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INTRODUÇAO e SINTESE

O Brasil aproxima-se do final do século XX cora um quadro 
sòcio-econòmico dramático e preocupante. País de extensáo 
considerável, iniciou vim processo incipiente de 
industrializaçâo no boj o de sua última etapa agro-exportadora, 
o café¡^ nos fináis do século passado; periodo este de maciças 
migraçOes internacionais, considerando-se que apenas na última 
década do século passado entraram no territòrio brasileiro 
aproximadamente 1.2 milhóes de pessoas e até 1930, firn da 
imigraçâo subsidiada, o país havia recebido aproximadamente
4.2 milhóes de outros países, principalmente Italia, Portugal, 
Espanha e Japáo.
Nos anos 30, principalmente no segundo pós-guerra, a dinámica 
industrial do país ganha força, iniciando um processo 
desenvolvimentista que se estende até os anos 70 deste século; 
as taxas médias anuais de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) e do Produto Industrial foram, respectivamente, de 7,1% 
e 8,5% entre 1947 e 1980. Além de elevadas taxas de 
crescimento, transformaçôes substantivas ocorreram na 
estrutura produtiva: entre 1955 e 1980, a participaçâo 
industrial do PIB cresceu de 26% para 38%, enquanto a do setor 
agropecuário passou de 23,5% para 10%. Na indùstria de 
transformaçâo, as modificaçôes nas relaçôes interindustriais 
se deram em favor dos setores de bens de produçâo e de bens de 
consumo duráveis. Enquanto que em 1949 os bens de consumo nâo 
duráveis foram responsáveis por 73% do valor da produçâo, em 
1980 esta proporçâo caiu para 37,5%. Esta queda foi dévida ao 
aumento de participaçâo dos bens de capital e de consumo 
duráveis no total do produto industrial, que tiveram sua 
participaçâo aumentada nesse período, respectivamente de 4,5% 
e 2,5% para 14,7% e 13,9%.
O Estado, nesse processo, teve papel decisivo; tomou a si a 
tarefa de suprir a infra-estrutura necessària, participando 
decisivamente, nos setores de transporte, comunicaçôes, 
energia, habitaçâo, saneamento, siderurgia, fertilizantes, 
etc., contando para tanto, principalmente, com recursos 
externos. Essa estratégia perdurou durante o regime 
autoritàrio iniciado em 1964, ampliando os problemas de 
desigualdade social e regional, e o endividamento externo.
A década de 80 assiste à interrupçâo desse processo, tendo se 
iniciado com urna profunda recessâo (1981/1983) e terminado com 
um produto "per capita" mèdio inferior ao medido para a década 
de setenta, com urna reduzida taxa de investimento e urna taxa 
de inflaçâo de 50% ao mês. Os pianos adotados, a partir do 
final da década, para debelar a situaçào crítica estiveram 
mais preocupados corn problemas de curto prazo e nâo continham 
urna politica de ajustamente estrutural que pudesse, a longo



prazo, gerar as condigòes para a retomada auto-sustentável do 
cresoimento econòmico.
Ao longo desse periodo, por outro lado,_ a dinàmica demogràfica 
passou também por profundas modificagòes; iniciando, de modo 
similar a tantos outros paises nào desenvolvidos, um declinio 
acentuado e continuo de mortaiidade a partir do segundo 
pós-guerra, exibindo taxas de crescimento acentuadas nos anos 
cincoenta e sessanta, inicia, a partir da metade dessa década, 
um declinio também acentuado da fecundidade. Encontrando-se 
numa etapa intermediària de sua transigào demogràfica, a 
populagào brasileira exibe hoje novos padróes demográficos, 
taxas de crescimento reduzidas e perspectiva de declinio 
continuo. A velocidade do declinio da fecundidade, corno será 
descrita a seguir, sugere que, só através de medidas 
coercitivas urna politica populacional poderia incidir sobre o 
processo com o intuito de acelerà-lo ainda mais.
0 processo de desenvolvimento econòmico e a dinàmica 
populacional, em inter-relacionamento estreito, acentuaram as 
diferengas regionale jà existentes desde o periodo colonial, 
e atuaram mediante profundas transformagòes na distribuigáo 
populacional. Fortes correntes migratórias internas 
substituiram a entrada de estrangeiros e, inicialmente foram 
movidas por movimentos de desconcentragáo rumo ás fronteiras 
agrícolas, e de concentragáo, rumo aos grandes centros 
urbanos.
A faléncia do modelo de desenvolvimento auto-sustentado e a 
perda de capacidade de fixagáo das frentes de expansáo 
agudizaram a tendencia de concentragáo e a formagáo de 
metrópoles, com problemas típicos de periferizagáo e carénelas 
de infra-estrutura.
É de se ressaltar que o periodo de maior crescimento 
populacional coincidiu com o periodo de maior desenvolvimento 
econòmico. A crise e a recessáo coincidem com urna etapa na 
qual vinte anos de declinio da fecundidade puderam gerar urna 
estrutura etária bastante mais favorável aos efeitos de 
políticas sociais compensatórias. É, no entanto, neste final 
de século onde questóes nao resolvidas anteriormente se somam 
a questóes emergentes; os diferenciáis ainda persistentes nos 
niveis de mortalidade convivem, agora, com o aumento da 
terceira idade. Os altos indices de esterilizagáo, de aborto, 
e uso inadequado de métodos anticoncepcionais evidenciam urna 
mudanga de padráo reprodutivo numa situagáo de precàrio 
atendimennto da demanda crescente.
As perspectivas desta década nao sao animadoras. O programa do 
novo Governo que assumiu em margo de 1991 centra-se numa 
estratégia de redirecionamento de subsidios, privatizagáo e 
estímulos á modernizagáo tecnológica. Medidas de curto prazo



e de caráter prioritariamente monetàrio tem ocupado, 
primordialmente, a agenda do Governo, às voltas com a 
renegociagào da divida externa e na batalha para driblar taxas 
de inflagào renitentes. As políticas sociais, desorganizadas 
e com recursos limitados, vém se mostrando ineficazes no 
combate às disparidades, carénelas, aumento da pobreza e 
violéncia. 0 cenário atual, portanto, suscita agóes imediatas, 
para as guais os diagnósticos e propostas em discussáo 
constituem subsidio imprescindivel.



I. SITUA9A0 ATUAL E PERSPECTIVAS DEMOGRAFICAS

1. O Crescimento da Populaqáo e Seus Componentes

O Brasil, à semelhanga de outros países latinoamericanos, vem 
passando ñas últimas décadas por um processo de acentuadas 
mudangas na sua dinàmica demográfica. Partindo de niveis 
elevados de mortalidade e natalidade, com taxas altas de 
crescimento populacional, o pals vem atravessando seu processo 
de transigáo demográfica iniciado com o decllnio da 
mortalidade significativo a partir da década de 50, seguido, 
aproximadamente guinze anos depois, pelo inicio do declínio, 
também expressivo, de sua natalidade. 0 gráfico I.l, em anexo, 
representa essa trajetória, que guarda semelhangas e 
especificidades, como se verá a seguir, com a transigáo 
demográfica em outros contextos; a magnitude da mudanga pode 
ser apreendida, além da visualizagáo gráfica até o ano 2000, 
pelos patamares iniciáis. 0 país entra na segunda metade do 
século XX com urna populagáo total de aproximadamente 53 
milhOes de pessoas e prevé-se que dobrará o século com 170 
mllhòes (tabela I.l) ; nos anos 50 sua taxa bruta de natalidade 
era de aproximadamente 45 nascimentos por mil habitantes e sua 
mortalidade era de 15%o, gerando, portanto, um crescimento 
vegetativo de aproximadamente 3%. Ao final do século 
projeta-se taxas de, respectivamente 21%o e 7%o para a 
natalidade e a mortalidade, resultando, portanto, num 
crescimento vegetativo da ordem de 1,4%. Nos anos 50, as 
mulheres, em mèdia tinham 6.1 filhos; no ano 2000, é de se 
supor, as mulheres deveráo ter em torno de 2,4 filhos (tabela 
1 . 2 ) .

