
 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Tendências da fecundidade no Brasil entre 1946 e 1960: uma tentativa de 

reconstituição a partir do Método dos Filhos Próprios 

 

Resumo: A heterogeneidade do processo de transição da fecundidade no Brasil, entre e 

intra regiões, está bem documentada pela literatura. A queda da fecundidade iniciou-se 

nas zonas urbanas do Sul e Sudeste do País. Entretanto, existe certa controvérsia em 

relação ao início do processo, que varia entre final dos anos 30 e final dos anos 60. Isso 

se deve, em parte, a uma possível recuperação da fecundidade, que teria ocorrido em 

algumas partes do País nos anos 50 e início dos anos 60, levando a diferentes 

conclusões. Para investigar tal fenômeno, este trabalho faz uma reconstituição dos níveis 

de fecundidade, entre os anos de 1946 e 1960, ao aplicar o Método do Filhos Próprios 

aos dados do Censo Demográfico de 1960. Os resultados indicam que, aparentemente, 

houve um aumento da taxa de fecundidade total (TFT) entre meados dos anos 40 e 50 e, 

em seguida, uma queda após 1955, em todas as regiões do País. Esse aumento teria se 

dado em todas as idades, mas com menor intensidade dentre as mulheres mais jovens, 

dado que, no mesmo período, houve um envelhecimento da função de fecundidade. Isso, 

aparentemente, aconteceu em outros países da América Latina, como México e 

Argentina, tendo variado apenas a intensidade das mudanças. Acredita-se que este 

trabalho contribui para a discussão acerca dos diferenciais de fecundidade regional no 

País, em anos anteriores a 1960, ao apresentar novas estimativas para esse período. 
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1. Introdução 

A heterogeneidade do processo de transição da fecundidade no Brasil, após os anos 60, 

entre e intra regiões, está razoavelmente documentada pela literatura. A queda da 

fecundidade teria se iniciado nas zonas urbanas do Sul e Sudeste do País (FERNANDEZ; 

CARVALHO, 1986; POTTER et al., 2010; POTTER; SCHMERTMANN; CAVENAGHI, 

2002; WONG, 1983a).  

Existe um certo consenso de que o início da transição (declínio) da fecundidade teria se 

dado entre meados da década de 60 e início dos anos 70. Entretanto, alguns indícios da 

literatura direcionam para um começo anterior a este período, ainda na década de 50 

(FERNANDEZ; CARVALHO, 1986; WONG, 1983a), ou, até mesmo, entre 1930 e 1940 

(FRIAS; CARVALHO, 1992; FRIAS; OLIVEIRA, 1991; POTTER et al., 2006; 

SCHMERTMANN; POTTER; CAVENAGHI, 2008)6. Essa divergência pode ser explicada, 

em parte, pelo avanço das técnicas que permitem a estimação indireta da fecundidade e 

que não colocam tantos pressupostos e condições para sua aplicação e, principalmente, 

por uma provável recuperação da fecundidade que teria ocorrido em algumas partes do 

País, no início dos anos 60 (FRIAS; CARVALHO, 1992, 1994, FRIAS; OLIVEIRA, 1990, 

1991; HORTA; CARVALHO; FRIAS, 2000) e que não foi entendida como tal por muitos 

pesquisadores. 

Esse trabalho visa lançar luz sobre essa discussão, ao gerar novas estimativas para o 

período entre 1946 e 1960. Para tal, teve-se como objetivo estimar o comportamento da 

fecundidade no Brasil durante os 14 anos anteriores à 1960. Isso foi possível ao se aplicar 

o Método dos Filhos Próprios (MFP) aos dados do Censo Demográfico de 1960, o que 

                                                           
1 Trabalho apresentado no XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais em Poços de Caldas/MG. 
2 Doutorando em Demografia, Cedeplar/UFMG. 
3 Professor Emérito do Departamento de Demografia, Cedeplar/UFMG. 
4 Professora Associada do Departamento de Demografia, Cedeplar/UFMG. 
5 Professor Adjunto do Departamento de Demografia, Cedeplar/UFMG. 
6 Neste trabalho, o declínio da fecundidade antes dos anos 60 será referido como primeira fase da 
transição e a queda a partir dos anos 60, segunda fase.  
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possibilitou elaborar estimativas de TFTs, anuais, para os 14 anos anteriores à data de 

referência do censo.  

Os resultados indicam um leve aumento da fecundidade ao longo dos anos 50 em parte 

do Brasil, tendo sido mais forte nas regiões onde o controle reprodutivo não estava 

amplamente presente. Nas regiões onde a mortalidade ainda era alta, praticamente não 

houve variação da TFT.  

