido sobre as mudanças em torno dos nascimentos do segundo e terceiro filho. Os 

resultados aqui indicam a importância de compreender as mudanças nesse segmento, 

principalmente no Nordeste. 

Nessa perspectiva, estudos têm levantando a hipótese de que existe no Brasil dois 

padrões associados a uma baixa fecundidade, que seriam: mulheres que iniciam e encerram 

ainda jovem a sua vida reprodutiva; e outro grupo que estaria postergando a maternidade para 

idades acima dos 30 anos, chegando ao final da idade reprodutiva com uma quantidade menor 

de filhos ou sem filhos (MIRANDA-RIBEIRO; GARCIA, 2012; CAVENAGHI; BERQUÓ, 

2014; OLIVEIRA et al, 2015; OLIVEIRA; MARCONDES, 2016). Além desses dois padrões 

mencionados, Oliveira et al (2015) apontam para uma terceira hipótese, que seria a de mulheres 

com maior nível de escolaridade e inserida no mercado de trabalho, adotando o comportamento 

de adiamento, mas sustentando uma fecundidade em torno de dois e três filhos mesmo após os 

30 anos. 

Também se destaca o aumento do número de mulheres sem filhos, uma característica 

que Lesthaegue (2014) e Van de Kaa (2004) tem associado a segunda transição demográfica. 

De fato, nota-se um crescimento na participação desse grupo, tendo um efeito na redução na 

taxa de fecundidade no Nordeste nesse período.  Por outro lado, também se percebe um aumento 

na participação de mulheres com um e dois filhos. Nesse contexto, a tese de Coutinho (2016) é 

a de que a preferência por famílias menores e o adiamento da maternidade não seria uma decisão 

voluntária, mas que estaria associada a fatores concorrentes, como, realização profissional, falta 

de parceiro e prolongamento na qualificação. Portanto, essa autora acredita na coexistência 

entre o desejo da autorrealização com a vontade de ter filhos. Nesse ponto, a autora destaca que 

a teoria da transição demográfica não ajuda explicar sobre a preferência de dois filhos.  

Porém, ainda são escassas as pesquisas (quantitativas e qualitativas) que exploraram 

questões relacionadas especificamente sobre o adiamento temporário ou definitivo da 

maternidade e o aumento no espaçamento entre os nascimentos, principalmente no Nordeste, 

que possam contribuir com melhor entendimento em relação as diferenças no número de total 
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filhos tidos. Com a finalidade de buscar compreender, por exemplo, a possibilidade do segundo 

filho ser resultado de novas uniões; possível preferência pelo número ideal de dois filhos; 

gravidez não desejada; aumento no intervalo intergenésico; ou até mesmo a existência de 

alguma diferença no comportamento reprodutivo por segmentos sociais. Essas informações são 

importantes para entender o contexto de baixa fecundidade, mudanças no comportamento 

reprodutivo, configurações de família e a estrutura da fecundidade.  

Importante ressaltar que o Nordeste também passou por um processo de 

rejuvenescimento nas taxas específicas de fecundidade, concentrando o maior número de 

nascimentos nas idades de 20 a 24 anos (MOREIRA; FUSCO 2015), o que pode ajudar a 

explicar o motivo pelo qual não se observa um envelhecimento na estrutura etária mais 

acentuado no conjunto de mulheres sem filho. Além disso, outros estudos (CAVENAGHI; 

ALVES, 2013; OLIVEIRA; MARCONDES 2016; BERQUÓ et al, 2014; MIRANDA-

RIBEIRO; GARCIA, 2012) têm indicado que no Brasil existem diferenças em relação ao 

regime de fecundidade, sendo o adiamento da maternidade e o crescimento de mulheres sem 

filhos, observado em determinados segmentos sociais. 

Destaca-se, ainda, que nesse período houve um aumento na participação de mulheres 

nordestinas com idade de 20 a 39 anos no mercado de trabalho, e com um perfil mais 

escolarizado, em comparação aos homens (NETO; TARGINO, 2012). Esse conjunto de fatores 

pode ter colaborado para uma redução do número de filhos nas idades abaixo dos 30 anos.  

De modo geral, os resultados apontam mudanças importantes no comportamento 

reprodutivo das mulheres nordestinas entre os anos de 2000 e 2010, além de mudanças entre os 

grupos de mulheres aqui analisados. Possivelmente, a redução na participação de mulheres com 

três ou mais filhos, e incremento de mulheres sem filho e com um e dois filhos, se deu através 

de uma redução na quantidade de filhos tidos em idades mais jovens em determinados grupos, 

com um aumento na participação de mulheres com filhos em idades mais próxima do final da 

vida reprodutiva. Portanto, é provável que a combinação de diversos regimes reprodutivos, 

pode ter contribuindo para o declínio nos níveis de fecundidade no Nordeste durante o período 

analisado.  
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5 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DA MULHER 

NORDESTINA SEGUNDO O NÚMERO TOTAL DE FILHOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as características socioeconômicas e demográficas dos 

quatro grupos de mulheres com idade entre 20 e 49 anos, agrupadas pelo número total de filhos 

tidos (mulheres sem filho; com um filho; dois filhos e três filhos ou mais). O objetivo é analisar 

as características desses quatro grupos de mulheres considerando: i) situação conjugal; ii) 

afiliação religiosa; iii) situação do domicilio; iv) raça/cor; v) renda domiciliar total per capita 

e vi) escolaridade. Conforme apontado na literatura, estas características tendem a afetar os 

diferenciais em relação ao número total de filhos tidos e comportamento reprodutivo. 

 

5.1. Situação conjugal  

 

Entre os anos de 2000 e 2010 houve um aumento na proporção de mulheres vivendo em 

união consensual no Nordeste. Conforme podemos observar na Tabela 4, a participação de 

mulheres que se declararam solteiras, mas que estavam convivendo em companhia do cônjuge 

aumentou de 37,8% (2000) para 43,9% (2010). Em contrapartida, reduziu a proporção de 

mulheres que estavam em união na situação de casada (formalmente no civil), ao passar de 

60,4% em 2000, para 53,5% em 2010. 

Se consideramos as que já estiveram alguma vez em união conjugal, nota-se que as 

mulheres que informaram que estavam no momento casadas, e aquelas que alguma vez 

estiveram nessa condição, é proporcionalmente menor em comparação as solteiras que alguma 

vez estiveram em união consensual. Essa diferença pode sugerir que as uniões consensuais são 

mais frequentes e que a maioria das mulheres do Nordeste, que viveram em companhia do 

cônjuge, foi de maneira “informal”. De acordo com o IBGE (2010), o Brasil teve entre os anos 

de 2000 e 2010, um incremento de pessoas vivendo em união consensual, sendo observadas 

proporções elevadas nas Regiões Norte e Nordeste. 
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TABELA 4 – Percentual de mulheres de 20 a 49 anos que vive em companhia do cônjuge e que 

alguma vez viveu, segundo o estado civil. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

  
Vive em companhia do cônjuge 

(%) 
Alguma vez viveu com o cônjuge (%) 

Estado civil 2000 2010 2000 2010 

 Casada 60,4 53,5 20,7 19,8 

Alguma vez 

casada 
1,8 2,5 26,2 23,9 

 Solteira 37,8 43,9 53,1 55,4 

Total 100,0 100,00 100,00 100,00 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 

 

Na tabela 5 observa-se que a prevalência de mulheres vivendo em união é maior a partir 

do grupo etário de 25 a 29 anos, nos anos 2000 e 2010. Também houve nesse período uma 

pequena redução na participação da população feminina total, vivendo em companhia do 

cônjuge, que passou de 63,1% em 2000, para 61,3% em 2010, seguido de um crescimento na 

proporção de mulheres que nunca estiveram em união e das que alguma vez estiveram unidas. 

Destaca-se ainda um crescimento de 7,2% (2000), para 9% (2010) na proporção de mulheres 

que chegaram próximo do final da idade reprodutiva (45 a 49 anos) sem terem vivido em união. 
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TABELA 5 – Percentual de mulheres de 20 a 49 anos segundo a situação conjugal e por grupos 

de idade. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

2000 
Vive em companhia do 

cônjuge 

Alguma vez viveu 

com o cônjuge 
Nunca viveu com o cônjuge 

20-24 44,0 9,7 46,3 

25-29 62,8 12,2 25,0 

30-34 70,8 14,3 14,9 

35-39 72,2 17 10,8 

40-44 71,1 20,4 8,4 

45-49 69,2 23,6 7,2 

Total 63,1 15,1 21,9 

2010 
Vive em companhia do 

cônjuge 

Alguma vez viveu 

com o cônjuge 
Nunca viveu com o cônjuge 

20 a 24 42,8 10,5 46,7 

25 a 29 60,0 13,3 26,7 

30 a 34 68,0 15,8 16,3 

35 a 39 69,6 18,3 12,1 

40 a 44 68,4 21,4 10,1 

45 a 49 66,3 24,7 9,0 

Total 61,3 16,5 22,2 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 – IBGE. 

 

No Gráfico 1 visualizamos que a maior parcela das mulheres sem filho, que nunca 

esteve em união, supera a média observada na população total desta categoria.  Nota-se ainda 

que no ano de 2010 houve um crescimento na representatividade de mulheres unidas e sem 

filho, que passou de 20,8% em 2000, para 28,3% em 2010, embora ainda esteja abaixo do 

observado na população feminina total vivendo em companhia do cônjuge. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 – IBGE. 

 

Ainda de acordo com os resultados do Gráfico 1, percebe-se que à medida que aumenta 

o número de filhos, maior é a participação de mulheres unidas. Esse resultado sugere uma 

relação importante entre nupcialidade e quantidade de filhos. Também é importante ressaltar o 

crescimento nesse decênio da participação de mulheres que alguma vez estiveram unidas e com 

filhos.  

Lesthaegue (2014) e Van de Kaa (2004) apontam como uma das características da 

segunda transição demográfica o aumento do número de casais sem filhos. Embora no Nordeste 

a proporção de mulheres unidas e sem filhos não represente a maioria dentro dessa população, 

destaca-se o crescimento desse segmento nesse período. 

Cavenaghi e Alves (2013) com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, e 

utilizando-se de uma análise de correlação espacial, que permite verificar a concentração de um 

contingente populacional com determinada caraterística, identificou uma presença significativa 

de mulheres solteiras e sem filho no Nordeste, ao passo que para a Região Sudeste foi prevalente 

para as mulheres unidas. Apesar dos autores terem optado por analisar separadamente as 

variáveis “estado civil” e “situação conjugal”, estes apontam que a maioria das mulheres sem 

filho informaram que nunca estiveram em uma união, como também essas têm 30 vezes mais 

GRÁFICO 1 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos segundo o número total de filhos e 

situação conjugal. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 1 - Percentual de mulheres em idade reprodutivo segundo o número total de filhos e situação 

conjugal. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 2 - Percentual de mulheres em idade reprodutivo segundo o número total de filhos e situação 

conjugal. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 3 - Percentual de mulheres em idade reprodutivo segundo o número total de filhos e situação 

conjugal. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico2 - Percentual de mulheres (20 a 49 anos) por número total de filhos, segundo situação do 

domicílio. Nordeste, 2000 e 2010.Gráfico 4 - Percentual de mulheres em idade reprodutivo segundo o 

número total de filhos e situação conjugal. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 5 - Percentual de mulheres em idade reprodutivo segundo o número total de filhos e situação 

conjugal. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 6 - Percentual de mulheres em idade reprodutivo segundo o número total de filhos e situação 

conjugal. Nordeste, 2000 e 2010 
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de chance de não ter filho em relação aquelas que estavam unidas10.   

Embora não haja muitos estudos quantitativos e qualitativos que aprofundem sobre o 

tema da nupcialidade no Nordeste, outras pesquisas (OLIVEIRA et al, 2011; BERQUÓ; 

GARCIA, 2012; FIORIN; OLIVEIRA; DIAS, 2014) têm revelado que as mulheres que nunca 

estiveram em uma união e que não tiveram filhos, têm buscando primeiramente a estabilidade 

financeira e investir mais tempo nos estudos antes de realizar planos sobre a maternidade, o que 

pode refletir também um adiamento no matrimônio para esses grupos sociais. Segundo 

Coutinho (2016), a busca por um parceiro para constituir uma família pode ser considerada um 

fator restritivo para o planejamento da maternidade. Além disso, essa autora sugere que quanto 

maior for o nível de escolaridade da mulher, mais esta adiará o matrimônio, e, 

consequentemente, o planejamento dos filhos, afetando no tamanho da família desejada.   

