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Resumo 

Este estudo explora a relação entre a fecundidade e características da 

nupcialidade no Brasil, utilizando dados dos censos demográficos de 1980 e 

2010. Observamos que mulheres que vivem em uniões consensuais apresentam 

um nível de fecundidade mais elevado do que aquelas que optam pelo 

casamento. Entretanto, é possível constatar um movimento de convergência 

entre os níveis de fecundidade de mulheres casadas e em união consensual. 

Aplica-se a decomposição da taxa de fecundidade para estabelecer qual a 

contribuição de cada tipo de união no cômputo da taxa de fecundidade total. Para 

além do aumento da proporção das uniões consensuais ao longo do tempo, 

cresce também a participação deste tipo de união na fecundidade total. 

Argumenta-se que o significado de ter filhos sofreu transformações e que a 

apesar das uniões consensuais terem se tornado mais frequentes em todos os 

grupos sociais, o tipo de união em que a mulher está inserida no momento de ter 

filhos guarda importantes diferenciais de acordo com seu nível educacional e a 

religião que ela declara acreditar. 
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Reflexões sobre a fecundidade e a nupcialidade brasileira (1980-2010):  

a importância do gradiente educacional e da diversidade religiosa 

 

Introdução 

Nos últimos 60 anos, o Brasil esteve exposto a três conjuntos de 

transformações que paulatinamente estão alterando a composição populacional 

do país: a transição demográfica; a transição religiosa (Pierucci, 2004; Alves, 

Cavenaghi e Barros, 2014; Almeida, 2015) e a transição educacional (Carnoy et 

al. 2013), todas elas com importantes consequências para a vida familiar. Estes 

processos se intensificaram de forma particular a partir dos anos 1980 (ver tabela 

1). 

A combinação de dois fenômenos – a fecundidade abaixo do nível de 

reposição e a expansão das uniões consensuais frente aos casamentos – está 

no cerne da discussão empreendida nesta investigação. 

O padrão de nupcialidade latino-americano tem sido descrito como dual, 

dado que uniões consensuais e casamentos sempre coexistiram lado a lado no 

continente. Os estudos que defendem a visão de que prevalece este padrão dual 

destacam que sempre houve forte associação entre o tipo de união e a posição 

que os indivíduos ocupavam na sociedade, sendo as uniões consensuais muito 

mais frequentes entre as camadas menos privilegiadas da sociedade – 

sobretudo entre os mais pobres e menos educados – enquanto o casamento era 

a regra entre os que estavam no extremo oposto da hierarquia social (Castro-

Martín, 2002). Estes estudos costumam externar certa preocupação com as 

uniões consensuais, assumindo que laços conjugais informais poderiam 

contribuir para que houvesse um menor comprometimento masculino com a 

família e, eventualmente, aumentar o risco de que mulheres e crianças 

terminassem desassistidas em caso de ruptura conjugal1.  

                                                           
1 Para o caso brasileiro, contudo, vale reconhecer que desde meados dos anos 1980, a 

legislação igualou uniões consensuais e casamentos no que diz respeito a direitos e deveres de 
assistência mútua. Parentalidade e conjugalidade passam a guardar independência no direito de 
família. As obrigações dos pais em relação aos filhos independem do contexto em que foram 
gerados ou do tipo de relação existente entre o pai e a mãe. A popularidade dos exames de DNA 
e o uso deles como última palavra na definição de responsabilidade pela assistência às crianças 
é notável no país, sendo um recurso frequente e gratuito em situações de abandono paterno 
levadas à justiça. 
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A tese do padrão dual de nupcialidade tem sido revista, considerando que 

nas últimas décadas as uniões consensuais se tornaram muito mais frequentes 

em todos os segmentos da sociedade brasileira, inclusive entre os estratos 

sociais mais privilegiados. As linhas explicativas sobre o que poderia justificar tal 

tendência de comportamento costumam associar o fenômeno a mudanças 

ideacionais, perda da centralidade das instituições na regulação da vida 

cotidiana, aumento do grau de incerteza na tomada de decisões de longo prazo, 

dificuldade de alcançar estabilidade econômica e eliminação de entraves legais 

que até a redemocratização (anos 1980) garantiam vantagens comparativas aos 

casais casados frente àqueles unidos consensualmente (Covre-Sussai e 

Matthijs, 2010; Covre-Sussai et al., 2014; Verona et al., 2015; Esteve et al., 2016; 