 

2. Diferenciais na transição fecundidade no Brasil entre e intra regiões 

A queda da fecundidade no Brasil não foi uniforme desde o princípio do processo. Isso 

refletiu tanto no início (onset) quanto no ritmo (pace) da queda. Aparentemente, a 

transição iniciou-se, na década de 50, nas zonas urbanas dos estados do Rio de Janeiro 

e São Paulo. Nestas, a fecundidade rural começou a cair já na década de 60, indicando 

o forte descompasso regional da transição da fecundidade no País. Nas regiões do Norte 

e Nordeste, não se identificou queda, mesmo na zona urbana, até o final da década de 

70 (FERNANDEZ; CARVALHO, 1986).  

A região Sul foi um caso interessante, pois, a partir dos anos 60, o ritmo do declínio foi 

mais rápido, quando comparado a alguns estados do Sudeste. Sua TFT era maior nos 

anos 60, tanto na zona rural, quanto urbana. No final da década de 70 o Sul já tinha, 

dentro da população rural do País, os menores níveis de fecundidade, tendo alcançado 

São Paulo e Rio de Janeiro nos setores urbanos  (FERNANDEZ; CARVALHO, 1986; 

WONG, 1983b, 1983a).  

Quando se analisa a série histórica das TFTs das cinco grandes Regiões do Brasil, 

observa-se que existem dois períodos de queda (Figura 1). Uma primeira queda, gradual, 

semelhante ao modelo europeu, nas regiões Sul e Sudeste, já a partir dos anos 30, 

seguido por um plateu entre o início dos anos 40 e meados dos anos 60 (primeira fase da 

transição), e uma queda acentuada e sustentada a partir do fim dos anos 60 (segunda 

fase) (FRIAS; CARVALHO, 1992, 1994; HORTA; CARVALHO; FRIAS, 2000; RIOS-

NETO, 2000).  
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Figura 1 – Taxas de Fecundidade Total, Brasil e Grandes Regiões, 1933 a 2003 

  

Fonte: Frias; Carvalho, 1992; Horta; Carvalho; Frias, 2000; IBGE, 2000, 2010. 

 

A diferença do nível da fecundidade entre as regiões, no início da década de 30, não era 

muito expressiva: em torno de um filho por mulher na TFT (Figura 1). Entretanto, ao longo 

da transição, dados os diferentes ritmos e intensidades, há uma fase de crescente 

divergência. Aparentemente, o ápice ocorreu nos anos 60, justamente no período durante 

o qual se constatou uma certa recuperação do nível da fecundidade em todas as regiões, 

sendo a mais proeminente aquela da região Norte. Após a queda sustentada da 

fecundidade em todas as regiões, a partir dos anos 70, houve tendência a convergência, 

voltando a uma diferença regional de um filho por mulher no início da década passada, 

tal como, aparentemente, ocorria no início dos anos 30. 

A transição da fecundidade no Brasil também é heterogênea intrarregionalmente, o que 

levou a diferentes momentos e ritmos, mesmo dentre os municípios de um determinado 

estado (FERNANDES; GONÇALVES; SANTOS, 2016; MUNIZ, 2009; POTTER et al., 

2006, 2010; POTTER; SCHMERTMANN; CAVENAGHI, 2002; SCHMERTMANN et al., 

2013; SCHMERTMANN; POTTER; CAVENAGHI, 2008).  Aqueles cujo início do declínio 

da fecundidade ocorreu somente na década de 80, estavam nas regiões Norte e Nordeste 

do País (POTTER et al., 2006, 2010; POTTER; SCHMERTMANN; CAVENAGHI, 2002). 

Por sua vez, na segunda fase da transição, houve um time-lag de aproximadamente 15 

anos, entre algumas regiões e o Sul e Sudeste, além das zonas urbana e rural (POTTER 

et al., 2006; SCHMERTMANN; POTTER; CAVENAGHI, 2008).  

Como resultado desse processo de transição da fecundidade, o Censo Demográfico 

de 2010 mostra ter havido no País uma clara tendência à convergência dos níveis de 

fecundidade, tanto no nível das macrorregiões do Brasil, como de subgrupos 



5 

 

populacionais, tais como categorias ocupacionais e diferentes níveis educacionais da 

população (SACCO; BORGES, 2018). 

  

3. Recuperação da fecundidade na década de 50: evidências empíricas  

A recuperação do nível da fecundidade no Brasil, que teria ocorrido entre os anos 50 e 

meados dos anos 60, como mostrado na Figura 1, teria acontecido também em outros 

países, inclusive, da América Latina. Portanto, ao que tudo indica, o mesmo foi observado 

em países de diferentes continentes e contextos. Podem ser citados, por exemplo, 

Canadá (Figura 2), Austrália, Estados Unidos, México (Figura 3) e Argentina (Figura 4).  

As explicações para essa recuperação são as mais variadas possíveis. No Canadá, 

Austrália e Estados Unidos, a recuperação teria se dado em decorrência do clássico baby 

boom, resultado do período pós-guerra. Além disso, esse eram anos pós recessão 

econômica de 1929, que afetara fortemente aqueles países (MCDONALD; BELANGER, 

2016). Mesmo por isso, a fecundidade já vinha aumentando no Canadá desde o início dos 

anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial (Figura 2).  