 No que diz respeito as mulheres com apenas um filho, estas se diferenciam do grupo 

com dois e três ou mais filhos, na categoria que nunca esteve unida. O percentual da população 

feminina nesse segmento e com apenas um filho foi de 15,1% em 2000 e de 12,1% em 2010, 

valores acima do observado nos demais grupos com maior parturição. Esse resultado sugere 

que para uma parcela de mulheres com um filho e que nunca esteve em união, que esse 

nascimento provavelmente tenha sido resultado de uma gravidez não planejada. Apesar disso, 

houve uma redução na participação desse conjunto de mulheres entre os anos de 2000 e 2010.   

Coutinho (2016) aponta que por razões de mudanças culturais ocorridos nos últimos 

tempos, já é mais aceito socialmente as mulheres serem mães após uma gravidez não desejada, 

o que as permite nessa situação não se sentirem obrigadas a viver em união com o pai da criança. 

Ainda segunda essa autora, as mulheres casadas, em união consensual e divorciadas, possuem 

maior risco de terem filhos adicionais em relação as solteiras. 

Em resumo, esses resultados apontam uma relação importante entre a situação conjugal 

da mulher nordestina e o número total de filhos tidos. Além disto, mostra que existem diferenças 

entre as mulheres quando se considera a parturição. Apesar de não ser possível apontar uma 

causalidade entre essas variáveis e nem o momento em que passaram a conviver em companhia 

do cônjuge e tiveram filhos, esses resultados indicam aspectos importantes sobre o perfil das 

mulheres e o número de filhos na Região Nordeste em contexto de fecundidade reduzida. Diante 

disso, mostra-se a relevância de compreender melhor e a profundar a relação entre essas 

                                                             
10 Nesse estudo os autores realizaram uma análise de correlação espacial e também mensuraram a razão de chance 

de uma mulher não ter filho considerando um conjunto de características. 
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variáveis. 

 

5.2 Situação do domicilio 

 

Entre os anos de 2000 e 2010 houve um crescimento da população feminina de 20 a 49 

anos residindo na área urbana, que passou de 74,8% (2000) para 77,6% (2010), 

consequentemente, teve-se uma redução na proporção de mulheres residindo na área rural de 

25,2% em 2000, para 22,4% em 2010. A Figura 3 mostra a evolução na distribuição de mulheres 

segundo o número de filhos tidos entre as domiciliadas na área urbana e rural. É interessante 

observar como mudou nesse período a distribuição de mulheres segundo a parturição nesses 

dois contextos.   

No ano 2000 a proporção de mulheres na área urbana com três ou mais filhos era 

superior em comparação aos grupos de menor parturição, correspondendo a 35,8%, no decênio 

seguinte esse percentual reduz para 24,1%. Chama atenção o crescimento em 2010 na 

participação de mulheres sem filho, que passou a ultrapassar os demais grupos, e o aumento na 

proporção do conjunto de um e dois filhos.  

Na área rural o percentual de mulheres com três ou mais filhos no ano 2000 representava 

53,4%, valor bem superior ao observado entre as domiciliadas na área urbana. Em 2010 nota-

se uma redução dessa proporção para 39,7%, mas ainda mantendo maior representatividade em 

relação aos grupos de menor parturição. Observa-se ainda um crescimento na área rural da 

participação de mulheres sem filho, assim como com um e dois filhos. Também é interessante 

notar que a distribuição de mulheres segundo o número de filhos tidos entre as domiciliadas na 

área rural em 2010, se assemelha ao observado na área urbana no ano 2000. Esse resultado 

sugere uma mudança no comportamento reprodutivo que deve ter se iniciado primeiramente na 

área urbana e posteriormente entre as residentes na área rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

FIGURA 3 – Distribuição percentual de mulheres 20 a 49 anos por número de filhos tidos, segundo situação do 

domicílio. Nordeste, 2000 e 2010. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 – IBGE. 

 

Na Tabela 6 mostra o resultado da distribuição percentual comparando as mulheres 

domiciliadas nas áreas urbana e rural, considerando o número de filhos tidos e situação 

conjugal. Os dados apontam que as mulheres que vivem em companhia do cônjuge têm maior 

representatividade na área rural, se comparada domiciliadas na área urbana. O total de mulheres 

em união na área urbana era de 59,6% em 2000, reduzindo no decênio seguinte para 58,5%, ao 

passo que na área rural essa proporção era de 73,4% em 2000, passando para 71,2% em 2010.  
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TABELA 6 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos segundo número de filhos 

tidos, situação do domicílio e situação conjugal. Nordeste, 2000 e 2010. 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos censos demográficos 2000 e 2010. 

 

A proporção de mulheres que alguma viveram em companhia do cônjuge ou 

companheiro é mais representativa na área urbana, em relação as domiciliadas na área rural. 

Algumas das hipóteses que podem explicar essa diferença por situação do domicílio, é a de que 

as uniões nas áreas urbanas sejam menos duradouras e essas mulheres tenham mais dificuldade 

de se inserir em uma nova união, em razão do menor número de homens, ou por mudanças no 

campo do relacionamento afetivo-sexual. Também pode ser que parte dessas mulheres estejam 

adiando o momento de estarem em uma união consensual ou casamento, devido a busca 

primeiramente de uma estabilidade profissional ou financeira. Além disso, a complexidade das 

relações sociais entre aqueles que integram o contexto urbano, somada ao maior nível de 

exposição à violência, tem um efeito significativo sobre a mortalidade da população masculina, 

principalmente por motivo de causas externas. Que pode contribuir para que uma parcela dessas 

mulheres passe a não estar em uma união por motivo de falecimento do cônjuge ou 

companheiro.  

Com base nesses resultados, parece que existem diferenças no campo da nupciliadade 

    Sem filho 1 filho 2 filhos 

3 filhos ou 

mais 

População 

Total 

    2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

 

Urbana 

Vive em 

companhia 

do cônjuge 

20,5 28,1 63,0 65,9 75,7 74,8 76,7 73,3 59,6 58,5 

Alguma vez 

viveu com 

o cônjuge 

4,9 7,9 21,6 21,9 20,0 21,1 21,6 24,1 17,0 18,0 

Nunca 

viveu com 

o cônjuge 

74,6 64,1 15,4 12,3 4,3 4,1 1,7 2,6 23,4 23,5 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Rural 

Vive em 

companhia 

do cônjuge 

22,0 29,5 71,7 75,0 84,6 83,9 89,1 86,0 73,4 71,2 

Alguma vez 

viveu com 

o cônjuge 

3,7 5,9  14,4 13,8 11,4 12,2 9,8 12,3 9,4 11,1 

Nunca 

viveu com 

o cônjuge 

74,3 64,6 13,9 11,2 4,1 3,9 1,1 1,7 17,2 17,7 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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entre aquelas que estão inseridas no contexto rural e urbano. Também é interessante observar 

que teve um crescimento na proporção de mulheres unidas e sem filhos, tanto entre as 

domiciliadas na área rural quanto no urbano. Ademais, nota-se um número expressivo de 

mulheres em uniões com filhos na área rural.  

A redução da fecundidade alta observada na área rural, mostra que possivelmente houve 

um aumento no controle da reprodução dentro das uniões, tendo vista que uma parcela 

significativa da população feminina vive em companhia do cônjuge ou do companheiro. Em 

contrapartida, na área urbana existe um contingente maior de mulheres com filhos que não estão 

em uma união, em comparação as domiciliadas na área rural. Em suma, esses resultados 

reforçam a importância da compreensão sobre padrões de família, arranjos conjugais, entre 

aqueles que residem na área urbana e rural. 

Na Figura 4 é apresentada a distribuição de mulheres por número de filhos tidos e grupos 

quinquenais de idade, os resultados apontam uma estrutura etária mais jovem para as residentes 

na área rural, para os grupos sem filho, com um filho e dois filhos, com percentuais 

concentrados no grupo etário de 20 a 24 anos. Percebe-se ainda que entre os anos de 2000 e 

2010 houve um envelhecimento na estrutura etária em todos os grupos, mas com maior 

intensidade entre as domiciliadas na área urbana. 

 A participação11 de mulheres com apenas um filho nas idades de 20 a 24 anos na área 

urbana passou de 32,5% (2000) para 23,4% (2010), ao passo que na área rural essa redução foi 

de 46,6% (2000) para 36,9% (2010). Evidencia-se no ano de 2010 um deslocamento de 

mulheres com um filho para as idades mais avançada, com crescimento a partir do grupo etário 

de 30 a 34 anos na área urbana, enquanto que na área rural esse incremento ocorreu na faixa 

etária de 25 a 29 anos. 

Em relação ao grupo de mulheres com dois filhos, percebe-se um envelhecimento mais 

intenso na estrutura etária desse conjunto, tanto na área urbana quanto no rural. Na área urbana, 

nota-se uma redução no percentual de mulheres com dois filhos nas idades de 20 a 34 anos, e 

um crescimento nas idades acima dos 35 anos.  Na área rural, teve uma diminuição no conjunto 

com dois filhos nas idades de 20 a 29 anos, e um incremento a partir do grupo etário de 30 anos. 

A redução de mulheres com dois filhos em 2010 nas idades de 20 a 24 anos entre as residentes 

da área rural foi em torno de 12,6 pontos percentuais nesse período, totalizando 16,6% de 

                                                             
11 Para ver em detalhes os valores percentuais e absolutos da distribuição de mulheres segundo o número de filhos 

e grupos quinquenais de idade, consultar o apêndice 2 desse trabalho. 
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mulheres com dois filhos nessa faixa de idade. Enquanto na área urbana, esse declínio foi de 

6,6 pontos percentuais, totalizando 9% da população feminina de 20 a 24 anos com dois filhos.  

A estrutura etária de mulheres com dois filhos na área rural em 2010 se assemelha ao 

observado na área urbana no ano 2000. Essa mudança pode eventualmente ser um indicativo 

de aumento na idade de ter o primeiro filho ou no espaçamento entre os nascimentos, tanto para 

as mulheres domiciliadas quanto na área urbana quanto no rural. Todavia, provavelmente a 

mudança observada na área urbana tenha iniciado no período anterior ao ano 2000, sendo 

acentuado o envelhecimento na estrutura etária entre os anos de 2000 e 2010, ao passo que na 

área rural possivelmente possa ter iniciado no período recente.  

No que consiste o conjunto de mulheres com três filhos ou mais, a Figura 4 mostra uma 

semelhança na estrutura etária para as domiciliadas na área urbana e rural. Percebe-se uma 

redução na participação de mulheres com três ou mais filhos nas idades de 20 a 39 anos, 

apresentando um incremento no ano de 2010 no grupo etário a partir dos 40 a 44 anos.  

Esses resultados sugerem que as gerações mais novas estão com um número menor de 

filhos no início da sua vida reprodutiva, provavelmente postergando a reprodução para idades 

mais avançada. O que ajuda a explicar o aumento na participação de mulheres com dois filhos 

acima dos 30 anos de idade. As mudanças observadas principalmente na área rural, contribuem 

para o declínio da fecundidade na região Nordeste. Tendo em vista as mulheres estejam 

possivelmente postergando a idade de ter o primeiro filho e aumentando o tempo de 

espaçamento entre os nascimentos, a possibilidade de chegar no final da sua vida reprodutiva 

com uma quantidade de filhos reduzida é maior. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 

FIGURA 4 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos por número de filhos tidos, segundo grupos 

de quinquenais de idade e situação do domicílio. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Figura 1 - Distribuição percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) segundo o número 

total de filhos, por grupos de idade e situação do domicílio. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Figura 2 - Distribuição percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) segundo o número 

total de filhos, por grupos de idade e situação do domicílio. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Figura 3 - Distribuição percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) segundo o número 

total de filhos, por grupos de idade e situação do domicílio. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 3 -  Percentual de mulheres (20 a 49 anos) por número de filhos e segundo afiliação religiosa. 