Vieira, 2016). Alguns autores tendem a enfatizar apenas uma destas linhas 

explicativas. Mas considerando a complexidade do fenômeno é muito provável 

que estes diversos fatores econômicos, culturais e políticos têm atuado 

conjuntamente para produzir o aumento expressivo da proporção de uniões 

consensuais frente ao casamento.  

Uma nova geração de estudos tem começado a mapear o pluralismo do 

processo de constituição de família no Brasil. Certamente, para toda corrente há 

certamente uma contracorrente. No caso das uniões consensuais, a 

contracorrente parece estar sendo representada pelos jovens evangélicos 

(Verona et al., 2014). Desde finais dos anos 1990, os evangélicos emergiram 

como uma nova força política no Brasil. Embora ainda minoritários, eles aspiram 

ocupar cargos de liderança no poder executivo e legislativo nacional e pautam o 

seu discurso na defesa de valores conservadores, especialmente no que diz 

respeito à família. Entre as propostas defendidas pela bancada evangélica no 

congresso está o “Estatuto da Família”, que busca em grande parte reverter 

visões progressistas e pluralistas sobre a família que estiveram em voga desde 

a redemocratização empreendida nos anos 1980. 

Outro grupo social no qual o casamento segue sendo majoritário é entre os 

altamente escolarizados. Mas neste caso, os marcadores de status social 

associados ao casamento parecem prevalecer, algo que Cherlin (2013) já notava 

no contexto norte-americano. 

Em estudos comparativos internacionais, a América Latina tem sido 

descrita como uma região na qual é socialmente aceito ter e criar filhos dentro 
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de uniões consensuais (Castro-Martín et al., 2011; Laplante et al., 2015). Mas 

seria esta prática tão difundida em todos os segmentos sociais? Se a coabitação 

sem oficialização da união tem se espraiado para toda a sociedade, em que 

configurações familiares as crianças estão nascendo? Haveria a tendência de 

oficializar a união antes do nascimento dos filhos?  

Vieira (2016), considerado dados de 1986, 1996 e 2006 afirma que a 

fecundidade de mulheres brasileiras em uniões consensuais é levemente mais 

alta do que aquela de mulheres casadas, sendo o padrão da fecundidade mais 

rejuvenescido no primeiro grupo. Ressalta que, apesar da rápida difusão da 

coabitação também entre as mulheres das camadas mais privilegiadas do ponto 

de vista socioeconômico, entre elas prevalece a prática de ter filhos dentro do 

casamento. 

Diante deste quadro, a contribuição do presente estudo é comparar os 

níveis e padrões da fecundidade feminina segundo tipo de união, religião e nível 

educacional alcançado. Na sequência, é realizada a decomposição das taxas de 

fecundidade com o intuito de explorar o tipo de laço conjugal mantido pelas mães 

das crianças em período próximo ao nascimento. 

 

Metodologia 

Os dados utilizados neste estudo são provenientes das amostras dos 

censos demográficos de 1980 e 2010, disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística.  

O primeiro passo da análise refere-se à construção das taxas específicas 

de fecundidade e da taxa de fecundidade total para a população feminina em 

união formal (casamento) e em união consensual. O objetivo desta mensuração 

tal como construída aqui é explorar qual seria o nível da fecundidade em cada 

um destes dois subgrupos quando tomados como duas populações distintas: o 

Brasil das mulheres casadas e o Brasil das mulheres unidas consensualmente. 