  

Figura 2 – Taxa de Fecundidade Total, Canadá, 1935-1973 

 

Fonte: Statistics Canada, 2017; United Nations - Department Of Economic And 
Social Affairs - Population Division, 2017; World Bank, 2017. 

 

No caso mexicano, a melhoria da alimentação, da saúde e da atenção médica, num 

cenário de baixo uso contraceptivo (TERÁN, 1990), teria levado a um aumento da 

fertilidade e, como consequência, a um aumento da fecundidade (Figura 3). Na Argentina, 

teriam ocorrido dois picos: o primeiro após a Segunda Guerra Mundial, e, o segundo, ao 

longo dos anos 60 e 70 (Figura 4). 
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Figura 3 – Taxa de Fecundidade Total, México, 1943-1978 

 

Fonte: Terán, 1990; United Nations - Department Of Economic And Social Affairs 
- Population Division, 2017; World Bank, 2017. 

 

Figura 4 – Taxa de Fecundidade Total, Argentina, 1935-1985 

 

Fonte: Sacco; Andreozzi, 2017; United Nations - Department Of Economic And Social 
Affairs - Population Division, 2017; World Bank, 2017. 

 

Neste trabalho, busca-se contribuir para a discussão acerca do processo da transição da 

fecundidade no Brasil, como destacado na introdução, com foco no período entre 1946 e 

1960, durante o qual teria havido uma recuperação da fecundidade no País. Além das 

estimativas das taxas específicas de fecundidade (TEFs) e taxas de fecundidade total, 

também são analisadas as idades médias dessas estruturas. Em conjunto, essas 

estimativas permitem que sejam levantadas algumas hipóteses para o comportamento da 

fecundidade nesse período. 

 

4. Metodologia e Dados 

4.1. O Método dos Filhos Próprios (MFP) 
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A ideia de se utilizar os filhos próprios enumerados em um censo ou survey, para se 

estimar a função de fecundidade, foi desenvolvida por Grabill e Cho, em meados da 

década de 60. Através da alocação das crianças de 0 a 4 anos às suas respectivas mães 

e de funções de mortalidade, que permitam as suas respectivas retroprojeções, os autores 

demonstraram que, através da razão criança/mulher, seria possível estimar as TEFs, 

TFTs e Taxas Líquidas de Reprodução (TLRs) médias, referentes ao quinquênio anterior 

à data de referência da pesquisa. Para tal, eram necessárias apenas as informações do 

último quinquênio anterior à pesquisa (GRABILL; CHO, 1965).  

A partir dessa simples concepção, os autores puderam analisar os diferenciais de 

fecundidade nos Estados Unidos, entre 1910 e 1940, quando os dados pertinentes ainda 

não eram bons (CHO; RETHERFORD; CHOE, 1986). A qualidade das estimativas 

propostas dependia da alocação dos filhos às suas respectivas mães e do grau de 

cobertura da pesquisa. Problema este que se coloca, inclusive, para o desenvolvimento 

deste trabalho.  

Os esforços subsequentes trataram de aplicar esse modelo para horizontes temporais 

mais longos. Primeiro, para os últimos 10 anos (CHO, 1971) e, em seguida, para os 

últimos 14 anos (CHO; RETHERFORD; CHOE, 1986). Pressupõe-se, neste caso, que até 

os 14 anos as crianças residam com as suas mães.  

O número restrito de informações necessárias para a aplicação da técnica é a sua 

principal virtude. É essencial que haja quesitos que permitam estabelecer as relações de 

parentesco num censo ou survey, algo que é geralmente disponível. Ademais, a técnica 

permite estimativas para subgrupos populacionais (CHO; RETHERFORD; CHOE, 1986). 

A sua aplicação parte da tabulação dos filhos próprios por idade simples das mulheres, 

sendo que, para se utilizar as crianças de 0-14 anos, são necessárias as informações 

pertinentes das mulheres de 15 a 64 anos, o que levará a dados não truncados7 nas 

idades que correspondem ao extremo do intervalo reprodutivo (15-49 anos), pois as 

mulheres de 64 anos são aquelas com 49 anos, há 15 anos atrás (CHO, 1971; FEENEY, 

1977).  

Como apontado, são cruciais as retroprojeções das mulheres e de seus filhos. Caso  as 

tábuas de mortalidade para o período não estejam disponíveis, ou sejam de má qualidade, 

as uma alternativa seriam as tábuas modelo (CHO, 1971), dado que o peso da 

mortalidade no resultado final é relativamente baixo. 