Nordeste, 2000 e 2010.Figura 4 - Distribuição percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 

anos) segundo o número total de filhos, por grupos de idade e situação do domicílio. Nordeste, 2000 e 

2010 

 

Figura 4 - Distribuição percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) segundo o número 

total de filhos, por grupos de idade e situação do domicílio. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Figura 5 - Distribuição percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) segundo o número 

total de filhos, por grupos de idade e situação do domicílio. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Figura 6 - Distribuição percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) segundo o número 

total de filhos, por grupos de idade e situação do domicílio. Nordeste, 2000 e 2010 
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De modo geral, nota-se que, entre os anos de 2000 e 2010, as mulheres nordestinas que 

residem na área rural e urbana apresentaram mudanças significativas em seu comportamento 

reprodutivo, sendo os diferenciais relacionados a redução na proporção de mulheres com maior 

parturição nas idades mais jovens. Os dados ainda sugerem que no ano de 2010 houve 

possivelmente um início de envelhecimento na estrutura da fecundidade para as mulheres em 

idade reprodutiva na área rural, enquanto entre as domiciliadas na área urbana, eventualmente 

ocorre uma acentuação desse processo. Além disso, percebe-se mudanças nas características 

das mulheres entre os quatro grupos analisados considerando o número de filhos tidos e 

distribuição etária. 

 

5.3 Afiliação Religiosa 

 

No que diz respeito a categoria “afiliação religiosa”, é importante mencionar que a 

presença predominante de católicos no Brasil tem relação com sua herança colonial. No entanto, 

esse perfil tem mudado nas últimas décadas com um crescimento desde de 1950 na proporção 

de evangélicos no país, seguido de uma redução de católicos. As categorias sem religião e outras 

religiões, também tem registrado crescimento, mas afiguram-se em menor proporção frente aos 

católicos e evangélicos (COSTA, 2015). 

Desta forma, nota-se que a população feminina no Nordeste é considerada 

majoritariamente católica, correspondendo a 79,4% em 2000 e 70,4% no ano de 2010 (Gráfico 

2).  Contudo, verifica-se um crescimento na participação de evangélicas, que passou de 11,9% 

(2000) para 19,1% (2010). Entre as que declararam sem religião e as pertencentes a outras 

afiliações religiosas houve um pequeno acréscimo. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 – IBGE 

 

Considerando essa variável, os resultados sugerem que nesse quesito não existe grandes 

diferenciais entre os grupos de mulheres segundo o número de filhos tidos, em termos de relação 

ao efeito de composição desses perfis. No Gráfico 2 observa-se que todos os grupos 

apresentaram um crescimento na participação de evangélicas; redução na proporção de 

católicas; e aumento nas demais categorias, seguindo aparentemente a tendência observada na 

população total. 

Nota-se apenas que as mulheres com dois filhos foi o único grupo que teve um aumento 

maior na participação de evangélicas, de 12,7% (2000) para 20,8% (2010), ficando acima do 

percentual observado na população total que se declararam como evangélica. Neste caso, seria 

necessário aprofundar em outros estudos a preferência por número de filhos considerando à 

afiliação religiosa, para verificar evidências que diferenciasse as mulheres em relação a este 

aspecto. 

 

5.4 Cor/Raça 

 

Na variável Cor/Raça, o Gráfico 3 mostra que as mulheres com idade de 20 a 49 anos 

consideradas pardas representavam 56,7% da população em 2000, passando para 59,2% em 

2010. Também se constata um incremento de mulheres que se declararam pretas, que passou 

5,6% 7,0% 6,7% 7,7% 5,9% 6,8% 5,6% 7,0% 5,8% 7,1%

79,4% 70,6%
79,4%
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10,9%
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mais
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mais
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Sem Religião Católica Evagélica Outros

GRÁFICO 2 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos por número de filhos tidos, segundo a 

afiliação religiosa. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 7 -  Percentual de mulheres (20 a 49 anos) por número de filhos e segundo afiliação religiosa. 

Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 8 -  Percentual de mulheres (20 a 49 anos) por número de filhos e segundo afiliação religiosa. 

Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 9 -  Percentual de mulheres (20 a 49 anos) por número de filhos e segundo afiliação religiosa. 

Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 4 - Gráfico Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos, segundo Raça/Cor. Nordeste, 2000 e 2010Gráfico 3 -  Percentual de mulheres (20 a 49 anos) 

por número de filhos e segundo afiliação religiosa. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 10 -  Percentual de mulheres (20 a 49 anos) por número de filhos e segundo afiliação religiosa. 

Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 11 -  Percentual de mulheres (20 a 49 anos) por número de filhos e segundo afiliação religiosa. 

Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 12 -  Percentual de mulheres (20 a 49 anos) por número de filhos e segundo afiliação religiosa. 

Nordeste, 2000 e 2010. 
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de 7,9% (2000) para 9,7% (2010), enquanto a proporção de mulheres brancas reduziu de 34,4% 

(2000) para 29,3% (2010). O que pode ajudar a explicar essa mudança, são os programas de 

cotas raciais e as ações afirmativas voltadas para população negra que começaram a ser 

estabelecidas nesse período (CAMPOS, 2007; LIMA,2010), que pode ter influenciado na 

mudança da autodeclaração dessas mulheres. 

Observa-se ainda no Gráfico 3, que o grupo com três ou mais filhos figuram com uma 

participação maior de mulheres pardas e pretas, apresentando percentuais acima da média 

observada na população total com essas características (em ambos períodos). No conjunto das 

que não tem filho, nota-se um maior percentual de mulheres brancas, em comparação aos 

grupos de maior parturição, e com uma média acima do observado na população feminina total 

que se declarou como branca. As mulheres com um e dois filhos em 2000, apresentaram 

características parecidas, em termos de menor participação de pretas e pardas (inferior em 

relação a população total), e maior de brancas (ficando acima do observado na população total). 

Destaca-se ainda que em todos os grupos a proporção de mulheres pardas, pretas e outros, 

tiveram um aumento, e de brancas uma diminuição, devido a tendência observada na população 

total entre os anos de 2000 e 2010. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 - IBGE. 
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GRÁFICO 3 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos por número total de filhos, segundo 

Cor/Raça. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 13 - Gráfico Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos, segundo Raça/Cor. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 14 - Gráfico Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos, segundo Raça/Cor. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 15 - Gráfico Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos, segundo Raça/Cor. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 5  - Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de filhos e 

segundo renda domiciliar total per capita (SM – Salário mínimo). Nordeste, 2000 e 2010Gráfico 4 - 

Gráfico Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de filhos, segundo 

Raça/Cor. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 16 - Gráfico Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos, segundo Raça/Cor. Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 17 - Gráfico Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos, segundo Raça/Cor. Nordeste, 2000 e 2010 
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Em geral, os resultados apontam uma diferença social entre as mulheres nordestinas ao 

considerar a Cor/Raça, principalmente entre as mulheres sem filho e com três ou mais filhos, 

em comparação aos grupos com um e dois filhos. Cavenaghi e Berquó (2014) em um estudo 

sobre o perfil socioeconômico e demográfico da fecundidade no Brasil, entre os anos de 2000 

e 2010, com base nos dados dos Censos Demográficos, também identificaram maior 

participação de mulheres negras12 com mais de três filhos, enquanto as mulheres brancas 

aparecem com maior proporção nas categorias com quantidade menor de filhos. Contudo, essas 

autoras apontam que apesar da redução na taxa de fecundidade entre as mulheres negras no 

Brasil entre os anos de 2000 e 2010, as desigualdades permanecem quando se considera o 

aspecto Cor/Raça das mulheres. 

As populações pardas e pretas carregam os piores indicares sociais relacionados à 

pobreza e baixa escolaridade, sendo reflexo de uma histórica desigualdade social. Esses 

diferenciais aparecem também na participação no mercado de trabalho e divisão do trabalho 

não renumerado entre homens e mulheres e populações brancas e não brancas (RAMOS, 2011). 

Nesse sentido, ao observamos que a maior parte da população parda e preta compõe o grupo 

com três ou mais filhos, mostra que esse conjunto de mulheres têm mais dificuldade no acesso 

à informação, que permitam decisões relacionadas ao controle da sua reprodução, à saúde, à 

educação e mercado de trabalho. 

 

5.5 Renda 

 

Na análise da variável renda total domiciliar per capita, observa-se no Gráfico 4 que a 

população feminina total de 20 a 49 anos não apresentou mudanças significativas no perfil da 

composição de renda entre os anos de 2000 e 2010. Para maior parcela dessas mulheres a renda 

domiciliar total per capita é de até 1/2 salário mínimo, correspondendo em 2000 a 49,5% da 

população e 50,7% no ano de 2010.  

Considerando essa variável, os resultados indicam uma heterogeneidade na composição 

desses grupos. O conjunto com três filhos ou mais tem maior representação de mulheres com 

renda domiciliar total per capita de até 1/2 salário mínimo (com 67% em 2000, passando para 

72,7% em 2010), ficando acima do percentual observado para o total da população com esse 

rendimento. 

                                                             
12 As autoras optaram por essa categoria, somando a população que se declarou parda e preta. 
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As mulheres com dois filhos aparecem em segundo lugar com maior proporção de renda 

familiar per capita de até 1/2 salário mínimo. O percentual corresponde a 46,8% em 2000 (mas 

ficando abaixo do observado na população total com esse rendimento), e 54% em 2010, 

passando a superar a média observada na população total com essa renda. 

O conjunto de mulheres sem filho e com um filho afigura-se com maior 

representatividade em faixas de renda domiciliar per capita acima de 1/2 salário mínimo, em 

relação aos demais grupos (em ambos períodos analisado). A diferença entre as mulheres sem 

filho e com um filho, consiste na participação das categorias com renda per capita a partir de  

1 salário mínimo, que tem maior participação no conjunto das que não têm filho, totalizando 

42,9% no ano 2000 e 39,3% em 2010, ao passo que as mulheres com apenas um filho essa 

proporção era de 34,2% em 2000 e de 25,2% no ano de 2010. Nesse ponto, é importante 

esclarecer que, como se trata de renda per capita domiciliar, significa que quanto maior for a 

quantidade de filhos, mais provável que essa renda seja menor, pois o valor do rendimento 

familiar será dividido por todas as pessoas daquele domicílio. Ao passo que para as mulheres 

que não têm filhos, é presumível que essa renda seja dividida por menos moradores.  

No estudo realizado por Monte (2011), com base nos dados da Pesquisa Nacional Por 

Amostra de Domicílios (PNAD) entre os anos de 1995 e 2009, foi constatado diferenças na 

renumeração salarial entre as mulheres. Esse autor sugere que a presença de filhos possa ter 

uma relação com os diferenciais na renumeração salarial, tendo em vista que as mulheres com 

filhos possuem rendimentos menores em relação aquelas que não têm filhos. 

Cavenaghi e Alves (2013) em seu estudo sobre mulheres sem filho no Brasil, com base 

nos dados do Censo Demográfico de 2010, identificaram maior concentração de mulheres no 

Nordeste sem filho com uma renda média, enquanto no Sudeste essa prevalência foi para 

mulheres com baixa renda. Alguns estudos (CAVENAGHI; ALVES, 2013; BERQUÓ et al, 

2014) têm apontando que os grupos de maior renda são aqueles que têm postergado 

(temporariamente ou definitivamente) a maternidade, contribuindo para o contingente de 

mulheres sem filho nesse segmento. Nisto, as mulheres com menor renda, têm mais chances de 

ter um filho ainda jovem, logo, gerando o primeiro filho, a probabilidade de progredir para o 

segundo é maior (OLIVEIRA; MARCONDES, 2016). No entanto, como se trata de uma análise 

transversal, a informação sobre rendimento condiz ao momento em que foi coletada a 

informação do censo, não correspondendo exatamente o período em que ocorreram os 

nascimentos, impactando no efeito de composição (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2014).   
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  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 - IBGE. 

 

Contudo, esses resultados sugerem que o fator renda acentua as diferenças entre as 

mulheres em relação ao número de filhos tidos. De acordo com Cunha e Vasconcelos (2016), 

as mulheres que não têm filhos possuem maior chance de aumentar seu nível de escolaridade e 

ingressar no mercado de trabalho. Ademais, a presença de filho e cônjuge aumentam a chance 

da mulher ter menor participação no mercado de trabalho e salários menores (CUNHA; 

VASCONCELOS, 2016; WAJNMAN, 2016), além de estar inserida em emprego precário e 

aumentar seu tempo de dedicação a trabalhos domésticos (WAJNMAN, 2016).  