Há quem discuta intensamente a velocidade dessa transformagáo, 
atribuindo ao Brasil urna das_ quedas mais velozes na 
experiéncia histórica das transigóes demográficas ocorridas ou 
em etapas fináis. Parece aceitável a hipótese de aumento da 
velocidade da mudanga quanto mais tarde se inicia a transigáo. 
De qualquer maneira, essa velocidade é suficiente para 
configurar em curto espago de tempo, um novo oadráo 
demográfico, com implicagòes significativas para qualquer 
esforgo de planejamento e de atuagáo de políticas sociais.
Ocorrendo em estreita inter-relagáo com procesaos de 
transformagáo económico-social, também intensos, os novos 
padróes demográficos expressam e, ao mesmo tempo, induzem 
transformagóes ñas esferas fundamentals e diversificadas da 
vida dos grupos sociais envolvidos. Considerando-se a extensáo 
territorial, a diversidade regional, as desigualdades sociais 
que caracterizam o processo de mudangas ocorrido, pode-se 
dizer que estamos frente a um fenómeno de magnitude e 
complexidade considerável, cuja análise e entendimento pode



contribuir para urna reflexáo teòrica importante sobre a 
relagáo entre dinàmica demográfica e mudanga social nos países 
latinoamericanos (tabela 1.3).
Os processos de redistribuigào da populagào, qs movimentos 
migratórios, as tendéncias a grandes concentragòes urbanas e 
metropolitanas, as características das frentes de expansáo 
agrícola, sao, do ponto de vista populacional, ingredientes da 
maior importáncia e que emprestara certas especificidades no 
entendimento do caso brasileiro, e de suas implicagóes (tabela
1.4) .
No que se segue, passaremos a considerar, analiticamente, a 
evolugáo separada de cada dimensáo da dinámica demográfica; 
levando em conta, sempre que possível, as diferenciagóes e 
especificidades regionais. Ao final, num esforgo de sintese 
projetiva, tentar-se-á sumarizar um cenário para a década de 
90, ancorado num tripé que contempla urna estrutura etária em 
rápida mudanga, urna distribuigáo espacial acentuadamente 
desigual, e urna sociedade marcada por profundas desigualdades 
regionais.

1.1. Mortalidade

Esforgos no sentido de recuperar o passado demográfico 
brasileiro indicara urna mortalidade alta, com oscilagóes e 
diferengas regionais, prevalecentes no período colonial, 
estendendo-se no inicio do presente século e manifestando 
sinais de mudanga a partir dos anos 30 (MERRICK & GRAHAM,
1981). A partir da comparagáo das estimativas realizadas por 
especialistas, discute-se no período anterior ao segundo 
pós-guerra, os condicionantes de um declínio significativo da 
mortalidade. Seriara mudangas económico-sociais ou apenas já o 
impacto da importagáo de urna tecnologia médica? Sem resposta 
decisiva, pode-se considerar essa década de 30, com níveis 
significativamente melhores elevados que os de períodos 
anteriores, onde, por exemplo, no inicio do século a vida 
mèdia foi estimada abaixo dos 30 anos.
É, de qualquer forma, no pós-guerra que a trajetória de 
declínio continuo se configura claramente. Os especialistas 
sao unámines ao afirmar que esse declínio, inicialmente 
constituiu urna resposta as melhorias no saneamento básico, a 
importagáo de tecnologia médica (antibióticos, sulfamidas), à 
descoberta do DDT, ao controle mais eficaz de doengas 
infecciosas, à ampliagáo dos servigos de prevengáo e 
assisténcia médica, entre outros fatores. Embora de difícil 
comprovagáo empírica, parece conveniente ressaltar que as 
etapas iniciáis do declínio da mortalidade coincidiram com 
etapas de desenvolvimento econòmico intenso, um forte esforgo



de industrializaçâo e urbanizaçâo, processes de mobilidade 
social nítidos e jà nâo mais existentes, e um éxodo rural 
expressive e crescente. Embora nem sempre os indicadores 
usuais assim o revelem, a gualidade de vida nos anos de 
desenvolvimentismo era relativamente melhor que nos anos que 
O  precedeu e a partir de sua faléñela. Assim, é posslvel gue 
os fatores mencionados acima, tenham atuado em condiçOes 
favoráveis de mudança social.
De fato, ao longo da últimas décadas a esperança de vida da 
populaçâo brasileira, em conjunto, apresentou ganhos 
significativos; em 1940 e esperança de vida se situava ao 
redor dos 42 anos de idade, jà em 1980, a média situava-se em 
torno dos 59 anos, estimando-se para os anos presentes estar 
em torno de 66 anos e que atinja, ao final do século, a média 
de 67 anos (gráfico 1.2). Esse aumento de longevidade deu-se 
em todas as regiôes brasileiras, corn exceçâo do Nordeste 
(gráfico 1.3). Como pode ser observaddo na tabela 1.5, a 
longevidade da populaçâo brasileira aumentou em 
aproximadamente 16 anos; houve também urna tendéncia a 
homogeinizaçâo da longevidade, mediante o acréscimo máximo de 
23 anos para a Regiáo Norte, 20 anos para a Regiáo Sudeste, e 
15 anos aproximadamente, tanto para o Sul como para o 
Centro-Oeste. O Nordeste, com ganho de apenas 10 anos ao longo 
do período, em 1980 mantinha aínda urna diferença com a regiáo 
Sul de mais de 16 anos, situando-se numa esperança média de 
apenas 49 anos.
Se, de um lado, é aceitável falar-se em tendéncia à 
homogeinizaçâo quanto aos niveis globais de mortalidade 
(gráfico 1.4), de outro lado há que se ressaltar as mudanças 
de perfis de morbi-mortalidade e a emergéneia de novas 
características e questôes advindas desses perfis. Trata-se, 
na verdade, da discussâo atual sobre a transiçâo 
epidemiológica, suas características e implicaçôes no caso de 
países nâo-desenvolvidos, como o Brasil. Doenças evitáveis por 
imunizaçâo e/ou melhoria de condiçOes sanitárias, que atingem 
mais as crlanças menores de um ano, vem perdendo importâneia 
em relaçâo a um aumento das causas de mortalidade que se 
tornam predominantes nos últimos estágios da transiçâo 
epidemiológica e demográfica. Problemas tais como as doença 
cardiovasculares, os diversos tipos de cancer e as causas 
externas adquirem proeminéncia à medida que se avança nas 
etapas transicionais. Atualmente, os maiores grupos de "causas 
mortis" no país sáo constituidos pelas doenças 
crónico-degenerativas e causas externas. Entre 1960/1986, 
enguanto as taxas de mortalidade por doenças infecciosas e 
parasitárias decresceram 70% (o que resultou num decréscimo de 
40% da mortalidade infantil), a proporçâo de mortes atribuidas 
à doenças cardiovasculares, derrames cerebrals, neoplasias 
malignas e causas externas passou de 38% para 54%.



Taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares sao altas no 
Brasil, tanto por doenças do coraçâo (dois terços das mortes 
por doenças cardiovasculares) como por derrames, e nao se 
restringem aos idosos: é também a causa principal de morte 
entre a populaçào em idade ativa (30% das mortes em 1986). 
Fora os fatores de risco tradicionais (fumo, obesidade, falta 
de exercicio, dieta inadeguada, hipertensáo, etc.)/ ° Brasil 
apresenta riscos específicos como a doença de Chagas’̂ *̂ e o 
uso intensivo de pílulas anticoncepcionais como método 
contraceptivo (o mais utilizado no Brasil). Essa elevada 
utilizaçâo das pllulas pode também explicar a alta incidéncia 
de mortes por derrame entre as mulheres em idade fértil.
Neoplasias malignas foram responsáveis por 10% das mortes no 
pais em 1986, apresentando-se mais elevada ñas regióes mais 
desenvolvidas; é urna causa importante para a populaçào em 
idade ativa (cerca de 15% das mortes) . A prevaléncia dos 
diferentes tipos varia enormemente entre as regióes do país. 
Em média, a mortalidade por neoplasias malignas é devida 
principalmente ao cáncer do pulmao (14%), estómago (13%) e 
mama (6%). As taxas agregadas de mortalidade pelos diferentes 
tipos de neoplasias tem se mantido aproximadamente constante 
nos últimos 50 anos.
Os novos perfis demográficos ressaltam, como já foi indicado, 
a emergéncia de questóes sociais da maior seriedade, 
resultantes do contexto sócio-económico e político. É o caso, 
dos mais evidentes, do aumento da mortalidade por causas 
externas (acidantes de tráfago, homicidios, suicidios, 
afogamentos, acidantes de trabalho, etc.) foram responsáveis 
por 13% das mortes no Brasil. Sao particularmente importantes 
ñas idades produtivas, respondendo por cerca de 60% das mortes 
no grupo masculino de 15-30 anos; os acidantes 
automobilísticos e homicidios aparecem como as causas 
principáis; no inicio da década de 80 esses acidantes foram 
responsáveis por respectivamente 31% e 26% das mortes nesse 
grupo. A questáo é mais séria nas áreas metropolitanas, onde 
os homicidios superam as mortes por acidantes, com tendéncia 
a aumentar.
A AIDS é urna outra componente que está ganhando importáncia 
entre o grupo de causas de morte da populaçào brasileira. 
Desde o primeiro caso de AIDS oficialmente diagnosticado no 
Brasil (1982), mais de 11 mil já foram reportados até 1990, o 
terceiro maior contingente do mundo. Esse dado, porém, deve