                                                           
7 Em pesquisas de histórias de nascimento, geralmente, são entrevistadas mulheres até 50 anos. 
Dessa forma, ao se estimar a fecundidade para anos anteriores ao período de referência da pesquisa, 
trunca-se a idade da função de fecundidade, pois não haverá mulheres em todas as idades. 
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O número de filhos tidos pelas mulheres com idade “a” em “t”, quando tinham “a – x” anos, 

em “t – x”, será dado pela retroprojeção das crianças de “x” anos enumeradas em “t”. As 

equações 1 e 2 formalizam essas relações (RETHERFORD; CHO, 1978). 

 

𝐵𝑎−𝑥(𝑡 − 𝑥) = 𝐶𝑥,𝑎(𝑙0 𝑙𝑥⁄ )                  (𝟏) 

𝑊𝑎−𝑥(𝑡 − 𝑥) = 𝑊𝑎(𝑡)(𝑙𝑎−𝑥
𝑓

𝑙𝑎
𝑓

⁄ )          (𝟐) 

Onde:  

a = Idade da mãe em t; 

x = Idade da criança em t; 

𝐵𝑎−𝑥(𝑡 − 𝑥) = Nº de nascimentos das mulheres com idade “a” em “t”, quando tinham 

“a – x” anos. 

𝐶𝑥,𝑎 = Filhos próprios de “x” anos de mulheres de “a” anos, enumeradas em “t”. 

𝑊𝑎−𝑥(𝑡 − 𝑥) = Nº de mulheres com idade “a – x” em “t – x”, estimadas a partir das 

mulheres com “a” anos, em “t”. 

 

Quando o grau de subenumeração das crianças de idade “x” é conhecido, além da 

proporção dos filhos não-próprios, informações estas correlacionadas, pode-se inserir um 

fator de correção na equação 1, para que se corrija o número de nascimentos estimados. 

O mesmo é válido para o grau de subenumeração das mulheres de idade “a”. 

O produto final do MFP será as TEFs (equação 3) e TFTs estimadas por idade simples, 

para os últimos 15 anos, em relação à data de referência da pesquisa (CHO; 

RETHERFORD; CHOE, 1986).  

𝑓𝑎−𝑥(𝑡 − 𝑥) =
𝐵𝑎−𝑥(𝑡 − 𝑥)

𝑊𝑎−𝑥(𝑡 − 𝑥)
           (𝟑) 

 

4.2. Fonte de dados 

A fonte de dados utilizada na estimação da tendência da fecundidade entre 1946 e 1960 

foi o Censo Demográfico Brasileiro de 1960, disponibilizado pelo projeto Integrated Public 

Use Microdata Series (IPUMS), da Universidade de Minnesota (MINNESOTA 

POPULATION CENTER, 2017). Os dados vêm de uma amostra do censo, reponderada 

pelo IPUMS.  

A grande limitação dos dados do Censo Demográfico de 19608 é a falta de informação 

para o Norte e alguns outros estados do País (Maranhão, Piauí, Espírito Santo, 

                                                           
8 Os dados do Censo de 1960 não estão disponíveis no site do IBGE. 
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Guanabara e Santa Catarina), já que os dados foram perdidos. Essa lacuna corresponde 

a 25% do total da população do País, em 1960.  

Dadas a heterogeneidade e complexidade do fenômeno, utilizou-se uma regionalização, 

já implementada por outros autores (CARVALHO, 1973, 1974a; FERNANDEZ; 

CARVALHO, 1986; WONG, 1983a)9, como uma forma de, minimamente, incorporar essa 

característica do processo às estimativas aqui elaboradas. A regionalização está 

representada na Figura 5. Basicamente, os estados do Norte foram agregados em uma 

única região. Dividiu-se o Nordeste (Central, Meridional e Setentrional) e o Sudeste (São 

Paulo, Rio de Janeiro e Leste, composto por Minas Geras e Espírito Santo) em três e o 

Sul em dois (Paraná e Extremo Sul).  

Pela ausência de parte dos dados, não foi possível realizar estimativas para duas regiões: 

Norte e Nordeste Setentrional. Entretanto, acredita-se que as informações disponíveis, 

ainda que limitadas, podem, em muito, contribuir para a discussão acerca dos diferenciais 

da evolução da fecundidade, em nível regional, antes de 1960, período pouco explorado 

justamente pela falta de informação. 

Figura 5 – Divisão brasileira em dez regiões 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

                                                           
9 Esta classificação foi utilizada pelo IBGE na publicação dos dados preliminares do Censo de 1970. 
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5. Resultados 

Optou-se por focar, neste trabalho, nos níveis e padrões estimados da fecundidade, entre 

1946 e 1960. Esta seção é dividida em três tópicos: a definição (a) dos filhos próprios no 

Censo Demográfico de 1960; (2) as TEFs e TFTs estimadas para o Brasil10; e, por fim, (c) 

as mesmas estimativas para oito das dez regiões definidas. 