As estimativas de fecundidade foram calculadas utilizando o método P/F de 

Brass, variante desenvolvida por Trussell que se fundamenta na informação 

sobre população feminina em idade reprodutiva distribuída por grupos etários 

quinquenais; número de filhos nascidos vivos no último ano por grupo etário 

quinquenal da mãe; e total de filhos nascidos vivos por grupo etário quinquenal 

da mãe no momento da entrevista.  
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Em geral, quando se calcula a fecundidade por estado conjugal, o número 

médio de filhos por mulher costuma ser bastante elevado, bem acima da taxa de 

fecundidade total (TFT) da população inteira, especialmente por conta da taxa 

específica de fecundidade no grupo 15-19 anos. Grande parte das mulheres 

unidas nesta faixa etária teve filhos recentemente. Entretanto, quando se faz a 

correção pela parturição/fecundidade das mulheres de 20-24 anos (P2/F2), os 

valores encontrados para a TFT segundo estado conjugal, se aproximam 

bastante da TFT da população total. Ou seja, ajustamos as taxas de fecundidade 

observadas em todos os grupos etários quinquenais utilizando como base a 

realidade do grupo 20-24 anos. A motivação para fazer isso é obter uma 

estimativa mais acurada da fecundidade presente, minimizando o impacto da 

fecundidade das coortes de nascimento mais velhas. As taxas específicas de 

fecundidade por grupo etário quinquenal e a taxa de fecundidade total foram 

obtidas utilizando o Population Analysis System (PAS), desenvolvido pelo U.S. 

Census Bureau2. 

O segundo passo da análise consiste em decompor a taxa de fecundidade 

total nacional segundo a modalidade de união em que a mulher está envolvida. 

Este procedimento permite conhecer qual parcela da taxa de fecundidade total 

pode ser atribuída a mulheres unidas formalmente, unidas consensualmente ou 

fora de união. Este segundo procedimento visa conhecer qual a participação de 

cada tipo de união no cômputo da taxa de fecundidade total brasileira. Qual 

fração da fecundidade total depende das uniões consensuais. Este 

procedimento é descrito por Laplante e Fostik (2014).  

O terceiro momento da análise centra-se no contraste da fecundidade 

segundo religião e nível educacional alcançado. Para religião são utilizadas as 

seguintes categorias: católicas, evangélicas/protestantes, outras religiões e sem 

religião. Considerando o nível educacional alcançado, as categorias são: less 

than primary completed; fundamental completed; secondary completed; and 

university completed. Nesta etapa, as taxas de fecundidade são decompostas 

por tipo de união seguindo os mesmos procedimentos descritos no segundo 

                                                           
2 O Population Analysis System (PAS) encontra-se disponível para download em: 
<http://www.census.gov/population/international/software/pas/>. Acesso em: 18 de março de 
2018. 
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passo, a fim de melhor conhecer o contexto conjugal de origem no qual as 

crianças estão nascendo. 

 

Resultados 

 Entre 1980 e 2010, houve importantes mudanças no perfil geral da 

população brasileira. A taxa de analfabetismo declinou de 25.5% para 9.6%; a 

proporção de pessoas com diploma universitário ainda é modesta em 2010 

(11.3%), mas passou por expressiva expansão se comparado à realidade de 

1980, quando apenas 3.3% da população de 25+ anos tinha concluído o ensino 

superior. O catolicismo também perdeu força no período em análise, mas não foi 

apenas em virtude da expansão do protestantismo, sobretudo de matriz 

pentecostal. O crescimento do grupo que se declara sem religião também foi 

significativo, como atestam os dados da tabela 1. 

 

Tabela 1 - Brasil, 1980 e 2010 (população total): indicadores selecionados 

Indicadores 1980 2010 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 4,4  1,9  

Proporção vivendo em união consensual (15+ anos) 11,8% 36,4% 

Proporção de católicos 89,2% 64,6% 

Proporção de evangélicos/protestantes 6,6% 22,2% 

Proporção da população declarada sem religião 1,6% 8,0% 

Proporção de analfabetos (15+ anos) 25,5% 9,6% 

Proporção com curso superior completo (25+ anos) 3,3% 11,3% 

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1980 e 2010. 