Adicionalmente, algumas pesquisas qualitativas têm identificado diferentes percepções 

das mulheres em relação a sua participação no mercado de trabalho, maternidade e trabalho 

doméstico (SANTOS; DINIZ, 2011; FIORIN; OLIVEIRA; DIAS, 2014). Um dos motivos 

principais alegados pelas mulheres que ainda não tiveram filhos é a busca pela estabilidade 
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  10 SM 2,8% 1,6% 1,5% 0,8% 1,4% 0,6% 0,5% 0,2% 1,4% 0,8%

 5 SM até 10 SM 5,1% 3,6% 3,3% 1,9% 3,0% 1,6% 1,3% 0,5% 2,9% 1,9%
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GRÁFICO 4 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos por número de filhos tidos, 

segundo renda domiciliar total per capita. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 19  - Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos e segundo renda domiciliar total per capita (SM – Salário mínimo). Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 20  - Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos e segundo renda domiciliar total per capita (SM – Salário mínimo). Nordeste, 2000 e 2010 

 

Gráfico 21  - Percentual de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos) por número total de 

filhos e segundo renda domiciliar total per capita (SM – Salário mínimo). Nordeste, 2000 e 2010 
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financeira e profissional, além da dificuldade em conciliar trabalho e maternidade (FIORIN; 

OLIVEIRA; DIAS, 2014).  

As mulheres de baixa escolaridade e renda, têm maior dificuldade de se inserir no 

mercado de trabalho, em razão da dificuldade com quem deixar seus filhos e no acesso a um 

sistema de educação infantil pública, além de não ter condições de arcar com os custos de uma 

creche privada (MODALOZZO; BLOFIELD, 2017). Tais questões podem levar muitas delas a 

se dedicarem apenas ao cuidado dos filhos ou se submeterem a trabalhos precários, contribuindo 

para redução da renda familiar. 

 

5.6 Escolaridade 

 

O fator educacional tem sido apontado na literatura como um dos aspectos centrais na 

mudança do comportamento reprodutivo das mulheres. Dentre as variáveis analisadas para este 

trabalho, a informação sobre o nível educacional foi a que mais impactou nos diferenciais entre 

as mulheres em relação ao número de filhos tidos, apresentando maior heterogeneidade na 

composição desses grupos. Conforme apresentado no Gráfico 5, as mulheres em idade 

reprodutiva de 20 a 49 anos – sem filho; com um filho; dois filhos e três filhos ou mais –, 

tiveram características totalmente distintas, apresentando mudanças significativas entre os anos 

de 2000 e 2010. 

De acordo com esses resultados, ocorreu uma ascensão no nível de escolaridade da 

população feminina de 20 a 49 anos nesse período. Em 2000, o Nordeste tinha uma presença 

significativa de mulheres sem instrução e com fundamental incompleto, correspondendo a 

61,3% do total dessa população. Em 2010, esse percentual é reduzido para 42,2%, 

representando uma redução de 19,1 pontos percentuais nesse período. Ao passo que a 

participação de mulheres com maior nível de escolaridade aumentou, principalmente com 

ensino médio completo e superior incompleto. Esse crescimento em parte se deve aos 

investimentos realizados pelo Governo Federal, que nesse período aderiu uma política de 

expansão e interiorização das universidades, sobretudo no Nordeste (FUSCO; OJIMA, 2016).  

Quanto às diferenças observadas nos grupos segundo o número de filhos, nota-se que 

as mulheres sem filho são mais escolarizadas. Evidenciando o ano de 2010, o incremento de 

mulheres sem filho com ensino médio completo e superior incompleto, torna-se mais 

representativo, elevando o percentual de 36,9% (2000) para 50,4% (2010), seguido de um 
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crescimento notório entre as que possuem superior completo, que aumentou 7,1 pontos 

percentuais nesse período. 

Destaca-se também a mudança na característica de mulheres com um filho, que em 2000 

contava com um conjunto expressivo de mulheres sem instrução e fundamental incompleto 

(mas com percentual abaixo do observado na população total). Em 2010, as mulheres com esse 

nível de escolaridade têm um decréscimo de 20,3 pontos percentuais nesse conjunto, e, no 

mesmo ano, a proporção de mulheres com fundamental completo e médio incompleto aumenta, 

mas com ascensão mais significativa entre as que têm médio completo e superior incompleto. 

As mulheres com dois filhos apresentaram uma escolaridade próximo da média 

observada na população total. A diferença quanto a este grupo se deu na participação de 

mulheres sem instrução e fundamental incompleto, que era mais representativa (58,3%), mas 

com percentual inferior em relação ao observado na população total com esse nível de 

escolaridade, ao passo que em 2010 houve uma redução para 44,5%, atingindo um percentual 

acima do constado na população total (42,2%) com esse nível de estudo. Nos demais níveis de 

escolaridade, também seguiu a tendência de crescimento, mas em proporções menores. 

O grupo de mulheres com três filhos ou mais tem uma participação maior entre as sem 

instrução e fundamental incompleto, com uma representatividade de 81,8% (2000) e 71% 

(2010), percentuais muito acima do observado na população total com o mesmo nível 

educacional. Apesar do aumento na participação de mulheres nos estratos de maior 

escolaridade, os percentuais ficam abaixo da média total da população. Logo, esses resultados 

apontam que as mulheres com três filhos ou mais no Nordeste são menos escolarizadas, se 

comparado aquelas que possuem uma parturição menor e nenhum filho.  
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 - IBGE. 

 

Se fossemos resumir as características dos grupos de mulheres em relação ao número 

de filhos, segundo a escolaridade, com base nos conjuntos apresentados, as mulheres com 0 a 

1 filho, seriam as mais escolarizadas, as que possuem 2 filhos formariam um grupo mais 

heterogêneo, e aquelas com 3 ou mais filhos seriam as que possuem o menor nível de 

escolaridade.  A hipótese para o grupo de mulheres com dois filhos aparentar ser mais 

heterogêneo, pode estar relacionado ao fator cultural em torno da preferência por dois filhos. 

Enquanto aquelas que têm entre 0 e 1 filho, podem eventualmente estar adiando a maternidade, 

em razão da prioridade no prolongamento da escolarização.  

Coutinho (2016) aponta que a educação prolongada é um elemento que concorre com 

os planos da maternidade, contribuindo para o adiamento da reprodução, resultando em uma 

quantidade menor de filhos. Essa autora acredita na coexistência entre o desejo da 

autorrealização com a vontade de ter filhos, sendo a preferência por famílias menores uma 

atitude não voluntária, mas associada às restrições (realização profissional, falta de parceiro e 

qualificação).  

Na Figura 5, mostra-se o efeito da combinação entre escolaridade, total de filhos e idade, 
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GRÁFICO 5 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos por número de filhos tidos, 

segundo o nível de escolaridade. Nordeste, 2000 e 2010. 
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numa disposição sobre o padrão etário (em valores percentuais), por grupos quinquenais de 

idade. Nota-se que a estrutura etária muda à medida que aumenta o nível de escolaridade. O 

grupo que manteve um padrão em todos os conjuntos analisados foram as mulheres com três 

filhos ou mais, que manteve uma proporção mais concentradas nos grupos etários superiores. 

Em relação às mulheres sem instrução e fundamental incompleto, percebe-se que entre 

os anos de 2000 e 2010 houve uma redução na participação de mulheres sem filho, com um 

filho e dois filhos, nas idades de 20 a 24 anos. Observa-se ainda uma mudança na estrutura 

etária no grupo com dois filhos, que em 2000 tinha uma concentração nas idades de 20 a 29 

anos, mas no decênio seguinte ocorre um deslocamento para as idades de 25 a 39 anos.  

Quanto ao grupo com fundamental completo e médio incompleto, nota-se uma 

proporção maior mulheres com um filho nas idades de 20 a 24 anos, em ambos os períodos. 

Percebe-se também, que, em 2010, houve uma redução na participação de mulheres sem filho 

na faixa de idade de 20 a 24 anos, sem mudanças aparente entre as que tiveram um, dois e três 

ou mais filhos nesse grupo etário. Em 2000, as mulheres com dois filhos, predominavam nas 

idades de 25 a 34 anos. Em 2010, ocorre uma redução desse conjunto nessa faixa etária, 

apresentando um pequeno acréscimo nas idades a partir dos 40 anos.   

No conjunto de mulheres com médio completo e superior incompleto, não se observa 

mudanças muito significativas quanto à estrutura etária para as mulheres sem filho e com um 

filho, nesse período. Notam-se mudanças apenas entre as mulheres com dois filhos, que, no ano 

2000, predominava nas idades de 30 a 39 anos e, no decênio seguinte, passa a apresentar um 

declínio na participação no grupo etário de 30 a 34 anos e de 35 a 39 anos, com um pequeno 

acréscimo nas idades de 40 a 49 anos.  

Em relação ao grupo de mulheres com superior completo, as diferenças ficam mais 

evidentes em comparação aos demais grupos. Em todas as categorias, por total de filhos tidos, 

mostrou-se uma estrutura mais envelhecida, com destaque para as mulheres sem filho, que tem 

uma proporção significativa nas idades de 25 a 29 anos. Verifica-se, ainda, uma maior 

representatividade no grupo com um filho nas idades de 30 a 34 anos, ao passo que o conjunto 

com dois filhos apresenta uma porção mais elevada nas idades após os 35 anos e, as com três 

ou mais filhos, nas idades de 45 a 49 anos. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 - IBGE. 

 

 

 

FIGURA 5 – Distribuição percentual de mulheres de3 20 a 49 anos por número total de filhos, segundo grupos 

quinquenais de idade e nível de escolaridade. Nordeste, 2000 e 2010 
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De maneira geral, nota-se que as mulheres menos escolarizadas com filhos predominam 

nas idades mais jovens. À medida que aumenta o nível de escolaridade, ocorre um deslocamento 

dessa estrutura etária para os grupos etários superiores, tendo em comum, em todos os níveis 

de escolaridade, uma redução na participação de mulheres com dois filhos em idades mais 

jovens e um crescimento nas idades avançada.  

A população feminina com nível superior completo são as que apresentaram estrutura 

etária mais envelhecida por distribuição no número total de filhos. Chama atenção os pontos 

altos da curva para as mulheres sem filho no grupo etário de 25 a 29 anos em 2000, acentuando-

se ainda mais em 2010. Esse processo também é observado para as mulheres com um filho na 

faixa etária de 30 a 34 anos. Entre aquelas com dois filhos, no ano 2000, estas eram mais 

representativas nas idades de 35 a 39 anos, passando em 2010 a ser distribuídas nas idades de 

35 a 49 anos, e a população com três ou mais filhos aparecem com maior participação nas idades 

de 45 a 49 anos. 

Essas diferenças na distribuição de filhos por idade segundo o nível de escolaridade da 

mulher, corrobora com a hipótese de que existe dois padrões de regime reprodutivo associado 

a uma “polarização social” existente entre as mulheres, na idade de ter o primeiro filho 

(CABELLA; PARDO, 2014). Ou seja, constata-se que as mulheres com baixo nível de 

escolaridade e renda estão tendo seus filhos ainda jovens, ao passo que as mais escolarizadas e 

com maior renda, estão adiando a maternidade para após os 30 anos, chegando ao final do seu 

período reprodutivo com um número reduzido de filhos ou sem filho. (CAVENAGHI; ALVES, 

2013; OLIVEIRA; MARCONDES, 2016, CABELLA; PARDO, 2014). 

 Além desses dois padrões, Oliveira et al (2015) acreditam em uma possível “terceira 

via”, onde uma parte das mulheres com maior nível de escolaridade posterga a sua reprodução, 

mas sustentando após os 30 anos de idade uma fecundidade em torno de dois ou três filhos. 

Com base nos resultados apresentados nesse estudo, percebe-se que para uma parte das 

mulheres com nível superior completo que têm dois e três ou mais filhos, apresentaram um 

aumento na participação nos grupos etários acima dos 35 anos. No entanto, como esta análise 

considera o período que essas mulheres informaram a quantidade de filhos tidos e não o 

momento exato de cada nascimento, não temos como saber com precisão essa informação. 

Apesar disso, fica evidente uma geração de mulheres que têm sustentando um número de dois 

ou mais filhos mesmo acima dos 30 anos, tendo em vista que esse grupo apresentou uma 

concentração de mulheres com um filho na faixa etária de 30 a 34 anos nos dois períodos 
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analisados. 