 

5.1. Os filhos próprios no Censo de 1960 

Além da categoria “Chefe do Domicílio”, há nove classificações das relações com o chefe 

do domicílio presentes no Censo de 1960: “cônjuge/parceiro(a)”, “filho(a)”, “neto(a)”, 

“pais/sogro(a)”, “não é parente”, “empregado(a), pensionista ou convidado(a)”, 

“agregado”, “quartel” e “outro não classificado”. Como a informação é restrita, conseguiu-

se estabelecer três relações de parentesco entre filhos(as) e mães: 1) a mulher é chefe 

do domicílio e as crianças são filhos(as); 2) a mulher é esposa do chefe e as crianças são 

filhos(as) do chefe; e 3) a mulher é filha do chefe e as crianças, por sua vez, netas.  

A partir dessas categorias, alocaram-se os filhos próprios às suas respectivas mães no 

Censo Demográfico de 1960. Após esse procedimento, obteve-se um bom link, sendo 

que aproximadamente 92% dos filhos em potencial foram alocados, restando, portanto, 

8% de filhos não próprios.  

Em seguida, utilizou-se uma segunda informação presente no Censo de 1960, o número 

de filhos tidos sobreviventes na data de referência da pesquisa, para realizar a 

consistência da informação. Para as mulheres cujo o número de filhos alocados fosse 

maior que o número de filhos sobreviventes, optou-se por manter as crianças mais jovens, 

condizentes com a informação, como filhos próprios, e realocar os demais como filhos 

não próprios. Por fim, foram alocados quase 91% dos filhos em potencial.  

       

 

5.2. TEFs e TFTs para o Brasil: 1946 a 1960 

Após a tabulação dos filhos próprios, segundo a idade das mães, e do número de 

mulheres em cada uma dessas idades, retroprojetaram-se ambas as informações, o que 

levou ao total de nascimentos e de mulheres que geraram esses nacimentos, nos 14 anos 

anteriores ao censo.  

                                                           
10 Não incluídas as regiões Norte e Nordeste Setentrional (Maranhão e Piauí) e os seguintes estados: 

Espírito Santo, Guanabara e Santa Catarina. 
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Foi necessário determinar uma tabela de vida para a retroprojeção. A opção aqui adotada 

foi utilizar uma tabela de vida média, para cada região, que representasse o período entre 

1946 e 1960. Para tal, foram aplicadas as tabelas de vida decenais elaboradas por 

Carvalho (1973), que corresponde a 1950/1960 (CARVALHO, 1973, 1974b). Essas 

tabelas de vida foram estimadas por sexo. Portanto, para gerar uma única tabela, para 

ambos os sexos, aplicou-se a razão de sexo ao nascer (SHRYOCK; SIEGEL, 1976). 

Finalmente, estimaram-se as TEFs, por idade simples, e as TFTs, por ano, para o período 

1946-1960. Entretanto, o resultado foram taxas oscilantes, mesmo ao se utilizar dados 

quinquenais de idade. Por isso, dada a expectativa de que parte do problema era 

decorrente da atração por dígito presente nos microdados do Censo de 1960, exploraram-

se as informações da enumeração populacional por idade simples (Figura 6). Existe uma 

clara preferência na declaração das idades terminadas com 0, 2 e 5. No caso do grupo 

de 0 a 4 anos, também faltam crianças com 0 e 1 anos, dado que a entrada da pirâmide 

é marcante, sendo que, mesmo que já houvesse uma queda da fecundidade em algumas 

regiões, dificilmente ela explicaria tal situação, dada a inércia populacional.  

Figura 6 – Pirâmide etária por idade simples, Brasil*, 1960 

 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960. 

* Não incluídas as regiões Norte e Nordeste Setentrional (Maranhão e Piauí) e os 
seguintes estados: Espírito Santo, Guanabara e Santa Catarina. 

 

O problema da declaração de idade foi minimizado a partir do agrupamento dos dados 

em informações quinquenais e, em seguida, a aplicação de Sprague para estimar os 

valores por idade simples (UNITED NATIONS, 1983). Portanto assumiu-se que a 

enumeração, segundo os grupos quinquenais, estava correta, e que o problema residia 
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somente na declaração da idade simples. Ou seja, a subenumeração do grupo de 0 a 4 

anos, presente em praticamente todos os censos, não foi considerada neste exercício.  

Para que a proposta fosse válida, lançou-se mão de um pressuposto: o erro de 

declaração de idade dos filhos não é seletivo em relação à idade da mãe. A partir 

disso, assume-se que mulheres de 15, 16, 17, ...., até 49 anos, tinham a mesma chance 

de errar a idade de uma criança de 6 anos, por exemplo.  

Assim, ao se dividir os dados estimados após a suavização e aqueles declarados por 

idade simples, no Censo de 1960, obteve-se um fator de correção. Em seguida, 

multiplicou-se o total de crianças em cada idade simples por esse fator e, 

consequentemente, corrigiu-se o número de nascimentos de todas as mulheres, 

independente da sua idade. Tal procedimento reduziu, substantivamente, a atração pelo 

dígito preferencial.  