(*) A doenga de Chagas é urna doenga parasitica, endèmica em 
algumas regiSes do pais, principalmente na zona rural. N^o tem 
cura conhecida e, no estàgio avangado, afeta o corag^o.



ser relativizado; o número de casos acumulados "per capita” 
está em torno de 1/5 do observado nos Estados Unidos, com urna 
grande variagáo regional apesar de urna tendéncia à 
homogeinizagáo. Sáo Paulo e Rio de Janeiro concentravam 82% 
dos casos em 1984, fragáo essa que caiu para 49% em 1988 
(FNUAP, 1991). Dos casos registrados, 90,3% eram do sexo 
masculino; 68% ocorreram por transmissáo sexual e 1,8% foram 
atribuidos à transmissáo perinatal.
A mortalidade infantil, principal expressáo das etapas da 
transigáo epidemiológica, vem apresentando um declinio 
significativo durante as décadas agui consideradas (gráfico
1.5), embora sempre evidenciando ritmo e intensidades 
designáis, em fungáo do nivel de desenvolvimento regional, 
acesso a servigos de saúde, saneamento básico e diferengas 
sócio-económicas entre grupos sociais. A tabela 1.6 apresenta 
a síntese desse declinio ao longo das décadas e por regióes, 
onde mais urna vez se confirma a distáncia entre o Nordeste e 
as demais.
Além disso, mesmo em áreas de maior desenvolvimento económico, 
os chamados "bolsóes de pobreza" evidenciam as desigualdades; 
é o caso do municipio de Sáo Paulo, por exemplo, onde os 
niveis de mortalidade infantil variam de 30 a 100%o, 
correspondendo a espacializagáo desigual de infra-estrutura de 
servigos, sobrepondo-se carencias de todos os tipos.

1.2. Fecundidade

A recente queda da fecundidade verificada no país e na 
totalidade de suas regióes e sua repercussáo na dinàmica 
demográfica vem sendo objeto de análise dos estudiosos de 
populagáo bem com tem suscitado um debate político de 
interesse para diversos setores da esfera governamental e da 
sociedade civil.
As estimativas disponíveis permitem mostrar que os niveis de 
fecundidade da mulher brasileira vém declinando em todo país, 
provocando, obviamente, urna redugáo no crescimento 
populacional, e, por consequéncia, modificando, a curto e 
mèdio prazos, a estrutura populacional (gráfico 1.6).
A sèrie histórica das Taxas de Fecundidade Total contidas na 
tabela 1.7, obtidas com informagóes dos Censos Demográficos e 
da Pesquisa Nacional po Amostra de Domicilios, ilustram as 
mudangas significativas ocorridas no comportamento reprodutivo 
da populagáo brasileira de 1940 a 1984. De acordo com essas 
estimativas, até o final da década de 50, os niveis de 
fecundidade se mantém praticamente constantes, ou em ligeira 
ascensáo, ficando por volta de 6.2 filhos por mulher. A nivel
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das grandes regiòes brasileiras, a fecundidade se mantém 
praticamente inalterada ñas regióes Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste, enguanto aumenta ligeiramente ñas regióes Norte e 
Sul.
A partir de meados da década de 60 inicia-se o periodo de 
declínio a principio lento, guando a média de filhos por 
mulher no pais é aproximadamente 5,8. Nessa década, com 
exceçâo da Regiáo Nordeste, tem inicio um declinio lento ñas 
RegiOes Norte e Centro-Oeste, moderado na Regiáo Sul e mais 
acentuado na regiáo Sudeste.
Na década de 70 a fecundidade experimenta um rápido declinio, 
decrescendo 24,5% em um periodo de dez anos e atingindo um 
média de 4,35 filhos por mulher em 1980. É nesta década gue a 
gueda dos niveis de fecundidade se generaliza em todo o pais, 
mostrando-se mais intensa ñas regióes onde os niveis já eram 
mais baixos e já vinham declinando há mais tempo, como ñas 
regióes Sul e Sudeste. Por sua vez, ñas regióes Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, onde persistem os niveis mais 
elevados de fecundidade, também registra-se um expressive 
decréscimo (gráfico 1.7).
Os dados da tabela 1.7 evidenciam, também, os diferenciáis de 
fecundidade por situaçâo de domicilio rural ou urbano. Estudos 
realizados recentemente, no entanto, mostram gue o declinio da 
fecundidade esteve inicialmente limitado aos grupos sociais 
urbanos mais privilegiados das regióes mais desenvolvidas do 
pais, mas posteriormente, esse processo se estendeu às áreas 
rurais. A partir de 1970, a gueda da fecundidade se dá ñas 
áreas rurais guase gue na mesma magnitude das áreas urbanas, 
embora os niveis permaneçam ainda elevados.
Estimativas mais recentes apontam para urna aceleraçâo do 
descenso da fecundidade no inicio da década de 80. Em 1984 a 
média nacional atinge 3,5 filhos por mulher, refletindo um 
decréscimo de 18,9% com relaçâo a 1980. Assim, os niveis de 
fecundidade nao apenas continuam decrescendo rapidamente, mas 
também o descenso se dá de maneira muito mais intensa gue nos 
periodos anteriores (FUNDAR, 1991).
As regióes Nordeste e Centro-Oeste sao as gue registram maior 
intensidade de gueda da fecundidade no inicio dos anos 80 
(tabela 1.8). Este declinio ñas regióes de fecundidade mais 
alta teve seu inicio retardado em relaçâo ao Centro-Sul do 
pais, dados os aspectos estruturais de suas transformaçôes 
sócio-económicas. Isso mostra urna tendência à homogeneidade 
dos niveis de fecundidade.
O declinio da fecundidade observado a partir de meados da 
década de 60 teve como conseguéncia alteragóes no padráo de 
procriagáo no sentido de rejuvenescimento. Isto significa gue



as mulheres brasileiras estáo iniciando mais cedo, e com mais 
intensidade ñas idades mais jovens, o exercicio da procriagáo, 
reduzindo o espagamento entre seus filhos e encerrando também 
mais cedo seu período reprodutivo, ao iniciar por volta dos 
trinta anos um controle mais intenso da fecundidade.
As idades médias da fecundidade apontam para o 
rejuvenescimento do padráo etário da fecundidade no país 
quando se observa entre os anos 1970 e 1984 urna redugáo das 
idades médias, de aproximadamente 30 para 28 anos. Em 
contrapartida, houve a diminuiqáo da participaqáo do grupo 
etário de 40 e mais, comprovando a tendencia ao encurtamento 
do período reprodutivo (FUNDAP, 1991).
No novo padráo reprodutivo tem se destacado a questáo da 
gravidez na adolescencia como urna questáo social emergente; de 
fato, a participagáo das adolescentes, na fecundidade total, 
aumentou de 6,5% em 1970 para 10,5% em 1984, sendo que o 
fenòmeno esteve presente em todas as regiOes brasileiras. Para 
muitos autores, trata-se de mais um problema característico do 
urbano atual. Entretanto, ñas áreas rurais, a proporgáo de 
jovens adolescentes com filhos é levemente superior à das que 
residem ñas áreas urbanas. As regióes menos desenvolvidas do 
país apresentam propqrqóes maiores de jovens máes do que as 
observadas ñas regióes mais desenvolvidas, e as maiores 
concentragóes de máes adolescentes ocorrem nos estratos mais 
pobres da sociedade (SIMÒES & OLIVEIRA, 1988). É possivel 
supor-se que a gravidez, nessa faixa de idade, quase sempre 
indesejada, só seja levada até o firn ñas classes baixas, já 
que as familias de maior poder aquisitivo recorrem ao aborto. 
Embora náo seja possivel se dispor de dados confiáveis sobre 
a pràtica do aborto, estudos de caso e reportagens confirmam 
a recorréncia ao aborto de forma generalizada entre as 
mulheres, inclusive entre adolescentes, como solugáo para a 
gravidez indesejada.
A confirmagáo de novos padróes reprodutivos, conforme 
descritos acima, denotara essa tendéncia irreversível e 
continua no sentido de se atngir, em curto espago de tempo, 
níveis de reposigáo. Apesar da escassez de dados referentes á 
pràtica anticonceptiva, as incidéncias apontam para urna 
expressiva e crescente utilizagáo de métodos anticoncepcionais 
no Brasil, principalmente depois da introdugáo da pílula, em 
1965. Há fortes indicios, sobre a incidencia de altos niveis 
de controle da reprodugáo, principalmente através da 
esterilizagáo. De acordo com dados de pesquisa realizada em 
1986 pela Sociedade de Bem Estar familiar (BEMFAM) , 65% da 
mulheres brasileiras casadas usavam algum método de 
anticoncepgáo e 27% do conjunto das mulheres casadas, usuárias 
ou náo de algum método, haviam sido esterilizadas. Ñas regióes 
Norte e Centro-Oeste esta proporgáo é superior a 40%, no Rio
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de Janeiro e Sào Paulo os valores ficara em torno de 30% e na 
regiào Nordeste atingem 25% (SIMÒES & OLIVEIRA, 1988).
A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicilios (PNAD), também 
realizada em 1986, apresenta niveis mais baixos de utilizagào 
de métodos contraceptivos (37% de usuarias casadas), mas com 
a mesma predominancia da esterilizagào (25% das usuárias); 
além disso, a mesma pesquisa domiciliar permitiu constatagòes 
interessantes a respeito das características recentes da 
contracepgáo no Brasil. Verificou-se, por exemplo, que tanto 
a pilula corno a esterilizagào aumentam com o aumento da renda 
familiar e da escolaridade da mulher. Por outro lado, apenas 
23% das mulheres que utilizaram pilula o fizeram por indicagào 
médica, a maioria o fez por iniciativa propria, sem subsidios 
e sem prescrigào médica, alegando ser este método o mais fácil 
e mais seguro.
Do total de mulheres esterilizadas 85% utilizava esse 
procedimento para evitar filhos, alegando jà ter o nùmero de 
filhos desejados; somente 15% dessas mulheres alegou motivos 
de saúde com justificativa da esterilizagào. Do total das 
esterilizagòes, 75% realizou-se no momento do ùltimo parto, 
59% foram cirurgias pagas, sendo 82% realizadas em hospitals 
particulares. Mesmo no caso das cirurgias gratuitas, 43% foram 
feitas em hospitals, clínicas ou consultorios particulares. É 
de se ressaltar, aínda, que aproximadamente 85% das mulheres 
esterilizadas realizaram a cirurgia entre 20 e 24 anos (FNUAP, 
1991).