Diante disto, é provável que na região Nordeste, além dos dois possíveis regime de 

fecundidade mencionados, essa “terceira via”, levantada por Oliveira et al (2015), ajuda a 

explicar em parte as mudanças observadas no envelhecimento da estrutura etária entre as 

mulheres nordestinas com dois filhos, que foi a mais evidente entre os anos de 2000 e 2010.  

Essa mudança pode ter ocorrido possivelmente porque uma parcela da população feminina 

buscou aumentar seu nível educacional, com o objetivo de se integrarem em melhores 

condições no mercado de trabalho, mas eventualmente sustentando uma fecundidade em torno 

de 2 ou mais filhos. 
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6 CARACTERISTÍSTICAS DO COMPORTAMENTO REPRODUTIVO NA REGIÃO 

NORDESTE 

 

Neste capítulo são apresentadas as análises da distribuição de mulheres de 20 a 49 anos, 

segundo o número total de filhos tidos e situação conjugal por Unidades da Federação do 

Nordeste entre os anos de 2000 e 2010. A exposição dos resultados divide-se em dois subitens: 

o primeiro exibe a dimensão demográfica da distribuição de mulheres sem filho; com um filho; 

dois filhos e três ou mais filhos por Unidade da Federação, e, o segundo, apresenta a distribuição 

de mulheres de acordo com as categorias acima citadas, por situação conjugal e Unidades da 

Federação.   Desse modo, verifica-se os diferenciais dentro da Região Nordeste em relação ao 

comportamento reprodutivo da população feminina com idade de 20 a 49 anos, considerando 

estes aspectos.  

 

6.1 Distribuição da população feminina segundo o número de filhos tidos por Unidades 

da Federação do Nordeste. 

 

De acordo com a Tabela 7, notam-se em todas as Unidades da Federação do Nordeste 

que a proporção de mulheres sem filho não superava a população feminina com três filhos ou 

mais. Ao passo que no ano de 2010, com exceção do Maranhão, Piauí e Alagoas, a proporção 

de mulheres sem filho passa a ultrapassar o conjunto de três ou mais filhos. Ainda em 2010, 

observa-se que os estados do Ceará (29,8%) e Pernambuco (29,1%) apresentam maior 

proporção de mulheres sem filho, frente aos demais estados. 

Em 2000, percebem-se em todas as Unidades da Federação do Nordeste que a proporção 

de mulheres sem filho era inferior em relação ao grupo com três filhos ou mais. Ao passo que 

no ano de 2010, com exceção do Maranhão, Piauí e Alagoas, a proporção de mulheres sem filho 

passa a ultrapassar o conjunto de três ou mais filhos. Ainda em 2010, observa-se que os estados 

do Ceará (29,8%) e Pernambuco (29,1%) apresentam maior proporção de mulheres sem filho, 

frente aos demais estados. 
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TABELA 7 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos segundo o número de filhos tidos por 

Unidades da Federação. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010. 

 

No ano 2000, a participação de mulheres com apenas um filho, em todas as Unidades 

da Federação, era inferior ao grupo de mulheres com dois filhos. Evidenciando 2010, observa-

se que nos estados da Bahia, Ceará e Sergipe, a população de mulheres com um filho já passa 

a superar o grupo com dois filhos. Contudo, a Bahia se destaca frente aos demais estados com 

maior participação no conjunto de mulheres com apenas um filho. Ainda em 2010, percebe-se 

que Maranhão, Piauí e Alagoas, afiguram-se com representatividade menor de mulheres com 

um filho. 

Em relação a população feminina com dois filhos, observa-se no ano 2000, que os 

estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco se destacavam com maior participação 

desse conjunto, ao passo que em 2010, essa distribuição passa a ser mais homogênea entre os 

estados. Interessante observar que apenas Pernambuco se destaca com uma proporção menor 

de mulheres com três ou mais filhos em relação ao conjunto com dois filhos, como também 

apresenta o menor nível de fecundidade entre os estados, uma taxa de 1,90 filhos por mulher. 

 Na Figura 6 é possível visualizar espacialmente a evolução na distribuição de mulheres 

segundo o número total de filhos tidos e Unidades da Federação, entre os anos de 2000 e 2010. 

Nesses cartogramas estão representados os valores da distribuição percentual expostas na 

Tabela 713, onde os tons claros equivalem ao menor valor percentual e os tons escuros ao maior 

                                                             
13 Os cartogramas foram elaborados no software Terra View.  

  Sem filho (%) 1 filho (%) 2 filhos (%) 3 filhos ou mais (%) 

  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

 Maranhão 19,2 24,5 12,7 17,3 18,4 22,5 49,7 35,7 

 Piauí 23,6 27,5 13,7 18,9 19,3 24,1 43,4 29,4 

 Ceará 25,1 29,8 17,0 22,0 18,3 21,1 39,6 26,9 

 Rio Grande do Norte 24,2 28,0 16,9 22,8 20,8 23,6 38,0 25,5 

 Paraíba 25,2 28,0 15,7 21,1 20,0 24,1 39,2 26,7 

 Pernambuco 25,7 29,1 16,3 21,3 22,0 24,9 36,1 24,6 

 Alagoas 22,3 26,0 14,0 19,5 19,5 23,4 44,1 31,1 

 Sergipe 24,1 28,7 16,5 22,2 18,3 21,2 41,0 27,9 

 Bahia 25,0 28,7 17,1 23,1 19,1 22,5 38,8 25,7 

Total 24,2 28,2 16,0 21,3 19,6 23,0 40,3 27,6 



84 
 

 

valor. 

É interessante observar como mudou espacialmente a distribuição percentual de 

mulheres em relação ao número total de filhos tidos. No ano 2000, percebe-se que era mais 

predominante entre os estados do Nordeste as mulheres sem filho e com três ou mais filhos, 

com apenas o estado de Pernambuco sobressaindo com uma porção maior de mulheres com 

dois filhos. No decênio seguinte essa imagem muda, e passa a mostrar um Nordeste mais 

heterogêneo em relação a distribuição de mulheres por número total de filhos.  

Nota-se ainda, como reduziu a distribuição de mulheres com três ou mais filhos, mas, 

principalmente, como o crescimento de mulheres com dois filhos foi melhor distribuído 

espacialmente. Evidencia-se, também, que as mulheres com um filho, embora tenha 

apresentado também mudanças, teve uma menor distribuição em relação às mulheres com dois 

filhos.  

No que concerne as mulheres sem filho, no ano 2000 apenas o Maranhão apresentou 

menor representatividade desse grupo, passando no decênio seguinte a se aproximar dos demais 

estados. Ainda no ano de 2010, percebe-se que o crescimento do número de mulheres sem filhos 

manteve uma homogeneidade espacial. 

 Em resumo, esse resultado representa a hipótese de que o declínio mais acentuado da 

fecundidade no Nordeste durante esse período, ocorreu por uma combinação de diferentes 

regimes de fecundidade. Cavenaghi e Alves (2013) acreditam que possivelmente o Brasil 

experimenta, ao mesmo tempo, uma combinação entre fecundidade sustentada em níveis 

baixos; adiamento do primeiro filho em determinados grupos sociais e ausência de filhos, 

contribuindo para o rápido declínio dos níveis de fecundidade. Contudo, o adiamento da 

maternidade e ausência de filho, seria um comportamento característico de determinados 

grupos sociais. 
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FIGURA 6 - Distribuição espacial de mulheres de 20 a 49 anos segundo o número de filhos tidos por 

Unidades da Federação. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Tabela 7 - Variação média percentual da proporção do número total de filhos de mulheres (20 a 49 anos) por 

Unidade Federativa (UF) e Taxa de Fecundidade Total (TFT). Nordeste, 2000-2010.Figura 6 - Distribuição 

espacial de mulheres em idade reprodutiva (20 a 49 anos), por Unidade Federativa (UF). Nordeste, 2000 e 2010. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos censos demográficos 2000 e 2010. Os tons mais claros representam menor valor 

percentual os tons escuros o maior valor. 
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Com base nos resultados apresentados na Tabela 8, observa-se que nos estados do 

Maranhão e Piauí houve uma redução mais significativa (14%) no número de mulheres com 

três filhos ou mais. Adicionalmente, o Maranhão teve uma variação maior no incremento de 

mulheres sem filho (acréscimo de 5,4%). Por outro lado, o crescimento na proporção de 

mulheres com um filho (4,5%) foi menor frente aos demais estados.  

Sumariamente, o Nordeste apresentou no total uma redução de 12,7 pontos percentuais 

de mulheres com pelo menos três filhos, seguido de um incremento na participação da 

população feminina com um filho (5,4%), sem filho de (4%) e com dois filhos (3,4%). Os 

estados com maior percentual de crescimento de mulheres com dois filhos foram Piauí (4,8%), 

Maranhão (4,1%) e Paraíba (4,1%), ficando acima da média observada para todo o Nordeste. 

Observa-se ainda como o declínio expressivo na proporção de mulheres com três filhos ou mais, 

nesse período, contribuiu para redução na taxa de fecundidade total 14 na região.  

 

 

 

  Sem filho 1 filho 2 filhos 

3 filhos ou 

mais TFT 2000 TFT 2010 

 Maranhão 5,4% 4,5% 4,1% -14,0% 3,21 2,50 

 Piauí 4,0% 5,2% 4,8% -14,0% 2,60 1,97 

 Ceará 4,6% 5,2% 2,8% -12,7% 2,84 2,00 

 Rio Grande 

do Norte 
3,8% 5,9% 2,8% -12,5% 2,54 1,99 

 Paraíba 2,9% 5,4% 4,1% -12,4% 2,53 1,97 

 Pernambuco 3,5% 5,0% 2,9% -11,5% 2,48 1,90 

 Alagoas 3,7% 5,4% 3,9% -13,1% 3,14 2,22 

 Sergipe 4,6% 5,6% 2,9% -13,2% 2,75 2,00 

 Bahia 3,8% 5,9% 3,4% -13,1% 2,50 2,03 

Total 

Nordeste 
4,0% 5,4% 3,4% -12,7% 2,69 2,06 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010. Os dados que 

correspondem a Taxa de Fecundidade Total (TFT) foram obtidos em IBGE (2010). 

 

 

                                                             
14 Importante ressaltar que o cálculo da TFT considera as mulheres com idade de 15 a 49 anos. 

TABELA 8 – Variação média percentual da distribuição de mulheres de 20 a 49 anos segundo 

o número de filhos tidos por Unidades da Federação e Taxa de Fecundidade Total (TFT). 

Nordeste, 2000 e 2010. 

 

Tabela 9 - Variação média percentual da proporção do número total de filhos de mulheres (20 a 

49 anos) por Unidade Federativa (UF) e Taxa de Fecundidade Total (TFT). Nordeste, 2000-2010. 
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Esses resultados estão de acordo com o estudo realizado por Moreira e Fusco (2017), 

que, por meio de um mapeamento da fecundidade por microrregiões do Nordeste, identificaram 

nos municípios localizados principalmente nos estados de Alagoas e Maranhão, um contingente 

significativo de mulheres com no mínimo três filhos. Ainda de acordo com esses autores, no 

ano de 2010, o Nordeste já apresentava um contingente populacional significativo residindo em 

microrregiões com taxa de fecundidade igual ou menor que 2,1 filhos por mulher, e uma menor 

proporção habitando em áreas com taxas de fecundidade igual ou acima de 3,3. Percebe-se, 

ainda, no estudo realizado por esses autores, uma mudança espacial significativa entre os anos 

2000 e 2010, dos níveis de fecundidade entre as microrregiões do Nordeste. 

As diferenças nas taxas de fecundidade e no comportamento reprodutivo dentro da 

Região Nordeste podem indicar uma dificuldade por parte de algumas mulheres em ter acesso 

às condições básicas de saúde e educação, privando-as de terem uma maior liberdade e controle 

sobre sua reprodução. Moreira e Fusco (2017) apontam que os locais no Nordeste que 

concentram uma população com um regime de alta fecundidade são caracterizados por uma 

relativa pobreza. Sugerem, ainda, que os resultados das mudanças econômicas e sociais 

ocorridas no Nordeste em período recente, tenham atingindo a região de maneira diferenciada. 