 

𝐹𝐶 =
𝑁𝑆𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑁𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜

 

 

Figura 7 – Taxas Específicas de Fecundidade por grupos quinquenais, Brasil*, 

1946-1958 

 

 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960. 

* Não incluídas as regiões Norte e Nordeste Setentrional (Maranhão e Piauí) e os 
seguintes estados: Espírito Santo, Guanabara e Santa Catarina. 

 

A Figura 7 acima apresenta as TEFs, por grupos etários quinquenais para o Brasil, em 

1946, 1950, 1954 e 1958. Não foram mostradas todas as TEFs para facilitar a visualização 
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das tendências. Os dados para anos próximos ao censo, assim como aquelas a partir da 

informação de crianças mais velhas, devem ser analisados com cuidado. No primeiro, 

sabe-se que há uma subenumeração do grupo de 0 a 4 anos, e, no segundo, pode haver 

problema no pressuposto de que a criança ainda reside com os pais (WONG, 1983b, 

1983a), levando a uma menor proporção de filhos próprios alocados. Em decorrência do 

primeiro problema, que levaria a taxas fortemente subestimadas, optou-se por descartar 

as taxas para 1959 e 1960. 

A tendência observada seria de certo controle da fecundidade, nas idades mais 

avançadas da curva, uma vez que, o platô da TEF, comum em locais com baixa regulação 

da fecundidade, não está presente na Figura 7. Os valores mais baixos foram referentes 

aos anos, respectivamente, 1959 e 1960, estimadas a partir dos filhos próprios com 

menos de dois anos, que são subenumerados, como discutido. Por isso, seria seguro 

afirmar que houve um aumento da fecundidade adolescente, mesmo que pequeno, entre 

1946 e 1960. Essa tendência foi observada nas décadas subsequentes entre os Censos 

Demográfico de 1970 e 2000, sendo que, somente no Censo de 2010, é que se observou, 

pela primeira vez, um declínio da fecundidade adolescente (BERQUÓ; CAVENAGHI, 

2014; CAVENAGHI; BERQUÓ, 2014). 

Com relação ao nível da fecundidade (Figura 8), observou-se o mesmo comportamento 

indicado na Figura 1: um leve aumento no início do período, seguido por uma queda, após 

meados dos anos 1950. Ao se comparar as estimativas com os dados da Figura 1, 

percebe-se que as diferenças não são grandes, sendo que, em parte, elas podem ser 

explicadas pelo pressuposto da alocação temporal do método de Frias e Oliveira (1990, 

1991), pelos problemas de qualidade do Censo de 1960, já discutidos por outros autores 

(FRIAS; OLIVEIRA, 1991), ou mesmo pelo problema da correção dos filhos não-próprios. 
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Figura 8 – Taxas de Fecundidade Total, Brasil*, 1946-1960 

 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960. 
Obs: (1) A escala do gráfico foi determinada para permitir uma comparabilidade com 
os dados da Figura 1. Assim, apesar das taxas serem para os anos entre 1946-
1958, a escala varia entre 1930 e 2010. (2) Não incluídas as regiões Norte e 
Nordeste Setentrional (Maranhão e Piauí) e os seguintes estados: Espírito Santo, 
Guanabara e Santa Catarina. 

 

 

5.3. TEFs e TFTs para as Grandes Regiões do Brasil: 1946 a 1960 

Os mesmos passos e decisões já explicados nas seções anteriores foram aplicados às 

oito regiões, que correspondem à totalidade de dados disponíveis. As TFTs estimadas 

estão nos anexos do trabalho. Não há informação para o Espírito Santo, na região Leste, 

Guanabara, na região Rio de Janeiro, e Santa Catarina, na região Extremo Sul. Além 

disso, para duas regiões não se dispõe de qualquer tipo de informação: Norte e Nordeste 

Setentrional.  

O padrão de aumento da fecundidade, seguido por queda, foi similar, tanto no Brasil, 

quanto em parte de suas regiões (Figura 11), sendo mais perceptível no Rio de Janeiro, 

no Leste e no Paraná. Em São Paulo, a fecundidade é estável entre meados das décadas 

de 40 e 50, quando, só então, cai claramente.  

Os menores níveis históricos da fecundidade foram estimados, respectivamente, em São 

Paulo, Extremo Sul e Rio de Janeiro. Como não se tem os dados para a Guanabara, muito 

provavelmente, as TFTs do Rio de Janeiro eram ainda menores entre 1946 e 1960, já que 

o nível estimado mais corresponde à zona rural, do que urbana. Portanto, mesmo esse 

setor da região do Rio já teria um nível de fecundidade inferior à grande parte do País. 
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Apesar da difícil visualização da Figura 1211, algumas considerações podem ser 

apontadas a partir da idade média da função de fecundidade. Claramente, há um padrão 

de divergência do padrão da fecundidade no tempo quando se comparam as idades 

médias no início e fim do período analisado (1946 a 1958). As três regiões com os 

menores níveis de fecundidade estimados, São Paulo, Extremo Sul e Rio de Janeiro, 

tiveram uma queda oscilante e lenda da idade média, ao contrário das demais. Vale 

mencionar que São Paulo, região com as menores TFTs no período, também possui a 

fecundidade mais jovem, o que indicaria o seu papel precursor na transição da 

fecundidade. Parte do papel do Rio de Janeiro é subestimado por falta dos dados da 

Guanabara.  Por outro lado, Brasil enquanto média do processo, o Leste, o Paraná e o 

Centro-Oeste, apresentaram uma idade média praticamente constante no tempo. Por fim, 

a tendência foi de envelhecimento no Nordeste Central e Meridional.  