1.2.1. O Contexto Social do Declínio da Fecundidade

No entendimento do processo de transigáo demográfica que os 
países latinoamericanos vém atravessando, o declínio da 
fecundidade, sem dùvida, representa o componente mais 
complexo, seja para o entendimento das condigOes 
sócio-económicas, culturáis e ideológicas que afetam e 
modificam padróes de comportamento individuáis e de casais, 
bastante intensos, quer seja pelas implicagóes, como já foi 
mencionado, das mudangas ocorridas ñas mais diversas esferas 
da vida social, além da configuragáo de um novo perfil de 
demanda por servigos dos mais diversos setores da política 
social.
0 contexto do declínio, no caso da populagáo brasileira, tem 
gerado um debate académico e político bastante intenso. A 
literatura especializada, por outro lado, tem contribuido para 
a configuragáo de dimensóes, de tipo estrutural acirrados por 
efeitos de conjuntura, que envolveram o processo de 
transformagáo nos padróes reprodutivos, e que apontam para 
aspectos semelhantes ao que ocorreu (ou vem ocorrendo) em
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outras sociedades, beiti corno para certas especificidades do 
caso brasileiro.
Neste caso, em primeiro lugar, tem sido ressaltada a 
velocidade da mudança, considerando-se corno urna das mais 
rápidas (senào a mais ràpida) mudança já ocorrida nos casos 
conhecidos de transiçào demográfica.
Em segundo lugar, esse deciinio vem se dando na ausència de 
urna politica oficial do Estado. Apenas iniciativas muito 
singelas, como o Programa de Assisténcia Integral à Saúde da 
Mulher (PAISM), do Ministério da Saúde indicam a necessidade 
do planejamento familiar com efeitos diretos extremamente 
insignificantes. Coube a instituiçôes privadas, 
primordialmente financiadas por agéncias internacionais, urna 
parcela maior de atuaçâo direta no sentido da limitaçâo da 
natalidade.
Do ponto de vista dos grupos sociais envolvidos, nao há dúvida 
que ñas últimas décadas configurou-se e ampliou-se urna demanda 
por meios anticoncepcionais e urna predisposiçâo gérai e 
disseminada a familias menores.
Sem dúvida, algumas dimensóes mais diretamente ligadas ás 
condiçôes da vida familiar de segmentos específicos da 
populaçâo estáo na retarguada dessa manifestaçào de mudança. 
Nesse sentido, tém sido mencionadas as mudanças na forma de 
organizaçâo do trabalho; a intensificaçâo do processo de 
profetarizaçâo consolidado nao só nas áreas urbanas como 
também no campo provavelmente signifique urna mudança radical 
frente à anterior atitude positiva com relaçâo a prole 
numerosa. Transformado em assalariado, o trabalhador do campo 
está também sujeito ás leis de mercado e consumo, diferentes 
daquelas encontradas no regime de colonato, parceria, economia 
de subsistencia, etc.
Outra dimensáo a se considerar é a inserçâo da mulher na força 
de trabalho ativa. Apenas para se ter urna idéia, vale destacar 
que a participaçào relativa das mulheres brasileiras na PEA 
total aumentou de 14,4% em 1950, para 27,4% em 1980. A PEA 
feminina brasileira quase dobra entre 1970/80, sendo que os 
maiores incrementos, em torno de 60%, se verificam entre as 
mulheres ativas com idades entre 30 e 49 anos (PAIVA, 1986) .
O processo de urbanizaçâo, com todas as suas características, 
favoreceu urna mudança gérai no modo de ser e pensar dos 
indiylduos e grupos. Novas aspiraçôes, novos valores, novos 
padròes de consumo, novas modalidades de comunicaçâo, enfim, 
novo modo de vida se apresenta, embora diferenciado pelas 
possibilidades concretas de padrâo de vida dos grupos sociais 
desiguais. Por estratégias e inserçôes distintas, a diminuiçâo
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quantitativa do tamanho da familia passa a ser, cada vez mais, 
o padrào dominante.
Supostamente, dimensòes conjunturais e a crise podem atuar no 
mesmo sentido de regulaçâo da fecundidade. A deterioraçâo das 
condiçôes de vida ocorrida na primeira metade dos anos setenta 
(queda do salàrio minimo real) e a conjuntura de crise e 
recessáo dos anos recentes, com queda do emprego formal, 
aumento do desemprego, condiçôes precárias de habitaçâo, 
ausência/deficiência de politices sociais compensatorias, sao 
dimensòes que conformam o dia-a-dia das pessoas e sua visâo e 
perspectiva de mundo. Essa visâo, sem dùvida, nâo suscita 
familias numerosas.
Numa outra linha interpretativa, os aspectos institucionais 
sâo considerados com dinamizadores do modo de pensar de 
segmentos expressivos da populaçâo a ponto de mudar o 
comportamento reprodutivo de grupos populacionais tâo diversos 
e tâo distintamente distribuidos no territòrio. Esses aspectos 
configuram-se no delineamento de certas politicas sociais de 
efeitos nao antecipados, tais como as politicas de saúde, 
politicas crediticias, capazes de mudar os horizontes, gerando 
novos valores e atitudes. As comunicaçôes, particularmente a 
televisáo, é comumente mencionada, o sistema previdenciário, 
embora insuficiente e precàrio, inaugura urna nova modalidade 
de amparo à velhice; as politicas de saúde e a medicalizaçâo 
da vida transféré para o saber médico a expectativa de 
cuidados que cercam o nascimento e a vida; o sistema 
crediticio antecipa o uso de bens e força o planejamento e a 
alocaçâo de recursos internos ás unidades domésticas (FARIA,
1988) .