Importante ressaltar que os estados de Alagoas, Maranhão e Piauí, que concentram 

maior proporção de mulheres com três ou mais filhos, são os que também possuem os menores 

IDH da Região15. Embora esses estados tenham apresentado progresso em seus indicadores 

sociais entre os anos de 2000 e 2010, ainda estão abaixo em comparação as demais Unidades 

Federativa do Nordeste, refletindo, assim, as desigualdades sociais existentes entre as mulheres 

nordestinas que, por sua vez, impactam nos diferentes níveis de fecundidade e regime 

reprodutivo. 

De acordo com Sen (2000), a pobreza não se resume apenas em uma falta de renda, pois 

mesmo o indivíduo apresentando algum recurso financeiro, pode não ser o suficiente para 

garantir a sua sobrevivência. Portanto, segundo esse autor, a dificuldade no acesso a um 

conjunto de condições básicas (saúde, educação e renda) incapacita o indivíduo de ter liberdade 

de escolha e qualidade de vida.   

Todavia, notam-se mudanças expressivas no comportamento reprodutivo da mulher 

nordestina nesse período, que podem ser explicadas, em parte, pelo aumento expressivo do 

nível de escolaridade e inserção no mercado de trabalho. E, por outro, conforme aponta Faria e 

                                                             
15 Segundo informações disponíveis no Atlas Brasil – http:// www.atlasbrasil.org.br. 
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Potter (2002) por mudanças no estilo de vida, decorrentes da transmissão de novos valores por 

meio da televisão e telenovelas, que teve uma expansão no Nordeste simultaneamente com o 

aumento da urbanização. Segundo Silva (2017), com base nos dados da Pesquisa Nacional 

sobre Demografia e Saúde, realizadas nos anos de 1996 e 2006, a maioria das mulheres 

nordestinas que estão em união ouviram falar sobre planejamento familiar na televisão, como 

também apresentaram mais chances de conseguir atingir o número ideal de filhos desejado, em 

relação as que nunca ouviram tal informação através desse meio de comunicação. Ainda 

segundo essa autora, nesse período houve um aumento no hábito de assistir televisão entre as 

mulheres que estão em união no Nordeste, sendo este também um dos meios de comunicação 

mais acessados, em comparação as demais mídias (rádio, jornais e revistas). 

Em resumo, o Nordeste apresentou mudanças nos níveis de fecundidade e regime 

reprodutivo, reduzindo de maneira expressiva a participação no número de mulheres com 

regime de alta fecundidade. Nota-se ainda diferenças em relação a distribuição de mulheres por 

número de filhos tidos na região. Enquanto alguns estados apresentam uma participação 

representativa de mulheres sem filho, outros figuram com maior percentual do grupo com três 

ou mais filhos. Estas diferenças podem estar relacionadas as desigualdades sociais e 

econômicas que existem dentro da própria região. 

 

6.2 Distribuição da população feminina segundo o número de filhos tidos e situação 

conjugal por Unidades da Federação do Nordeste. 

 

De acordo com resultados apresentados na Tabela 9, houve um aumento na participação 

de mulheres em união e sem filho em todas as Unidades da Federação do Nordeste. No ano 

2000, os estados com maior proporção nesse segmento eram o Maranhão (22,5%) e o Rio 

Grande do Norte (22,1%). No decênio seguinte, nota-se que o Rio Grande do Norte se mantém 

com maior participação de mulheres sem filho em união (30%) e, em seguida, aparece 

Pernambuco (29%), superando o percentual observado na população total do Nordeste nesse 

segmento. Ainda em 2010, apenas o Piauí figura com menor participação da população 

feminina unida e sem filho, e maior proporção de mulheres sem filho que nunca viveram em 

união, correspondendo a 77,5% no ano 2000, e 71,3% em 2010, ficando acima da média 

observada na população total do Nordeste nesse conjunto. 

No que diz respeito as mulheres com um filho, mas que vivem em companhia do 
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cônjuge, nota-se um crescimento na participação desse conjunto em todas as Unidades 

Federativas.  As mulheres nunca unidas e com um filho, têm maior representatividade em todos 

os estados em comparação aos grupos com dois e três ou mais filhos (nos dois períodos 

analisado). O mesmo é observado entre as mulheres que alguma viveram em união. 

No ano 2000, Sergipe representava menor participação de mulheres com um filho que 

nunca viveu em companhia do cônjuge, em comparação aos demais estados. No ano de 2010, 

além de Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, passam a figurar com menor proporção de 

mulheres com um filho que nunca viveram em união. Por outro lado, os estados do Maranhão 

e Piauí, nos dois períodos analisados, apresentaram maior proporção de mulheres com um filho 

que nunca esteve em união, ficando com percentuais acima da média observada na população 

do Nordeste nesse quesito. Tal resultado pode indicar que esses estados apresentam maior 

índice de gravidez não planejada ou fora do casamento. 

Quanto ao conjunto com dois filhos, os resultados apontam uma redução entre os anos 

de 2000 e 2010, com exceção da Paraíba e Maranhão, na participação de mulheres que vivem 

em companhia do cônjuge. Ainda nesse conjunto, houve um crescimento em todos os estados 

de mulheres que já estiveram em uma união com dois filhos. 

Em relação à população feminina com três ou mais filhos, houve entre os anos de 2000 

e 2010 uma redução na proporção de mulheres nesse conjunto vivendo em companhia do 

cônjuge, seguido de um crescimento daquelas que já estiveram alguma vez em união, e das 

nunca unidas. Entre as Unidades da Federação, o Piauí figura com maior participação de 

mulheres unidas com três filhos ou mais, tanto em 2000 quanto em 2010.  Enquanto que Sergipe 

apresenta maior participação de mulheres que alguma vez viveram em união com três ou mais 

filhos (23,5%), ficando acima do valor percentual observado para a população total nesse 

conjunto.  
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TABELA 9 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos segundo o número de filhos tidos por 

situação conjugal e Unidades da Federação. Nordeste, 2000 e 2010. 

 

  

Vive em 

companhia do 

cônjuge 

Alguma vez viveu 

na companhia do 

cônjuge 

Nunca viveu na 

companhia do 

cônjuge  

  2000 2010 2000 2010 2000 2010  

Sem 

filho 

Maranhão 22,5% 26,6% 5,2% 7,9% 72,3% 65,4% 100,0% 

Piauí 19,1% 23,5% 3,4% 5,1% 77,5% 71,3% 100,0% 

 Ceará 20,9% 28,6% 4,4% 7,3% 74,7% 64,1% 100,0% 

 Rio Grande 

do Norte 
22,1% 30,6% 4,7% 7,9% 73,2% 61,5% 100,0% 

 Paraíba 19,4% 27,7% 3,9% 6,9% 76,6% 65,3% 100,0% 

 

Pernambuco 
20,6% 29,0% 4,8% 7,9% 74,6% 63,0% 100,0% 

 Alagoas 19,7% 28,5% 5,3% 7,3% 75,0% 64,2% 100,0% 

 Sergipe 21,9% 28,8% 4,9% 7,2% 73,2% 64,0% 100,0% 

 Bahia 20,8% 28,8% 4,9% 7,9% 74,3% 63,3% 100,0% 

Total 20,8% 28,3% 4,7% 7,5% 74,5% 64,2% 100,0% 

1 filho 

 Maranhão 59,8% 63,6% 19% 18,8% 22% 18% 100% 

 Piauí 61,9% 66,0% 17,2% 17,1% 20,9% 16,9% 100% 

 Ceará 66,4% 68,7% 19,1% 19,4% 14,5% 11,9% 100% 

 Rio Grande 

do Norte 
65,7% 69,5% 21,1% 21,0% 13,2% 9,5% 100% 

 Paraíba 67,2% 69,8% 20,6% 21,1% 12,3% 9,1% 100% 

 

Pernambuco 
64,4% 67,6% 22,3% 21,9% 13,3% 10,5% 100% 

 Alagoas 64,9% 68,6% 22,2% 20,6% 12,9% 10,7% 100% 

 Sergipe 68,7% 68,7% 21,7% 21,7% 9,6% 9,6% 100% 

 Bahia 64,2% 66,9% 20,1% 20,7% 15,7% 12,4% 100% 

Total 64,6% 67,5% 20,3% 20,4% 15,1% 12,1% 100% 

2 filhos 

 Maranhão 74,5% 75,1% 18,0% 18,2% 7,4% 6,6% 100% 

 Piauí 78,9% 78,4% 15,1% 16,2% 6,0% 5,4% 100% 

 Ceará 78,5% 77,4% 17,3% 18,5% 4,2% 4,1% 100% 

 Rio Grande 

do Norte 
79,1% 78,1% 17,6% 18,9% 3,3% 3,0% 100% 

 Paraíba 78,9% 79,0% 18,0% 18,3% 3,1% 2,7% 100% 

 

Pernambuco 
77,2% 75,8% 19,6% 20,8% 3,2% 3,5% 100% 

 Alagoas 76,4% 76,3% 19,8% 20,3% 3,7% 3,4% 100% 

 Sergipe 77,4% 77,1% 19,2% 20,0% 3,3% 2,8% 100% 

 Bahia 77,4% 76,2% 18,4% 19,9% 4,2% 3,9% 100% 

Total 77,5% 76,7% 18,3% 19,3% 4,2% 4,0% 100,0% 

3 filhos 

ou mais 

 Maranhão 81,7% 79,5% 16,2% 17,7% 2,1% 2,8% 100,0% 

 Piauí 83,1 % 80,0% 14,7% 17,0% 2,2% 2,9% 100,0% 

 Ceará 82,1% 77,8% 16,5% 19,9% 1,4% 2,2% 100,0% 
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 Rio Grande 

do Norte 
82,4% 78,1% 16,5% 20,3% 1,1% 1,6% 100,0% 

 Paraíba 82,0% 79,3% 16,8% 19,1% 1,1% 1,6% 100,0% 

 

Pernambuco 
79,1% 76,0% 19,7% 

21,7% 
1,3% 2,3% 

100,0% 

 Alagoas 80,5% 76,7% 18,3% 21,2% 1,2% 2,1% 100,0% 

 Sergipe 79,0% 74,5% 19,9% 23,5% 1,1% 2,0% 100,0% 

 Bahia 80,0% 76,0% 18,5% 21,6% 1,5% 2,4% 100,0% 

Total 80,9% 77,4% 17,6% 20,3% 1,5% 2,3% 100,0% 

                        

                      Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos censos demográficos 2000 e 2010. 

 

Na Figura 7 é possível visualizar espacialmente a evolução na distribuição de mulheres 

unidas segundo o número total de filhos tidos e Unidades da Federação, entre os anos de 2000 

e 2010. Nesses cartogramas estão representados os valores da distribuição percentual expostas 

na Tabela 9, onde os tons claros equivalem ao menor valor percentual e os tons escuros ao 

maior valor. Nota-se nesse período o quanto predomina espacialmente o crescimento no 

conjunto de mulheres unidas e sem filho, e, em segundo, as que têm apenas um filho. 

 No ano 2000 predominava as uniões com dois e três filhos, com apenas Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Sergipe, se destacando com representatividade significativa de 

mulheres em uniões com apenas um filho. No decênio seguinte, temos o aumento na 

participação de arranjos conjugais sem filho e com apenas um filho nos demais estados do 

Nordeste, sustentando também o padrão familiar com dois e três ou mais filhos. Apenas 

Sergipe, no ano de 2010, apresentou uma redução na participação de mulheres vivendo com o 

cônjuge com três ou mais filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação 
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FIGURA 7 – Distribuição espacial de mulheres unidas 20 a 49 anos, segundo o número de filhos tidos por Unidades da 

Federação. Nordeste, 2000 e 2010.  
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos censos demográficos 2000 e 2010. Os tons mais claros representam menor valor 

percentual os tons escuros o maior valor. 
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Em resumo, os resultados apontam que existem evidências que nesse período os 

arranjos familiares no Nordeste passaram a ser mais heterogêneos em um contexto de 

fecundidade reduzida, com destaque para o aumento da participação de mulheres que vivem 

em união e que não tem filhos e, também, com apenas um filho. Observa-se ainda, um aumento 

na participação de mulheres com filhos, mas que não vivem na companhia do cônjuge.  