 

 

  

                                                           
11 Incluir todas as regiões numa mesma figura foi uma escolha para que a divergência do padrão da 

fecundidade ficasse clara para o leitor. 
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Figura 9 - Taxas Específicas de Fecundidade, Nordeste Central, Nordeste Meridional, Centro-oeste, Leste, 1946-1960 

 

 

 

 

 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960. 
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Figura 10 - Taxas Específicas de Fecundidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Extremo Sul, 1946-1960 

 

 

 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960.
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Figura 11 – Taxas de Fecundidade Total, Brasil e Regiões, 1946-1960 

 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960. 

 

Figura 12 – Idade Média da função de fecundidade, Brasil e Regiões, 1946-1960 

 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960. 

 

 

6. Discussão 

O Método dos Filhos Próprios permite a reconstituição da fecundidade para um longo 

período e isso foi explorado neste trabalho. A partir dos dados do Censo Demográfico de 
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1960, foi possível obter estimativas da fecundidade no Brasil e oito Grandes Regiões, nos 

últimos 14 anos anteriores à data de referência da pesquisa. 

Os resultados possuem algumas limitações que se buscou superar ao longo das seções. 

Um primeiro problema foi a declaração de idade que, aparentemente, apresentou uma 

forte atração, especialmente nos números terminados em 0, 2 e 5. Além disso, os dados 

estão incompletos, já que faltam alguns estados, e, por isso, não se realizou uma 

reconstituição completa do País.  

Para se superar o primeiro problema, propôs-se conjugar a aplicação a aplicação do MFP 

a uma interpolação de grupos quinquenais. Primeiro, agrupou-se as pessoas observadas 

no Censo Demográfico de 1960 em idade simples. Em seguida, as pessoas foram 

aglutinadas por grupos quinquenais. Para estes, aplicou-se uma interpolação por 

Sprague, estimando-se o número esperado de pessoas por idade simples. Ao se dividir 

o número observado pelo esperado, obteve-se um fator de correção para os filhos 

alocados. Sob o pressuposto de que o erro de declaração de idade das crianças não era 

seletivo quanto a idade das mães, o nível dos nascimentos declarados por idade simples 

da criança, após a reconstituição, foi corrigido.  

Aparentemente, há uma recuperação da TFT, seguida por queda, ao longo do período, 

em algumas regiões, o que caracterizaria um “hump” nas suas respectivas curvas 

transicionais. Algumas hipóteses podem ser apontadas para esses resultados: 1) 

melhoria das condições de vida via saúde e alimentação, como aconteceu no México no 

início da década de 70 (TERÁN, 1990), em todo o País, pois o aumento da fecundidade 

foi observado em todas as regiões; 2) redução da viuvez, que aumentaria o tempo de 

exposição da mulher à chance de se ter filhos; 3) redução da mortalidade intrauterina, 

aumentando a proporção de filhos tidos nascidos vivos; e/ou 4) crescimento econômico 

na década de 50 via internacionalização da economia, o que refletiria uma melhoria das 

condições de vida no Brasil.  

Provavelmente, houve simultaneidade dos fatores elencados acima, resultando em 

mudanças da fecundidade no período. Como houve um processo de modernização 

intenso do País ao longo do período, seria de se esperar um efeito positivo sobre a 

fecundidade (NOTESTEIN, 1945, 1953). No Nordeste Central, por exemplo, houve um 

leve aumento da idade média com a qual as mães tiveram seus filhos, entre 1946 e 1958, 

seguido por uma forte queda. Essa era uma região com alta mortalidade para os padrões 

nacionais (CARVALHO, 1974a). Dado que realmente houve queda da mortalidade, 

inclusive intrauterina, e aumento da exposição da mulher à fecundidade, via redução da 

viuvez, em um contexto de baixo acesso a métodos contraceptivos, consequentemente 
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haveria um aumento do número de filhos tidos nascidos vivos, e, dessa maneira, da 

fecundidade, especialmente dentre as mulheres mais velhas dentro do período 

reprodutivo.  

Num outro extremo, São Paulo apresentou uma menor flutuação da idade média da 

estrutura, com um padrão de rejuvenescimento, tendo a idade reduzido de 29,5, em 1946, 

para 28,5, em 1958. Isso indicaria que, o leve aumento da TFT observado na região, teria 

se dado dentre as mulheres mais jovens, contrapondo com o observado no Nordeste. 