2. Evolucáo da Estrutura por idade

A tendencia recente apresentada pelos componentes da dinámica 
demográfica, especialmente a fecundidade determina mudanzas 
significativas na populagáo, principalmente em sua estrutura 
etária. Muda a participagáo relativa dos distintos grupos 
etários, principalmente os grupos de idade adulta (15 a 59 
anos) e do grupo correspondente à terceira idade (60 anos e 
mais) (gráfico 1.8).
Apesar de que, pela inércia demográfica, a estrutura etária 
ainda possa ser considerada relativamente jovem, a populagáo 
brasileira afasta-se do que em décadas passadas, para alguns, 
configurava-se numa "explosáo demográfica". De fato, de acordo 
com as projeqóes (tabela 1.9), o crescimento absoluto anual da 
populaqáo já se apresenta decrescente na segunda metade dos 
anos 80. 0 quinquenio 80-85 apresenta um crescimento mèdio da 
ordem de 2.856 mil pessoas por ano, mas no periodo 1985-90
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esse crescimento diminuiu para 2.695 mil pessoas; seguindo 
essa tendencia decrescente, estima-se para a primeira metade 
dos anos 90 um crescimento mèdio anual de 2.460 mil pessoas, 
chegando a 2.279 mil no quinquènio 1995-2000. Esse declinio no 
nùmero absoluto de populaçâo é mais acentuado, sem dùvida, nas 
áreas rurais, pela perda adicional de populaçâo através dos 
fluxos migratorios; corno será apresentado a seguir, o 
movimento rural-urbano jà nao exibe a força de décadas 
passadas; contudo, as estimativas elaboradas indicam urna perda 
anual de 172 mil pessoas, para o quinquènio 1985/90, 
elevando-se para urna perda de 307 mil pessoas anualmente, no 
periodo 1995-2000. Em contrapartida, o meio urbano tenderà 
ainda a um crescimento absoluto, de 2.700 mil no ùltimo 
quinquènio do século.
A transiçâo demográfica em processo trouxe corno consequència 
urna acentuada alteraçào nas estruturas etárias populacionais. 
As pirámides de idade, (gráficos 1.9, I.IO e I.ll), bem como 
a evoluçâo da participaçào de distintos grupos etários no 
periodo compreendido entre 1950 e 2000 sumarizam esse proceso 
de mudança. De fato, é notável a mudança da forma da pirámide 
prevista para o final do século, a qual se aproxima totalmente 
da forma assumida por pirámides de países desenvolvidos. 0 
gráfico 1.12 apresenta as diferenças de estruturas etárias 
entre as populaçôes urbanas e rurais, sugerindo defasagens 
temperáis com tendéncias semelhantes, ou seja, a dinámica 
demográfica rural apresenta-se em etapas anteriores em relaçâo 
à urbana, tendendo aproximar-se da homogeinizaçâo nas próximas 
décadas.
Essa mudança na estrutura etária significa, sem dùvida, a 
conformaçào de um novo perfil de demandas sociais. 
Considerando-se, separadamente, determinados cortes etários 
que se aproximam dos grupos alvos de políticas sociais 
especificas (menores de 1 ano; 1-6 anos; 7-18 anos; 19-59 anos 
e 60 anos e mais), pode-se observar (gráficos 1.13, 1.14 e
1.15) as tendéncias de crescimento diferenciado a ser 
considerado para fins de qualquer tipo de intervençâo 
governamental.
No meio urbano, até o final do século, todos os grupos etários 
mencionados ainda exibem taxas positivas de crescimento, 
embora declinantes, sendo que a populaçâo adulta e idosa 
(19-59 anos), registraráo taxas de crescimento bastante acima 
da média, o grupo de 19-59 anos apresenta taxas de crescimento 
em torno de 3% a.a. no periodo 1985-2000, e o grupo idoso, em 
média, apresenta taxas de 4% a.a., contra a taxa de 2,5% a.a. 
para a populaçâo urbana em seu conjunto. No caso da populaçâo 
rural, em contrapartida, a maioria dos grupos etários 
registram taxas negativas, sendo que no ano 2000 é o grupo 
menor de um ano que apresentará a menor cifra: -2,74% a.a.
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De Ulti modo gérai, observa-se urna diminuiçâo relativa dos 
grupos de idade mais jovem, com diminuiçâo, em termos 
absolutos, desse contingente populacional ñas áreas rurais. Os 
grupos jovens ainda exibiráo taxas positivas, sendo mais 
elevadas nos grupos adultos mais velhos, o gue implica numa 
mudança significativa no perfil de demanda do mercado de 
trabalho.
É a populaçâo de 60 anos e mais, a chamada terceira idade, o 
grupo que apresenta as mudanças mais significativas. Na década 
de 70 esse grupo de idade apresentava urna taxa de crescimento 
de 3% a.a., passando, na década seguinte, a urna taxa de 4%. As 
projeçôes indicam que até o ano 2000 esse grupo crescerà a 
taxas acima de 3% a.a., chegando a 3,5% no último quinquénio 
deste século; sua participaçâo, entáo, no conjunto da 
populaçâo será de 8,3%, o que, em valores absolutos significa 
que esse grupo praticamente duplica o número de pessoas no ano 
2000 em relaçâo a 1985: de 8,4 milhóes passa para 14,1 
milhóes. Mais urna vez o aumento ocorre principalmente na área 
urbana, onde a populaçâo idosa aumenta 86% entre 1985/2000, o 
que corresponde a um aumento de 5,3 milhóes de idosos na área 
urbana e pouco mais de 300 mil pessoas na área rural.

3. Distribuiçâo Espacial da Populaçâo, Urbanizaçâo e 
Migraçâo Interna

3.1. Distribuiçâo Espacial da Pooulacào

O territorio brasileiro é marcado por acentuadas desigualdades 
de conformagáo histórica, e observadas, a rigor, desde fins do 
século passado. A partir dos anos 40, os intensos movimentos 
migratorios internos acentuaram essas disparidades regionais; 
ñas últimas décadas, na verdade, consolidou-se tendencias de 
distribuigáo populacional mediante trés vertentes: o 
progressivo esvaziamento rural e conseguente crescimento 
urbano, notadamente dos núcleos regionais; os deslocamentos 
com destino ás fronteiras agrícolas e o continuo e intenso 
fenómeno da metropolizagáo.
A década de 70 foi caracterizada pelo esgotamento da fronteira 
agrícola como retentora de populagáo e pela predomináncia de 
movimentos para os grandes centros urbanos ou metropolitanos.
Reforgo e consequéncia das especificidades das transformagóes 
económicas, políticas e sociais dos últimos cincoenta anos, o 
processo de redistribuigáo espacial da populagáo acentuou e 
consolidou a diferenciagáo regional que se configurava.
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A Regiào Sudeste, principalmente pela contribuigáo do Estado 
de Sao Paulo, constituí o grande polo de atragáo populacional, 
mentendo a concentragáo de mais de 40% da populagáo brasileira 
há algumas décadas (tabela I.IO). A Regido Nordeste, por outro 
lado, vem sofrendo um processo de evasáo populacional, 
passando de urna participagáo de 35% do total da populagáo 
brasileira, em 1940, para 29% em 1980. A Regido Sul que, até 
1970, vinha apresentando urna participando crescente no total 
populacional do pals, registrón urna inversdo acentuada nessa 
tendencia durante os anos 70, passando a apresentar na década 
197 0/80 urna taxa de crescimento de 1,4% a.a., a menor taxa 
registrada dentre todas as regiOes do país. Quanto às Regiòes 
Norte e Centro-Oeste, embora concentrando pouco da populagdo 
nacional, vém apresentando urna tendéncia de participando 
crescente.
Essa distribuigao desigual da populagdo no territorio 
brasileiro e suas taxas de crescimento diferenciadas 
regionalmente expressam, na verdade, a maior ou menor 
participando do componente migratorio (tabela I.ll e 1.12), o 
qual, por sua vez, corresponde a processes complexos 
relacionados ao estilo de desenvolvimento adotado no pals que, 
muitas vezes induzidos por políticas governamentais, propiciam 
a concentrando industrial em determinadas regióes em 
detrimento de outras (MARTINE, 1987:31).
Neste sentido, a Regido Nordeste, área tradicional de 
emigrando, vem perdendo importancia demográfica relativa há 
várias décadas, seja pela seca, que expulsou grandes 
contingentes de nordestinos na década de 50, se ja pela 
intensificando do processo de industrializando no Centro-Sul, 
a partir dos anos 60. As políticas de desenvolvimento 
regional, como as da Superientendéncia de Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE) que atuaram nos anos desenvolvimentistas e 
posteriormente, no período autoritàrio náo conseguiram 
contrarestar o processo; operando, também, sob a ótica do 
desenvolvimento capitalista concentrado, os investimentos dai 
advindos reforgaram vínculos de dependéncia interna urna 
excegáo a essa tendéncia, no Nordeste, vem se confirmando no 
caso do Estado da Bahia, dinamizado, em anos recentes, pelas 
atividades direta e indiretamente ligadas ao pòlo petroquímico 
de Camagari e urna dinámica agrària baseada na pequeña 
propriedade, com dinamismo considerável, atraindo um certo 
contingente de populagdo rural. Pela tabela 10, observa-se que 
nos anos 60 a regido Nordeste perdeu 1,5 milhóes de pessoas e 
na década seguinte a evasáo chegou a quase tres milhóes. Os 
Estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraiba foram 
responsáveis por mais de 65% da emigrando regional.
Os demais estados classificados como áreas tradicionais de 
emigrando (Espirito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul), embora expulsores de populagdo, apresentaram
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volumes bem menores e mais uniformes em comparagào com o 
Nordeste. 0 número de emigrantes registrados para o Estado do 
Espirito Santo, por exemplo, foi praticamente o mesmo ñas duas 
décadas, em torno de 160 mil pessoas. Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, também nao apresentaram maiores variagóes ñas 
estimativas de emigragáo, guando comparadas as duas décadas, 
e Minas Gerais mesmo aumentando sua participando no 
contingente emigratorio da regido Sudeste, de 41% para 48% na 
década de 70/80, ndo chega a ser comparada com as áreas 
expulsoras do Nordeste. Vale ressaltar que embora 
caracterizem-se como áreas de emigrando, o volume imigratório 
foi considerável em alguns Estados chegando até a ser maior 
que o número de pessoas que deixaram a área. Os Estados de 
Santa Catarina e Espirito Santo, por exemplo, apresentaram um 
pequeño saldo positivo em torno de 7 mil migrantes na década 
paseada.
O Estado de Sáo Paulo aglutina ao redor de 36% dos imigrantes 
do pais; o saldo migratorio desse Estado, na década de 70, foi 
de 2,5 milhóes de pessoas. Até os anos 60, Sáo Paulo dividia 
com o Rio de Janeiro suas características de pòlo de atragáo 
populacional. Na década de 70, no entanto, o Rio de Janeiro 
registrón urna taxa de crescimento decrescente (2,3% a.a.) e 
menor que a mèdia nacional (2,5% a.a.). A perda de atragáo 
migratória do Estado do Rio de Janeiro se deve ao menor 
dinamismo económico verificado na sua Regido Metropolitana, a 
partir da década de 70, em fungao do deslocamento de grande 
parte dos servigos públicos para Brasilia e a concentragáo 
industrial cada vez mais acentuada em Sáo Paulo (CAMARANO & 
PERILLO, 1986; MARTINE & CAMARGO, 1984; TASCHNER & BOGUS,
1986).
Estados classificados como de fronteira agricola consolidada 
(Paraná, Maranháo, Goiás e Mato Grosso do Sul) vem 
apresentando algumas especificidades novas. O Paraná, que teve 
sua frente de expansáo iniciada já nos anos 30 e a fronteira 
da faixa central de Goiás, Mato Grosso do Sul até o Maranháo, 
iniciada nos anos 40, registraram, nos anos 70, urna 
desaceleragáo significativa no ritmo de crescimento 
demográfico e até urna inversáo de tendencias em parte délas. 
O caso mais contundente foi o do Paraná, que, em fungáo do 
esgotamento e crise de sua produgdo agricola, viveu a inversáo 
mais drástica de tendencia, passando de urna área de atragáo 
nos anos 60 (saldo migratorio positivo de 904.812 pessoas) 
para expulsora de mais de um milháo de pessoas na década 
seguinte.
É de ressaltar, também, que, embora em menor escala, grande 
parte dos Estados do Centro-Oeste já estáo fornecendo 
migrantes para outros Estados. O esgotamento da fronteira 
agrícola foi responsável por um éxodo rural de grande 
magnitude no país, onde cerca de 3,6 milhóes de goianos e
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paranaenses, por exemplo, deixaram o campo nos anos 70 
(CAMARANO & PERILLO, 1986).
A frente de expansào mais recente, localizada nos Estados 
Nortistas foi, inicialmente, responsável pela absorgào de 
migrantes expulsos das frentes consolidadas. Rondónia e Para 
já apresentaram taxas positivas de imigragáo, desde os anos 
60, acentuando-se na década seguinte. No entanto, com excegáo 
de Rondónia, percebe-se nitidos sinais de esgotamento, a par 
de urna fixagáo, guando ocorre, nitidamente urbana. Fala-se em 
fechamento pela "compressáo do espago económico-social" 
(SAWYER, 1984:29) ou pelo "mecanismo pastoril as avessas" 
(OSÓRIO, 1980:1145), indicando a reduzida capacidade de 
retengáo populacioanl. A área, na verdade, constitui-se num 
enorme espago ocupado esparsamente por posseiros, pecfuenos 
proprietários, cidades de porte mèdio e, em larga escala, 
pelas grandes empresas agropecuárias improdutivas e 
especulativas.
Em suma, as tendencias recentes detectáveis apontam para 
mudangas substantivas no padráo de distribuigáo da populagáo 
brasileira. Aumentou o número de Estados expulsores e diminuiu 
o de receptores; houve inversáo de tendencias ñas áreas de 
fronteira agricola consolidada e receptora de movimentos 
migratorios; houve urna ocupagáo incipiente da fronteira 
amazónica e reduzida absorgáo nos Estados de fronteira em 
expansáo. Nesse sentido, os dados censitários deveráo indicar 
urna tendencia predominante de migragáo urbana-urbana, com 
crescente concentragáo da populagáo em cidades de mèdio e 
grande porte e ñas áreas metropolitanas.