Oliveira et al (2015) em seu estudo sobre relações de gênero e gerações no Brasil, 

indicam que as mulheres são maioria em comparação aos homens, na condição de separada, 

divorciadas e viúvas, além de estarem inseridas em arranjos conjugais mais heterogêneos e em 

famílias monoparentais. Essas autoras ainda sugerem que existem diferenças nas estruturas 

familiares entre as macrorregiões do Brasil, com as regiões Norte e Nordeste apresentando 

maior incidência de arranjos familiares mais heterogêneos. Além disto, as mesmas apontam que 

no Brasil tem se observado um aumento na pluralidade das configurações familiares, ao mesmo 

tempo que se observa em todos segmentos sociais, uma tendência de baixa fecundidade. Essas 

autoras acreditam que: 

 

[...] embora a heterogeneidade cresça em todas as regiões, os patamares regionais 

distinguem-se mais acentuadamente quando se trata de crianças do que para o 

conjunto da população. Esse fato sugere que, ao contrário do que se poderia imaginar, 

a heterogeneidade de configuração familiar não está necessariamente associada a 

condições sociais econômicas mais favoráveis (OLIVEIRA et tal, 2015, p. 330). 

 

 

A distribuição de mulheres em relação ao número de filhos tidos e situação conjugal no 

Nordeste, mostra que existe diferenças entre os grupos de mulheres sem filhos, com um filho, 

dois filhos e três ou mais filhos, bem como na distribuição dessa população dentro da Região 

Nordeste.  A teoria da segunda transição demográfica aponta o crescimento do número de 

mulheres solteiras com filhos, de casais sem filhos e das coabitações, como umas das 

características de um contexto onde as taxas de fecundidade declinam para abaixo dos níveis 

de reposição populacional (LESTHAEGUE, 2014; VAN DE KAA, 2004). Contudo, 

observamos, no caso do Nordeste, como são diversos os arranjos familiares, ao mesmo tempo 

que observa uma redução dos níveis de fecundidade. Porém, ainda são poucos os estudos que 

abordam o tema da nupcialidade e os resultados aqui expostos reforçam a necessidade de 

melhor compreender sobre conjugalidade, padrões de família e fecundidade. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como principal objetivo analisar as características socioeconômicas e 

demográficas das mulheres em idade reprodutiva do Nordeste, por número total de filhos tidos, 

entre os anos de 2000 e 2010. Para isso, inicialmente, foi realizada uma discussão sobre algumas 

das principais teorias que explicam a transição de altas para baixas taxas de fecundidade, e, em 

seguida, como essa mudança se deu em diversas regiões do mundo. Também se contextualizou 

o processo de declínio da fecundidade no Brasil e seus diferenciais regionais, mostrando as 

razões pelas quais o Nordeste teve um início tardio na queda dos níveis de fecundidade, além 

de suas particularidades em relação as demais macrorregiões do país. 

Retratou-se, ainda, de maneira sucinta, o processo de desenvolvimento social e 

econômico do Nordeste e algumas discussões sobre os determinantes próximos do declínio da 

fecundidade na região. Além disso, foi abordado alguns estudos que abordaram os diferenciais 

sociais existentes entre as mulheres e seus efeitos sobre o comportamento reprodutivo e taxas 

de fecundidade. 

O primeiro objetivo deste estudo foi analisar a dinâmica demográfica da população 

feminina do Nordeste com idade de reprodutiva de 20 a 49 anos, segundo o número de filhos 

tidos, através de uma análise da distribuição percentual de mulheres categorizadas em quatro 

grupos (mulheres sem filho; com um filho; dois filhos e três ou mais filhos), e por grupos 

quinquenais de idade. Os resultados sugerem que houve mudanças na evolução da distribuição 

de mulheres por número de filhos tidos. Isto indica que provavelmente o declínio da 

fecundidade na região durante esse período, se deu por uma combinação de diferentes regimes 

reprodutivos, a saber: redução da alta fecundidade, acréscimo de mulheres sem filho e 

fecundidade em torno de um e dois filhos.  

Essa característica no declínio da fecundidade corrobora com a hipótese levantada por 

Cavenaghi e Alves (2013), de que a combinação de diferentes regimes de fecundidade tenha 

colaborado para uma rápida queda nas taxas de fecundidade no Brasil. Outros estudos 

(MIRANDA-RIBEIRO; GARCIA, 2012; OLIVERIA, MARCONDES, 2016; BERQUÓ et al, 

2014) também argumentam que a baixa fecundidade no Brasil se deu por uma combinação de 

dois padrões, associados a idade do primeiro filho, que seria de mulheres com baixa 

escolaridade e renda apresentando uma fecundidade jovem, enquanto aquelas que possuem 

maior nível de escolaridade e renda, postergam essa reprodução para idades acima dos 30 anos, 
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por isso, tendem a chegar ao final da idade reprodutiva sem filhos ou com menor parturição. 

Os resultados indicam que nesse período reduziu a proporção de mulheres com um e 

dois filhos nas idades mais jovens, apresentando um acréscimo no percentual acima dos 30 anos 

de idade. Observa-se ainda um aumento na idade média para as mulheres de 20 a 49 anos que 

tiveram um e dois filhos entre os anos de 2000 e 2010. Esses resultados se aproximam dos 

encontrados por Silva (2017), que constatou no ano de 20006 um aumento na concretização das 

preferências reprodutivas entre mulheres em união do Nordeste com idade acima dos 30 anos. 

Essa autora acredita que essa mudança possa estar relacionada a um possível aumento na idade 

de ter o primeiro filho. Ademais, a diminuição na participação de mulheres com maior 

parturição nas coortes mais jovens, também mostra que as novas gerações possivelmente estão 

optando por famílias menores. 

O segundo objetivo foi analisar as características das mulheres nordestinas sem filho; 

com um filho; dois filhos e três ou mais filhos, associando a sua situação conjugal; renda total 

domiciliar per capita; nível de escolaridade; afiliação religiosa; situação do domicílio e 

Cor/Raça, entre os anos de 2000 e 2010. Os resultados evidenciaram uma heterogeneidade entre 

os grupos de mulheres segundo o número de filhos tidos, principalmente nos quesitos: renda, 

situação domicílio, escolaridade e situação conjugal. A variável afiliação religiosa foi a única 

que não mostrou grandes diferenças entre os conjuntos analisados. 

Destaca-se, ainda, que o grupo de mulheres que não tem filho é em sua maioria mais 

escolarizada. Essa característica é mais frequente que os demais grupos com menor nível de 

instrução. Em segundo lugar, aparece as mulheres com um filho, que foi o conjunto que mais 

se modificou entre os anos de 2000 e 2010. Esse grupo deixou de ter como principal 

característica mulheres sem instrução e fundamental incompleto, passando a ter maior 

representatividade de mulheres com ensino médio completo e superior incompleto, ficando 

acima da média observada na população feminina total com esse nível de instrução.  

 O grupo de mulheres com dois filhos apresentou um conjunto de características 

próximas do observado na população total, seguindo a tendência observada nesse período, que 

foi de uma redução na proporção de mulheres sem instrução e com fundamental incompleto e 

um aumento na participação dos grupos com maior nível de instrução. Por outro lado, a 

população feminina com três ou mais filhos, apresentou como característica mais frequente 

mulheres sem instrução e com fundamental incompleto, ficando acima do observado na 

população total feminina com esta escolaridade.  
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Essas mudanças são explicadas, parcialmente, pelos investimentos realizados por parte 

do Governo Federal nesse período, na expansão e interiorização do ensino superior no Nordeste 

(FUSCO; OJIMA, 2016). Conforme visto nos resultados, as mulheres em idade reprodutiva 

com ensino superior completo apresentam uma estrutura etária mais envelhecida segundo a 

parturição. Esse grupo possivelmente pode estar adiando temporariamente ou definitivamente 

a maternidade, em razão da extensão dos estudos. Em contrapartida, aquelas que possuem 

menor nível de escolaridade, apresentaram uma estrutura etária com maior proporção de filhos 

em idades mais jovem.  

Os dados também apontaram que o grupo de mulheres sem filho apresentou como 

característica mais frequente, em relação aos demais grupos e a média da população total:  alto 

nível de escolaridade; maior renda total domiciliar per capita; sua maioria na área urbana e 

nunca viveram em união. Além disso, também se observou nesse período um crescimento na 

participação de mulheres em união e com nenhum filho. Os estudos têm apontado algumas 

razões para as mulheres permanecerem sem filho, que seriam: a busca pela estabilidade 

financeira, realização pessoal e profissional (OLIVEIRA et al, 2011; FIORIN; OLIVEIRA; 

DIAS, 2014); dificuldade no acesso a equipamentos destinados à educação infantil 

(MODALOZZO; BLOFIELD, 2017); redução de oportunidades no mercado de trabalho para 

aquelas que têm filhos (CUNHA; VASCONCELO, 2016; WAJMAN, 2016; GUIGINSKI, 

2015), além de ser atribuída as mulheres a maior parte da responsabilidade no cuidado dos 

filhos. 

Por outro lado, a população feminina com três ou mais filhos teve como característica 

mais frequente: baixo nível de escolaridade; menor rendimento total domiciliar per capita; são 

majoritariamente pretas e pardas, e são maioria entre as domiciliadas na área rural. Esse 

resultado indica que possivelmente esse segmento populacional apresenta maior dificuldade no 

acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva, educação e mercado de trabalho. 

Os resultados também mostraram que as mulheres com dois filhos apresentam 

características mais heterogêneas, em todas as variáveis aqui analisadas, com percentuais 

próximos ao observado na população total. O que pode indicar um aspecto cultural em torno da 

preferência reprodutiva por dois filhos, independentemente do grupo social.  

Além disso, este estudo mostrou que houve mudanças na distribuição de mulheres por 

número de filhos na área urbana e rural, com redução significativa no grupo com três ou mais 

filhos. Conjuntamente, ocorreu uma diminuição significativa na participação da população 
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feminina com dois filhos em idades mais jovens, tanto para as domiciliadas na área rural quanto 

no urbano. Contudo, as residentes na área rural apresentaram percentuais superiores de filhos 

em idades mais jovens, em relação as domiciliadas na área urbana. Diante disso, o que se 

observa é que possivelmente as domiciliadas na área urbana estejam em um processo mais 

avançado na postergação na idade de ter o primeiro filho, enquanto aquelas que residem no 

rural provavelmente iniciaram recentemente essa mudança de comportamento. Outro resultado 

observado foi em relação a situação conjugal das mulheres por situação do domicílio, que 

apresentou maior proporção de mulheres unidas com filhos na área rural, em comparação as 

domiciliadas na área urbana.  

O terceiro objetivo foi analisar a distribuição de mulheres segundo o número de filhos 

tidos e situação conjugal por Unidades da Federação do Nordeste. Nessa análise, constatou-se 

que a distribuição de mulheres por número de total de filhos tidos no ano de 2010 na região 

passou a ser mais heterogêneo. Notou-se um declínio significativo na proporção de mulheres 

com três ou mais filhos, seguido de um crescimento na participação de mulheres sem filho, e 

com um e dois filhos em todas as Unidades Federativas. Essa combinação contribuiu 

possivelmente para que a fecundidade no Nordeste, no ano de 2010, alcançasse uma taxa de 

2,06 filhos por mulher.   

Outro resultado observado foi na mudança espacialmente significativa na distribuição 

de mulheres por número de filhos na região. No ano 2000, percebe-se o quanto era 

predominante a presença de mulheres com três ou mais filhos em todos os estados do Nordeste, 

apresentando ao mesmo tempo um contingente de mulheres sem filho. Enquanto que no ano de 

2010, observa-se um crescimento no número de mulheres com dois filhos de maneira mais 

homogênea entre os estados do Nordeste, com redução na participação do grupo com três ou 

mais filhos, com alguns estados apresentando uma maior proporção de mulheres com um filho. 

Apenas os estados do Maranhão, Alagoas e Piauí são os que possuem maior proporção de 

mulheres com três filhos ou mais, que se justifica pelos baixos indicadores sociais e relativa 

pobreza, em comparação as demais Unidades Federativas do Nordeste. Esses resultados se 

aproximam dos encontrados por Moreira e Fusco (2017). 