 

 

Tabela 2 - Brasil, 1980 e 2010: Taxa de fecundidade Total (filhos por mulher) 

Grupo 1980 2010 

Religião Católicas 4,3 1,9 

Evangélicas/protestantes 4,6 2,0 

Outras religiões 3,1 1,5 

Sem religião 3,3 1,9 

Nível educacional Ensino Superior completo 1,4 1,1 

Secundário completo/superior incompleto 1,8 1,3 

Fundamental completo/médio incompleto 2,6 2,5 

Sem instrução/fundamental incompleto 5,1 3,0 

Estado conjugal Casada 3,8 1,7 

Em união consensual (“coabitante”) 4,5 2,2 

Fora de união 1,2 0,9 

Mulheres brasileiras  4,3 1,9 

Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1980 e 2010. 
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 Em geral, costuma-se destacar o boom das uniões consensuais como 

uma das principais mudanças ocorridas nas famílias nas últimas décadas. 

Considerando o total de pessoas de 15+ anos que vivem com companheiro, a 

proporção dos que coabitam sem oficializar a união, quer perante a Igreja ou o 

Estado, saltou de 11.8% em 1980 para 36.4%. De fato, a proporção de mulheres 

em idade reprodutiva (15-49 anos) fora de união se manteve praticamente 

estável ao longo do tempo em análise: 43% em 1980 e 44,5% em 2010, 

enquanto o casamento perdeu espaço frente às uniões consensuais, declinando 

de 49.7% para 31.3% entre as mulheres desse grupo etário. Já as uniões 

consensuais ascenderam de 7.3% para 24.1%. 

 No que diz respeito à fecundidade, houve em geral convergência em 

direção a níveis próximos da reposição populacional, tanto quando se desagrega 

a população segundo religião quanto por tipo de união (consensual ou 

casamento). Destoa desse cenário as mulheres com escolaridade equivalente 

ao nível secundário completo ou superior e àquela fora de união que apresentam 

níveis de fecundidade insuficientes para repor a população. 

 Quando se observam as taxas específicas de fecundidade segundo 

religião em 1980 e 2010 (Figuras 1 e 2), nota-se as diferenças entre os dois 

maiores grupos religiosos – católicos e evangélicos – diminui drasticamente 

entre 1980 e 2010. As evangélicas seguem tendo uma fecundidade mais elevada 

que as católicas, mas essa diferença diminui substancialmente, mantendo-se 

ainda apenas na faixa dos 20-29 anos. Embora seja marcante a redução das 

taxas específicas de fecundidade em praticamente todos os grupos etários, 

chama a atenção que entre as adolescentes sem religião praticamente não 

houve alterações. A taxa específica de fecundidade é maior entre essas 

adolescentes e manteve o mesmo patamar nos dois anos em análise. 

 Comparativamente, os diferenciais de fecundidade por escolaridade 

guardam discrepâncias muito mais acentuadas do que aquelas verificadas de 

acordo com a religião declarada. É notável o envelhecimento do padrão da 

fecundidade das mulheres com nível secundário ou superior completo entre 

1980 e 2010. As diferenças nas experiências de fecundidade entre os 15 e os 34 

anos é notável seja em 1980 ou em 2010. Porém, em 2010 os anos iniciais da 

juventude são ainda mais cruciais para compreender como mulheres de níveis 

educacionais distintos possuem um número médio de filhos ao final do período 



8 

 

reprodutivo ainda bastante díspares: uma média de três filhos por mulher para 

aquelas sem instrução e 1.1 filhos por mulher para aqueles com nível superior 

completo. 

 As Figuras 5 e 6 apresentam as taxas específicas de fecundidade por 

status conjugal em 1980 e 2010 respectivamente. Nota-se que sistematicamente 

as mulheres em união consensual apresentam taxas de fecundidade mais 

elevadas do que as mulheres casadas em todos os grupos etários. É certo que 

há aqui um efeito de composição, posto que no Brasil as uniões consensuais são 

historicamente mais difundidas entre os grupos socialmente menos privilegiados. 

Salienta-se que a fecundidade das mulheres fora de união está próximo a um 

filho por mulher ao final do período (1.2 em 1980 e 0.9 em 2010). 
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Figura 1 - Brasil, 1980: Taxa de fecundidade total (TFT) por religião 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 1980. 