3.2. Urbanizacáo

Tem-se observado no Brasil, desde os anos 40, um aumento 
significativo na participagáo do contingente urbano no total 
populacional, tendo este evoluido de 36% em 1950 para 67,6% em 
1980. Por outro lado, na década de 70 verificou-se, pela 
primeira vez, urna redugáo, em valores absolutos, dos efetivos 
demográficos rurais, passando a populagáo rural de 41 milhóes 
em 1970 para 38,6 milhóes em 1980; por outro lado, o 
incremento da populagáo urbana, entre 70 e 80, foi de 28 
milhóes de habitantes -52 milhóes em 1970 e 80 milhóes em 1980 
- (tabela 1.13). De fato, estima-se que aproximadamente 13 
milhóes de pessoas deixaram a área rural em busca das áreas 
urbanas nos anos 60, e mais 16 milhóes de pessoas o fizeram 
durante os anos 70.
Esse éxodo rural configurou urna rede de cidades e adensou as 
áreas metropolitanas com acentuadas desigualdades, reforgando 
a previamente existente disparidade regional. As tabelas I .14
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e 1.15, onde a populagào urbana distribue-se por tamanho de 
cidades nas distintas regiòes brasileiras, evidenciam essas 
desigualdades. A predominància é de cidades de pequeño porte 
(até 20.000 habitantes), que, em 1980, constituiam 87,6% do 
total das cidades brasileiras. Por outro lado, tanto em 1970 
como em 1980, a maior parcela da populagào urbana 
concentrava-se em um nùmero reduzido de cidades grandes, de 
modo que, em conjunto, as cidades médias e grandes alocavam, 
em 1980, aproximadamente 54% da populagào cidadina (38 milhÒes 
de habitantes) ficando o restante distribuido, quase que 
igualmente, nas cidades de porte pequeño e intermediàrio. 
Assim, a tendencia é de que cada vez mais a populaqào 
brasileira se concentre em um nùmero reduzido de localidades 
urbanas de grande e mèdio porte.
Essa tendencia geral preserva por certo, especificidades 
regionais; resumidamente, o Sudeste e o Sul caracterizara-se 
pela presenta de centros de variadas dimensòes, comandados num 
sub-sistema urbano, pelas regiòes metropolitanas de maiores 
portes no país. Sào Paulo e Rio de Janeiro no Sudeste, Porto 
Alegre e Curitiba no Sul. O nordeste caracteriza-se por 
apresentar Regiòes Metropolitanas com alta densidade 
demogràfica (Salvador, Recife e Fortaleza), poucas cidades de 
porte mèdio e um nùmero imenso de cidades pequeñas, onde se 
concentra a maior parcela da populagào. 0 Norte e 
Centro-Oeste, por englobarem regiòes de fronteira de expansào 
agricola, contém um reduzido nùmero de cidades quando 
comparados às demais regiòes, corno as que apresentaram as mais 
elevadas taxas de crescimento populacional nos anos 70: 5,02%
a.a. e 4,05% a.a. respectivamente.