 Na análise sobre a situação conjugal, constatou-se um aumento de arranjos familiares 

heterogêneos durante esse período no Nordeste. Os resultados apontaram um crescimento no 

percentual de mulheres em união sem filho, e com apenas um filho.  Observou-se ainda, que a 

maioria das mulheres com dois e três filhos vivem em companhia do cônjuge. Além disto, nota-
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se uma parcela significativa de mulheres que nunca viveram em união e sem filho, e de mulheres 

não unidas com filhos. Essa diversidade nos arranjos familiares, mesmo com uma fecundidade 

reduzida, mostra a importância de compreender melhor a relação entre essas duas variáveis. 

A teoria da segunda transição demográfica atribui como característica do contexto de 

baixa fecundidade o aumento do número de casais sem filhos (LESTHAEGUE, 2014, VAN DE 

KAA, 2004). No caso do Nordeste, embora tenha ocorrido um aumento na participação de 

mulheres em união que não têm filhos, esse comportamento parece estar associado à 

determinados segmentos sociais. 

Deve-se pontuar que este estudo buscou analisar as características socioeconômicas e 

demográficas das mulheres, considerando o contexto que estas se encontravam em um dado 

momento, e não a idade exata que tiveram filhos ou que estavam sem filho. Buscou-se analisar 

os grupos de mulheres sem filho, com um filho e dois filhos e três ou mais filhos, com objetivo 

de verificar os diferenciais entre esses grupos em relação a um conjunto de características, e 

não construir perfis, para isso, seria necessário adotar outros métodos de investigação. Portanto, 

estas análises têm como limitação um efeito de composição. Além disto, aquelas que no 

momento da pesquisa informaram que não tinham filhos, é possível que em algum tempo 

tiveram ou venham a tê-los.   

Apesar deste estudo também não explicar os motivos pelos quais as mulheres tiveram 

ou não filhos e nem uma causalidade, os resultados contribuem para a compreensão dos 

diferenciais sociais existentes na população feminina e como esse efeito impacta nos 

indicadores de fecundidade. Adicionalmente, mostra a importância de conhecer as mudanças 

que vêm ocorrendo na população no campo da fecundidade, comportamento reprodutivo, 

arranjos conjugais e familiares, principalmente no Nordeste. Conforme apontado na hipótese 

inicial deste estudo, os resultados sugerem que existe uma heterogeneidade no comportamento 

reprodutivo das mulheres nordestinas, em razão dos seus diferenciais sociais.  

Portanto, é importante considerar que as mulheres não compõem um grupo homogêneo, 

pois encontram-se inseridas em contextos sociais diferentes em nossa sociedade. Além disso, 

pautamos a necessidade de políticas públicas que possam favorecer a conciliação entre família 

e trabalho, como forma garantir os direitos sexuais e reprodutivos para todas as mulheres, 

principalmente daquelas com maior vulnerabilidade social.  

Diante das discussões expostas, ainda existem desafios teóricos e empíricos para 

compreender cenários futuros para populações que convivem com a manutenção de baixos 
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níveis de fecundidade, principalmente em regiões com grandes desigualdades sociais. Com o 

tema abordado nessa dissertação, busca-se contribuir com os estudos recentes, que têm 

procurado compreender o contexto de baixa fecundidade no Brasil. E, também, com pesquisas 

voltadas especificamente sobre o Nordeste, pois ainda são poucos os estudos abordando esse 

tema com foco nesta região. 

Por fim, para estudos futuros sugere-se uma análise comparando as macrorregiões do 

Brasil, a fim de verificar os diferenciais regionais, assim como análises sobre progressão de 

parturição entre as mulheres nordestinas e por diferentes segmentos sociais. Também seria 

interessante uma investigação aprofundando os grupos de mulheres em relação ao número de 

filhos, com uma abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa, principalmente sobre as 

mulheres sem filho e com dois filhos, associando as variáveis renda, escolaridade e situação 

conjugal. Além disto, recomenda-se pesquisas sobre nupcialidade na Região Nordeste e seus 

efeitos sobre o número de filhos.  
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APÊNDICE I 

 

 

TABELA 10 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos segundo o número de filhos 

tidos e grupos quinquenais de idade. Nordeste, 2000. 

 

 

  Sem filho (%) 1 filho (%) 2 filhos (%) 3 filhos ou mais (%) 

20-24 1.150.981 48,0 556.094 35,1 354.035 18,2 263.228 6,6 

25-29 535.134 22,3 408.857 25,8 430.547 22,2 516.778 12,9 

30-34 293.744 12,2 271.638 17,2 434.602 22,4 740.353 18,5 

35-39 1.88.969 7,9 170.226 10,7 350.114 18,0 860.583 21,6 

40-44 128.763 5,4 103.370 6,5 228.037 11,8 842.287 21,1 

45-49 100.552 4,2 73.393 4,6 143.396 7,4 768.946 19,3 

Total 2.398.143 100,0 1.583.578 100,0 1.940.731 100,0 3.992.175 100,0 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Censo Demográfico 2000. 

 

 

TABELA 11 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos segundo o número de filhos 

tidos e grupos quinquenais de idade. Nordeste, 2010. 

 

  Sem filho (%)        1 filho (%)           2 filhos (%) 3 filhos ou mais (%) 

20-24 1.434.200 41,3 679.850 25,8 296.935 10,5 140.018 4,1 

25-29 862.038 24,8 683.974 26,0 499.285 17,6 393.832 11,6 

30-34 472.331 13,6 508.842 19,3 593.439 20,9 615.235 18,1 

35-39 292.078 8,4 340.397 12,9 567.644 20,0 688.503 20,2 

40-44 230.331 6,6 247.345 9,4 499.649 17,6 769.060 22,6 

45-49 183.363 5,3 170.905 6,5 377.060 13,3 793.724 23,3 

Total 3.474.341 100,0 2.631.313 100,0 2.834.012 100,0 3.400.372 100,0 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Censo Demográfico 2000. 
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APÊNDICE II 

 

TABELA 12 – Distribuição percentual de mulheres de 20 a 49 anos segundo o número de filhos tidos, 

situação do domicílio e grupos quinquenais de idade. Nordeste, 2000. 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Censo Demográfico 2000. 

 

TABELA 13 – Distribuição percentual de mulheres com idade de 20 a 49 anos segundo o número de filhos 

tidos, situação do domicílio e grupos quinquenais de idade. Nordeste, 2010. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Censo Demográfico 2000. 

 

  
Grupo 

etário (%)   Sem filho  (%)    1 filho (%)  2 filhos (%) 3 filhos ou mais 

 

Urbano 

20-24 46,7 420.821 32,5 420.821 15,6 241.257 5,9 157.360 

25-29 22,9 337.731 26,1 337.731 21,0 325.804 12,1 322.723 

30-34 12,7 234.435 18,1 234.435 23,0 355.912 18,0 478.440 

35-39 8,2 148.159 11,5 148.159 19,5 301.780 21,9 582.729 

40-44 5,4 89.746 6,9 89.746 12,9 200.388 22,0 584.633 

45-49 4,1 62.564 4,8 62.564 8,1 125.003 20,0 531.464 

Total 100,0 1.293.456 100,0 1.293.456 100,0 1.550.144 100,0 2.657.349 

 Rural 

20-24 53,0 135.273 46,6 135.273 28,9 112.777 7,9 105.868 

25-29 20,1 71.125 24,5 71.125 26,8 104.743 14,5 194.055 

30-34 10,6 37.203 12,8 37.203 20,1 78.690 19,6 261.913 

35-39 6,7 22.067 7,6 22.067 12,4 48.334 20,8 277.855 

40-44 5,2 13.624 4,7 13.624 7,1 27.649 19,3 257.654 

45-49 4,4 10.829 3,7 10.829 4,7 18.393 17,8 237.482 

Total 100,0 290.121 100,0 290.121 100,0 390.586 100,0 1.334.827 

  
Grupo 

etário 
(%)   Sem filho (%)     1 filho     (%)    2 filhos (%)3 filhos ou mais 

 Urbano 

20-24 40,0 1.143.676 23,4 502.781 9,0 202.535 3,8 88.413 

25-29 25,4 726.881 25,6 550.123 16,3 366.965 10,9 251.653 

30-34 14,0 402.013 20,1 433.459 20,6 465.516 17,8 409.028 

35-39 8,6 245.982 13,8 297.445 20,7 466.798 20,4 470.368 

40-44 6,7 191.777 10,1 217.284 18,8 424.385 22,9 527.758 

45-49 5,3 152.228 7,0 150.090 14,6 329.734 24,1 555.010 

Total 100,0 2.862.557 100,0 2.151.182 100,0 2.255.933 100,0 2.302.230 

 Rural 

20-24 47,5 290.524 36,9 177.069 16,3 112.777 4,7 51.605 

25-29 22,1 135.157 27,9 133.851 22,9 104.743 12,9 142.178 

30-34 11,5 70.317 15,7 75.383 22,1 78.690 18,8 206.207 

35-39 7,5 46.096 8,9 42.952 17,4 48.334 19,9 218.135 

40-44 6,3 38.554 6,3 30.061 13,0 27.649 22,0 241.302 

45-49 5,1 31.135 4,3 20.816 8,2 18.393 21,7 238.714 

Total 100,0 611.783 100,0 480.132 100,0 390.586 100,0 1.098.141 
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APÊNDICE III 

 

RESULTADOS DA IDADE MÉDIA, DESVIO PADRÃO E VARIÂNCIA 

 

Idade média - População feminina 

Total (20 a 49 anos) 2000  
Idade média - População feminina 

Total (20 a 49 anos) 2010 

Total da população 9.914.627 
 

Total da 

população 
12.340.038 

Média 32,4  Média 32,9 

Erro de média 

padrão 
0,0 

 
Erro de média 

padrão 
0,0 

Desvio Padrão 8,5  Desvio Padrão 8,5 

Variância 71,9  Variância 71,9 

Intervalo 29,0  Intervalo 29,0 

Mínimo 20,0  Mínimo 20,0 

Máximo 49,0  Máximo 49,0 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade média - População feminina 

sem filho (20 a 49 anos) 2000  

Idade média - População feminina 

sem filho (20 a 49 anos) 2010 

Total da 

população 
2.398.143 

 
Total da 

população 
3.474.341 

Média 27,4  Média 28,3 

Erro de média 

padrão 
0,0 

 
Erro de média 

padrão 
0,0 

Desvio Padrão 7,4  Desvio Padrão 7,6 

Variância 54,4  Variância 58,0 

Intervalo 29,0  Intervalo 29,0 

Mínimo 20,0  Mínimo 20,0 

Máximo 49,0  Máximo 49,0 



113 
 

 

 

Continuação 

 

Idade média – População feminina 

com um filho (20 a 49 anos) 2000 
 

Idade média - População 

feminina   com um filho (20 a 49 

anos) 2010 

Total da população 1.583.578  Total da população 2.631.314 

Média 28,9  Média 30,6 

Erro de média padrão 
0,0 

 
Erro de média 

padrão 
0,0 

Desvio Padrão 7,3  Desvio Padrão 7,6 

Variância 54,0  Variância 58,2 

Intervalo 29,0  Intervalo 29,0 

Mínimo 20,0  Mínimo 20,0 

Máximo 49,0  Máximo 49,0 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade média - População 

feminina   com dois filhos (20 a 

49 anos) 2000 

 

 

 Idade média - População 

feminina   com dois filhos (20 a 49 

anos) 2010 

Total da 

população 
1.940.730 

 
 

 Total da 

população 
2.834.011 

Média 32,2    Média 34,8 

Erro de média 

padrão 
0,0 

 
 

 Erro de média 

padrão 
0,0 

Desvio Padrão 7,5    Desvio Padrão 7,7 

Variância 56,8    Variância 59,2 

Intervalo 29,0    Intervalo 29,0 

Mínimo 20,0    Mínimo 20,0 

Máximo 49,0    Máximo 49,0 
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         Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 

Idade média - População 

feminina   com três filhos (20 a 

49 anos) 2000  

Idade média - População 

feminina   com três filhos (20 a 

49 anos) 2010 

Total da população 
3.992.176 

 

Total da 

população 
3.400.371 

Média 36,8  Média 37,9 

Erro de média 

padrão 
0,0 

 

Erro de média 

padrão 
0,0 

Desvio Padrão 7,6  Desvio Padrão 7,3 

Variância 57,2  Variância 53,9 

Intervalo 29,0  Intervalo 29,0 

Mínimo 20,0  Mínimo 20,0 

Máximo 49,0  Máximo 49,0 