 

Figura 3 - Brasil, 1980: Taxa de fecundidade total (TFT) por nível 

educacional 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 1980. 

Figura 2 - Brasil, 2010: Taxa de fecundidade total (TFT) por religião 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 2010. 

 

Figura 4- Brasil, 2010: Taxa de fecundidade total (TFT) por nível educacional 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 2010. 
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Figura 5 - Brasil, 1980: Taxa de fecundidade total (TFT) por estado conjugal 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 1980. 

 

 

 

Figura 6 - Brasil, 2010: Taxa de fecundidade total (TFT) por estado conjugal 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 2010. 
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Figura 7 -  Brasil, 1980: Participação de cada estado conjugal na taxa de fecundidade 

total das mulheres  

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 1980. 

 

 

Figura 8 -  Brasil, 2010: Participação de cada estado conjugal na taxa de fecundidade 

total das mulheres 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 2010. 

 

 

As Figuras 7 e 8 apresentam a contribuição de cada status conjugal para 

a curva de fecundidade total no Brasil em 1980 e 2000, respectivamente. 

Mudanças importantes podem ser destacadas. Primeiro, a contribuição das 

mulheres casadas para a fecundidade diminuiu bastante neste intervalo de trinta 
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anos, passando de 79% da TFT em 1980 para 34,7% em 2010. 

Concomitantemente, a contribuição para a TFT de mães que no momento do 

censo não estavam unidas ou estavam em união consensual aumentou 

substancialmente. Em 2010, 44,9% da fecundidade ocorreu entre mães que 

estavam em união consensual, indicando que no Brasil, a união consensual é 

tipo de união em que a maternidade é frequentemente exercida.  

Outro resultado importante diz respeito à estrutura da fecundidade para 

cada status conjugal. Tanto em 1980, como em 2010, a maior contribuição para 

a fecundidade das mulheres casadas é observada entre os 25 e 29 anos. Já 

entre as mulheres não unidas e em união consensual, o ápice da curva de 

fecundidade é mais precoce, entre 20 e 24 anos. Tal diferença em relação ao 

padrão etário da curva de fecundidade está provavelmente associada ao perfil 

socioeconômico das mulheres em cada status conjugal. Em média, as mulheres 

em união consensual têm menor escolaridade e renda, quando comparadas às 

casadas (Castro-Martin, 2002).  

A Figura 9 apresenta a contribuição de cada status conjugal para a curva 

de fecundidade total no Brasil em 1980, segundo religião. Estes resultados 

permitem analisar níveis e padrões da fecundidade feminina segundo tipo de 

união e religião simultaneamente. O grupo com maior participação de mulheres 

casadas na fecundidade são as evangélicas e as católicas, respectivamente.  

Das mulheres evangélicas que tiveram filhos até 12 meses antes do censo de 

1980, 87,4% eram casadas formalmente.  Neste ano, o nascimento de filhos 

entre mulheres em união consensual foi mais comum entre as mulheres que no 

momento do censo reportaram que não tinham uma religião.  

A Figura 10 apresenta a contribuição de cada status conjugal para a curva 

de fecundidade total no Brasil em 2010, segundo religião.  Entre as católicas em 

2010, 31,6% da fecundidade ocorreu entre mulheres casadas e 47,3% entre 

mulheres em união consensual.  Chama atenção a curva de fecundidade 

envelhecida entre as mulheres católicas casadas (o pico da curva se dá no grupo 

de 30 a 34 anos) em comparação à curva precoce entre as mulheres católicas 

em união consensual em 2010.  