3.3. Regiòes Metropolitanas

0 Brasil possui nove regiOes metropolitanas que tem se 
caracterizado por intenso ritmo de crescimento e altos níveis 
de imigragáo, mesmo aquelas situadas em Estados e/ou Regióes 
de expulsáo populacional. As tabelas 1.16 e 1.17 mostram essa 
tendencia; com excegáo de Belém, todas as Regióes 
Metropolitanas aumentaram sua participagáo no total da 
populagáo do Estado a que pertencem; observa-se, no entanto, 
a perda de dinamismo do Rio de Janeiro, com já foi mencionado, 
e urna taxa relativamente baixa de crescimento no Recife. 
Apesar disso, Recife apresentou 29,88% de sua populagáo 
composta por migrantes internos.
As áreas metropolitanas tem se caracterizado pelo aumento de 
importáncia dos municipios periféricos (tabela 1.18) seja 
enguanto cidades-dormitórios, seja enguanto áreas de 
localizagáo industrial ou de insumos industriáis.
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É de interesse a observa^ào que as periferias das metrópoles 
tendera a configurar o quadro característico da pobreza. Ai se 
situara as carencias derivadas tanto dos baixos níveis de 
rerauneraqáo, quanto dos investiraentos públicos. Al se 
concentrara as habitagóes precárias, transportes deficientes, 
rede escolar e de saúde dispersas e insuficientes, 
refletindo-se, entre outras diraensOes, nos indices mais 
elevados de mortalidade infantil e de mortes por violéncia. O 
fenòmeno perpassa tanto as regiOes metropolitanas dos estados 
mais pobres, como as dos estados mais dinámicos, encontrando 
na regiáo metropolitana de Sao Paulo sua expressáo mais 
completa.
É de se ressaltar que a distribuigáo populacional tenderá a se 
alterar multo pouco na presente década. As estimativas de 
crescimento das áreas metropolitanas indicara que, no final do 
século, a regiáo Sudeste continuará concentrando a maior 
parcela da populagáo brasileira (44%), incluindo a 
concentragáo da Regiáo Metropolitana de Sáo Paulo, que tenderá 
a conter 42% do total da populagáo residente em áreas 
metropolitanas e 36% da populagáo da Regiáo Sudeste (tabelas 
1.19 e 1.20). A Regiáo Nordeste deverá conter 28% do total 
populacional do pais, sendo que as tres Regióes Metropolitanas 
ai situadas (Fortaleza, Salvador e Recife) tenderáo a 
concentrar aproximadamente 20% da populagáo nordestina. A 
Regiáo Sul tenderá a alocar 15% da populagáo nacional, onde as 
Regióes Metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba deveráo 
conter aproximadamente 26% da populagáo regional. O 
Centro-Oeste e o Norte continuaráo detendo as mesmas 
proporgóes de participagáo no total populacional do país: 7% 
e 6% respectivamente.
Em termos de éxodo rural, pode-se supor urna redugáo absoluta 
e relativa do fluxo rural-urbano, em continuagáo a urna 
tendencia já mencionada nos anos 80. Essa redugáo é o 
resultado náo somente do processo de re-minifundizagáo 
decorrente da crise econòmica, mas também da redugáo do 
estoque absoluto da populagáo rural provocada pelas migragóes 
anteriores e ampliada pela queda da fecundidade (MARTINE et 
alli, 1989).
Por outro lado, é de se ressaltar a importáncia dos chamados 
"pequeños aglomerados" (localidades de até 20.000 habitantes) , 
intermediários entre o rural e o urbano, cuja dinámica pode 
ser alterada, no caso de políticas de redistribuigáo 
populacional diretas ou indiretas, incidam nesse espago 
econòmico. Estimativas realizadas indicara que num total 
previsto de aproximadamente 99 milhóes de pessoas morando em 
cidades em 1990, aproximadamente 19 milhóes estariam alocadas 
em cerca de 2.600 cidades de até 20 mil habitantes. Para o ano 
2000 espera-se um contingente de 133 milhóes de pessoas ñas 
cidades brasileiras, dos quais 23 milhóes estariam vivendo em
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2.470 pequeños aglomerados (tabelas 1.21 e 1.22), distribuidos 
diferencialmente ñas distintas regióes brasileiras (FUNDAP, 
1991) .