Como a fecundidade em São Paulo já era menor, provavelmente por causa do controle 

via esterilização, não haveria muito espaço para um aumento do número de filhos tidos 

pelas mulheres mais velhas. Portanto, é provável que a modernização do País tenha tido 

um papel central para o início da queda deliberada da fecundidade a partir do início dos 

anos 60. Esse efeito período é condizente com o que ocorreu no México, quando todos 

os estados tiveram o mesmo padrão da variação da fecundidade, mas em diferentes 

níveis (TUIRAN et al., 2002).  

Por fim, ressalta-se que se pretende dar continuidade ao trabalho ao incorporar os dados 

dos Censos de 1970 a 2010, permitindo que se tenha uma longa série histórica e o diálogo 

com outros trabalhos que buscaram estimar o padrão da transição da fecundidade no 

País. Além disso, esses padrões serão suavizados a partir da utilização de spline para as 

taxas, o que vai permitir também criar uma longa série. A principal contribuição deste 

trabalho residiu na estimação de dados para um período de grande incerteza, 

especialmente pela forma de informação de alta qualidade. 
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Anexos 

Tabela 1A –Taxas de Fecundidade Total, Brasil* e Regiões, 1946-1960 

Ano Brasil 
Nordeste 
Central 

Nordeste 
Meridional 

Leste 
Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Paraná 
Extremo 

Sul 
Centro-
Oeste 

1946 5.99 7.28 6.90 6.47 5.24 4.51 6.59 5.48 6.99 

1947 6.00 7.32 6.86 6.50 5.43 4.50 6.49 5.47 6.94 

1948 6.00 7.36 6.73 6.44 5.48 4.51 6.61 5.48 6.83 

1949 6.05 7.44 6.82 6.58 5.53 4.50 6.60 5.40 6.92 

1950 6.05 7.39 6.90 6.57 5.54 4.53 6.67 5.39 6.91 

1951 6.09 7.41 6.91 6.67 5.54 4.54 6.66 5.36 6.97 

1952 6.05 7.35 6.82 6.56 5.54 4.53 6.64 5.34 6.97 

1953 6.03 7.32 6.88 6.58 5.60 4.50 6.57 5.27 6.92 

1954 5.99 7.31 6.87 6.51 5.51 4.48 6.54 5.21 6.71 

1955 5.91 7.17 6.73 6.39 5.47 4.46 6.48 4.88 6.45 

1956 5.78 7.03 6.59 6.24 5.36 4.37 6.29 5.25 6.80 

1957 5.63 6.80 6.40 6.07 5.29 4.30 6.05 4.87 6.31 

1958 5.40 6.44 6.18 5.82 5.14 4.19 5.97 4.70 5.96 

* Não incluídas as regiões Norte e Nordeste Setentrional (Maranhão e Piauí) e os seguintes estados: 

Espírito Santo, Guanabara e Santa Catarina. 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960. 
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Tabela 2A – Idade Média das funções de fecundidade estimadas, Brasil* e 

Regiões, 1946-1960 

Ano Brasil 
Nordeste 
Central 

Nordeste 
Meridional 

Leste 
Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Paraná 
Extremo 

Sul 
Centro-
Oeste 

1946 29,90 30,18 29,97 30,03 29,31 29,45 29,94 30,43 29,90 

1947 29,86 30,05 29,95 29,89 29,84 29,48 29,31 30,38 29,35 

1948 30,02 30,21 30,10 30,20 29,62 29,54 30,24 30,37 30,07 

1949 29,63 29,84 29,65 29,71 29,49 29,21 29,84 30,00 29,70 

1950 30,25 30,56 30,67 30,43 29,79 29,61 30,27 30,31 30,44 

1951 29,72 29,95 29,83 29,97 29,48 29,24 29,74 30,05 29,56 

1952 29,98 30,36 30,22 30,12 29,49 29,39 30,00 30,21 30,05 

1953 29,76 30,14 29,95 29,99 29,60 29,07 29,68 30,09 29,76 

1954 29,72 30,18 30,03 29,93 29,32 29,00 29,69 30,13 29,25 

1955 30,02 30,61 30,42 30,13 29,51 29,25 29,87 30,14 29,79 

1956 29,80 30,48 30,21 29,95 29,23 28,86 29,64 30,09 29,61 

1957 29,84 30,34 30,25 30,01 29,27 29,07 29,67 30,09 29,59 

1958 29,79 30,27 30,14 30,14 29,18 29,00 29,57 29,99 29,43 

* Não incluídas as regiões Norte e Nordeste Setentrional (Maranhão e Piauí) e os seguintes estados: 

Espírito Santo, Guanabara e Santa Catarina. 

Fonte: Elabora própria a partir do Censo Demográfico de 1960. 

 