Assim como em 1980, as evangélicas representam o grupo com maior 

contribuição de mulheres casadas para a fecundidade em 2010. Estudos prévios 

já tinham indicado a preferência deste grupo religioso pela formalização da união 
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(Verona et al, 2015). Mesmo assim, 52,7% das evangélicas que tiveram filhos 

até doze meses antes do censo 2010 eram mulheres que, no momento do censo, 

estavam em união consensual (35,8%) ou não estavam unidas (16,9%). Entre 

as mulheres sem religião que contribuíram para a fecundidade no Brasil em 

2010, apenas 15,9% eram casadas. 
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Figura 9 - Brasil, 1980: Participação de cada estado conjugal na taxa de fecundidade total das mulheres por religião 

 

 
 

 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 1980. 
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Figura 10 - Brasil, 2010: Participação de cada estado conjugal na taxa de fecundidade total das mulheres por religião

 

 
 

 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 2010. 
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Figura 11 - Brasil, 1980: Participação de cada estado conjugal na taxa de fecundidade total das mulheres por nível educacional 

 

 
 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 1980. 
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Figura 12 - Brasil, 2010: Participação de cada estado conjugal na taxa de fecundidade total das mulheres por nível educacional 

 

 
 

 

 
Fonte: IBGE, Censo brasileiro 2010. 
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As Figuras 11 e 12 apresentam a contribuição de cada status conjugal 

para a curva de fecundidade total no Brasil em 1980 e 2010, respectivamente, 

segundo a escolaridade. Quanto mais escolarizada a mulher, maior a proporção 

de fecundidade realizada dentro do casamento nos dois pontos observados no 

tempo. Contudo, se em 1980 a fecundidade brasileira dependia majoritariamente 

de mulheres casadas, independentemente do nível de escolaridade dessas 

mulheres, a situação é drasticamente diferente em 2010. Nesse ano, a 

contribuição das mulheres casadas para a fecundidade total é superior a 50% 

apenas no grupo com nível superior completo.  

A fecundidade realizada fora de qualquer tipo de união cresce em todos 

os grupos educacionais entre 1980 e 2010, mas é entre as mulheres de menor 

instrução que o fenômeno mais se destaca. Especialmente em 2010, a 

participação das mulheres casadas na fecundidade total tende a ser mais tardia, 

característica que se torna ainda mais acentuada quanto mais elevada a 

escolaridade da mulher. 

 Por fim, a decomposição da fecundidade por status conjugal segundo 

escolaridade e religião revela que os diferenciais impostos pela educação 

parecem ser mais resistentes ao longo do tempo. A contribuição das mulheres 

casadas para a fecundidade também é mais acentuada em grupos mais 

conservadores do ponto de vista religioso e em grupos mais privilegiados do 

ponto de vista educacional. 

 

Discussão 

Este trabalho apresenta alguns dos principais resultados descritivos de 

um estudo maior que visa mensurar a contribuição de mulheres em diferentes 

status conjugais no computa da fecundidade total brasileira e quais fatores 

podem interferir para que uma criança nasça dentro do casamento, dentro de 

uniões consensuais ou fora de qualquer tipo de união. Procura-se apreender 

também como a importância do status conjugal para a fecundidade de distintos 

grupos sociais pode ser diferente. Enquanto grupos que seguem religiões mais 

tradicionais e ocupam posições sociais mais privilegiadas podem ter certa 

preferência por ter filhos dentro do casamento, em outros setores sociais 

aumenta a percepção das uniões consensuais como espaço comum de 

constituição de prole. A interpretação da fecundidade fora de união é certamente 
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mais aberta a ambiguidades, pois as crianças podem ter sido concebidas dentro 

de uniões que já haviam sido desfeitas no momento do nascimento do filho ou 

mesmo depois. A censura moral e legal ao aborto também pode contribuir para 

o aumento da participação de mulheres fora de união no cômputo da 

fecundidade total nos diferentes grupos sociais analisados. Contudo, também 

não se deve descartar ao menos como hipótese para estudos futuros que a 

reprodução independente voluntária também pode responder por parte desse 

aumento. 

O fato desse estudo se basear inteiramente em dados transversais para 

tratar de questões que seriam melhor compreendidas a partir de dados 

longitudinais é uma crítica legítima. Mas diante da carência de dados 

longitudinais que permitam estudar a interação entre a trajetória marital e 

reprodutiva dos brasileiros, os resultados aqui apresentados podem suscitar 

pistas válidas. 
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