II.CONSEQUENCIAS DA DINAMICA DEMOGRAFICA SOBRE OS SETORES 
SOCIAIS

Este segundo tópico busca indicar algumas consequéncias da 
dinámica demográfica recente sobre os setores sociais, 
especificamente força de trabalho, sistema previdenciário, 
saúde educaçâo e habitaçâo. Sem dúvida, esta análise está 
condicionada aos dados existentes e sua diferente cobertura e 
atualizaçào, no entanto, como já foi indicado, o esforço 
projetivo é válido e oportuno, em funçào da situaçâo de crise 
que o pais está atravessando, e da necessidade inadiável de 
propostas viáveis de políticas compensatorias.
No entanto, projeta-se tendéncia para a década atual torna-se 
um desafio ainda maior, considerando-se a década de 80 como 
vem sendo intitulada, a "décda perdida”. Nesses anos nao só 
alguns setores perderam dinamismo, como houve retrocessos, em 
dimensóes de qualidade de vida, com aumento dos níveis de 
misèria e pobreza.
Os indicadores usuais nem sempre evidenciam essa tendéncia, 
quer se ja por referirem-se a taxas médias, com ampios desvíos, 
quer se ja por se referirem a dimensóes que multas vezes 
encobrem situaçôes de carénela.
Com essas cautelas presentes, busca-se apresentar a seguir 
algumas cnsideraçôes gérais sobre os setores em questáo, 
acompanhadas de tabelas, gráficos e estimativas, em anexo.
A firn de se analisar as consequéncias das mudanças 
demográficas sobre os requerimentos atuais e futuros da força 
de trabalho é necessàrio que se considere, inicialmente que, 
no periodo compreeendido entre 1950 e 1980 a Populaçâo 
Ecomomicamente Ativa (PEA) cresceu significativamente a urna 
taxa média de 3.2% a.a. Este crescimento se deu basicamente 
pelo aumento da participaçâo feminina, que passou de 14.6% em 
1950 para 27.2% em 1980, de um lado, e por outro lado, pela 
entrada dos contingentes populacionais nas idades ativas - 
considerando-se estas os grupos etários entre 20 e 40 anos - 
de geraçôes que nasceram ñas décadas de 50 e 60, onde as taxas 
de crescimento populacional eram elevadas.
A estrutura ocupacional também sofreu alteraçôes 
significativas nesse periodo, com a queda da participaçâo do
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setor agropecuário na absorçâo da mâo-de-obra. 
Concomitantemente observou-se um incremento acentuado do 
emprego no setor secundàrio, principalmente na indùstria de 
transformaçâo e na indùstria de base, apesar de ter se 
verificado urna destruiçâo significativa de emprego nas 
indùstrias tradicionais. O emprego nas atividades terciàrias, 
corno seria de se esperar, também aumentou no periodo corno 
resultado do crescimento do emprego nos setores modernos da 
economia. A administraçào pública exerceu um papel 
significativo na criaçâo de empregos diretos no setor 
terciàrio e indiretos nas demais atividades económicas. Embora 
o nivel de formaiizaçâo da economia tenha crescido no periodo 
em todos os setores produtivos, a informaiizaçâo no Brasil, 
aparece como um componente do processo de modernizaçâo; sua 
proliferaçâo vem se dando também nos períodos de maior 
crescimento do produto, ainda que nas etapas recessivas a 
intensidade desse crescimento seja maior. Como resultado desse 
quadro, estima-se que, em 1988, 42% da PEA estará engajada nas 
atividades informais. No Nordeste, essa proporçào atingiu 63%, 
em contraste com 34% verificado na Regiào Sudeste (UNFPA, 
1991).
No campo também ocorreram profundas transformaçôes, 
principalmente no periodo 1960/80. Aproximadamente 28 milhòes 
de pessoas deixaram a àrea rural em busca das cidades e 
cresceu a participaçâo dos assalariados no total do emprego 
rural, principalmente das pessoas ocupadas com carteira de 
trabalho.
Nos anos oitenta, a PEA continuou a crescer em funçào da 
estrutura etària da populaçâo e do aumento acentuado da 
participaçâo feminina. É possivel que esta aceleraçâo da 
incorporaçâo feminina no mercado de trabalho, numa década de 
condiçôes económicas adversas, possa ser explicado pela 
hipótese de substituiçâo e complementaçâo da renda mediante a 
proliferaçâo de ocupaçôes sub-remuneradas. O setor terciàrio 
apresentou, nesse periodo, taxas de crescimento elevadas, o 
que deve estar associado em parte, ao papel de amortecedor 
desempenhado tanto pelas atividades do setor público, quanto 
pelas atividades informais, nos momentos de crise da economia.
Tanto as taxas estruturais de desocupaçâo, quanto as de 
desemprego conjunturais (calculados para as Regiòes 
Metropolitanas), principalmente as dos setores modernos, 
apresentaram urna correspondéncia com o desempenho da ecomia. 
Atingiram os seus valores mais elevados no ano de 1984, sendo 
que em 1990, as taxas de desemprego aborto nas Regiòes 
Metropolitanas voltaram a crescer. No Nordeste, essa taxa tem 
se situado em patamares bem mais elevados do que no restante 
do país.
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A participagào feminina nos anos 80, na PEA brasileira seguiu 
aumentando, porém com um padráo distinto do que ocorria 
anteriormente: enquanto o antigo padráo era caracterizado pela 
localizagáo de um único pico na faixa de 20 a 29 anos, no 
periodo seguinte o padráo aproxima-se ao masculino, com taxas 
de atividade femininas constantes entre 20-40 anos, ou seja, 
em torno de 52% (gráfico II.1 e II.2).
As análises realizadas nos distintos períodos de evolugáo da 
economia e da dinámica populacional, com especial atengáo aos 
aspectos estruturais e conjunturais, formaram a base das 
projegóes consideradas para o final da década presente 
(MPAS/SEADE, 1989). Os resultados, apresentados em anexo ñas 
tabelas II. 1 ,11.2 e II.3, apresentam duas alternativas de 
oferta de máo de obra presumível, por idade e sexo (gráficos
II.3, II.4 e II.5).
A previdencia social é tema de destaque na agenda de 
discussóes sobre políticas sociais no Brasil, boje. Tendo sua 
concepgáo ampliada para seguridade social pela Constituigáo 
promulgada em 1988, sua agáo deve englobar previdencia, saúde 
e assisténcia social, integrando, num sistema universalizado, 
tanto as agóes de iniciativa do Poder Público quanto o direito 
da populagáo ao acesso e aos beneficios resultantes de tais 
agóes. Essa ampliagáo implica na extensáo á populagáo, em 
geral, o acesso igualitário as agóes e aos servigos de saúde, 
bem como garante beneficio mensal a deficientes e idosos, 
independentemente da contribuigáo à previdéncia social. Tal 
tipo de alteragáo se inicia num quadro extremamente 
desfavorável de inflagáo, recessáo e reduzida massa salarial; 
em sua concepgáo, ademáis, requer novas estratégias e 
modalidades de financiamento (FUNDAP, 1991).
É nesse contexto que vem sendo discutidos os cenários 
possiveis para a década atual. Projetar tendencias passadas, 
neste caso, se torna irrealista; no texto constitucional 
anterior, saúde e previdéncia constituiam-se em esferas 
separadas de agáo; ao Ministério da Saúde competía a 
prevengáo, mediante programas específicos como de vacinas, 
moléstias contagiosas, desnutrigáo e outros, enquanto ao 
Ministério da Previdéncia competía assegurar assiténcia médica 
mediante contribuigáo do trabalhador formal, em convénios com 
o setor privado. Dados de 1985 (IBGE, PNAD 1985) evidenciam 
que o sistema de previdéncia social só era financiado por 
parcela reduzida dos trabalhadores ocupados (43.5%) em virtude 
da magnitude do segmento informal do mercado de trabalho; dai 
a idéia reiterada de déficit crónico do sistema.
No que se refere ao Setor Saúde, embora o Brasil invista 5% do 
seu Produto Interno Bruto para financiar o Setor Público e 
Privado de Saúde, vários indicadores mostram que os níveis de 
mortalidade e morbidade da populagáo brasileira sáo mais
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elevados do que aqueles verificados nos países pobres que 
alocam urna menor proporqao de seus recursos na área (tabela
II.4) .
Em termos de oferta de servidos, entre 1976 e 1986 o número de 
estabelecimentos de saúde apresentou crescimento bastante 
elevado, considerando-se que neste intervalo de tempo, pelo 
menos cinco anos situavam-se em plena conjuntura recessiva - 
o número de estabelecimentos passou de 13.133 para 30.872. As 
maiores taxas de crescimento foram verificadas na rede 
pública: em 1976, eia já respondía por 51% dos 
estabelecimentos e em 1986 tal participagáo alcangou 67%, 
crescimento este devido à expansáo da rede ambulatorial, ou 
rede de estabelecimentos sem internagáo.
Entre 1976 e 1986, a rede ambulatorial passou de 7.823 para 
23.952 estabelecimentos, sendo que a partir desse último ano 
inicia-se urna inversáo dessa tendéncia. Por outro lado, 
observa-se que, nesses dez anos, a taxa de crescimento do 
número de leitos hospitalares nao acompanhou o ritmo de 
crescimento populacional: enquanto em 1981 existiam 4.2 leitos 
para cada 1.000 habitantes no pais, em 1984 essa relagáo 
passou para 3.8.
Em 1986, a maior parcela dos leitos hospitalares 
concentravam-se ñas especialidades de psiquiatría (19.3%), 
clinica médica (18.9%), pediatria (14.2%), qineco-obstetrícia 
(11.2%) e clínica cirúrqica (9.5%). Outra distorgáo do sistema 
de saúde acompanha a diferenciagáo regional: os hospitais de 
grande porte localizam-se, em sua maioria, no Sul e no 
Sudeste. Dessa forma, apesar de ter ocorrido ligeira 
desconcentragào, a regiào Sudeste continuava concentrando mais 
da metade dos leitos existentes no país: ai se encontravam, em 
1986, 45.3% dos leitos públicos e 53.2% dos leitos privados.
Quanto à Educagào, a partir da segunda metade da década de 
sessenta, o sistema educacional brasileiro iniciou um 
significativo processo de expansáo que atravessou toda a 
década de setenta. Como resultado, o contingente de 
analfabetos maior de 15 anos reduziu-se à metade: passou de 
50% em 1950 para 25% em 1980 (tabela II.5).
O aumento da taxa de escolarizagào de primeiro grau foi 
bastante expressivo, o contingente de populagào de 7 a 14 anos 
que permanecía fora da escola passou de 48.1% em 1960 para 
34.6% em 1980 (gràfico II.6).
Considerando-se os patamares bastante elevados persistentes 
até os anos sessenta, os níveis atingidos aínda deixam muito 
a desejar, bem como incrementam os requisitos para a década 
atual (tabela II.6). Além disso, o inicio da escolarizagào se 
dá num patamar que decresce abruptamente na passagem da la.
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para a 2a. sèrie, encontrando uiti outro ponto de inflexào na 
5a. sèrie; na década de 70, apenas 18% dos que ingressaram no 
primeiro grau (8 anos de escolarizagào) conseguirán! conclui-lo 
(gráficos II.7 e II.8). Essa característica acabou por 
refletir-se na expansào do ensino do segundo e terceiro graus 
(FNUAP, 1991) (tabela II.7 e gràfico II.9).
Nos anos 80 observou-se urna queda na taxa de crescimento do 
nùmero de matrículas, no de concluintes e da propria rede 
física em todos os níveis de ensino. Como resultado desse 
processo em 1988, 19% da populaqáo brasileira maior de 10 anos 
náo possuía nenhuma educagáo formal, e 17% das criangas 
brasileiras de 7 a 14 anos estavam fora da escola.
No contexto das demandas educacionais, a participagáo do setor 
privado no primeiro grau cresceu, mas manteve-se em proporgáo 
equivalente, no período considerado; no ensino de segundo 
grau, a rede pública cresceu muito mais do que a rede privada, 
sendo que no ensino superior a participagáo do setor privado 
è bem mais acentuada.
Na visáo prospectiva para a década de 90, os requisitos 
educacionais deveráo repor a perda dos anos 80, e ademáis, 
considerar a meta expressa na Carta Constitucional de 98, ou 
seja, universalizagáo do ensino do primeiro grau (tabela II.8 
e II.9) .
Principalmente no caso do setor educacional, as projegóes 
podem contribuir para enfatizar a vantagem da dinámica 
demográfica recente (proporgáo decrescente de populagáo em 
idade escolar) na recuperagáo e expansáo dos níveis de 
cobertura e na qualidade do ensino.
Considerando as necessidades para o setor habitacional, 
adotou-se a projegáo elaborada por Magalháes e Silveira (1991) 
que foi construida a partir da seguinte metodologia;
- projegáo da populagáo residente total no Brasil: adotaram-se 
como ponto de partida os dados da Pesquisa nacional por 
Amostra de Domicilios (PNAD) de 1986, aplicando-se, a seguir, 
as taxas de crescimento das projegóes efetuadas pelo IBGE;
- projegáo da taxa de urbanizagáo: utilizaram-se os dados dos 
Censos e da PNAD e ajustou-se urna curva logistica com taxa de 
urbanizagáo de 90% fixada para o ano 2010;
- projegáo do número de moradores em domicilios urbanos 
particulares permanentes : apiicou-se, à populagáo residente 
projetada, o valor projetado para as taxas de urbanizagáo e, 
a seguir, multiplicou-se o resultado por 98.7%, relativo á 
proporgáo observada na PNAD de 1986 dos domicilios urbanos que 
sao particulares e permanentes;

25



- projegào do número de moradores em domicilios urbanos 
particulares permanentes, segundo as classes de rendimento 
domiciliar: multiplicaram-se as projegóes do item anterior 
pelas proporgOes ajustadas referentes à distribuigáo dos 
moradores segundo as classes de rendimento domiciliar, com 
base nos dados da PNAD de 1984, 1985 e 1986;
- projegáo do número de domicilios urbanos particulares 
permanentes, segundo as classes de rendimento domiciliar: os 
valores projetados do item anterior foram divididos pelo 
número mèdio de moradores por domicilio, segundo as classes de 
rendimento domiciliar correspondentes aos observados na PNAD 
de 1986;
- projegáo das necessidades de novas habitagóes: apurou-se, 
para cada ano, o acréscimo necessàrio no número de domicilios 
existentes, mediante diferenga, ano a ano, do número projetado 
para o total de domicilios, obtido de acordo com o item 
anterior. Para urna previsáo quanto à reposigáo de habitagóes 
antigas, acrescentou-se para cada ano urna taxa calculada em 1% 
sobre o número total de domicilios existentes no ano anterior 
(gráfico II.10);
- as projegóes realizadas segundo classes de renda em salários 
mínimos apresentam urna aproximagáo na faixa de um a tres 
salários mínimos. Enguanto a faixa de zero a um salàrio minimo 
è exatamente a primeira faixa de renda pesquisada pela PNAD 
para os itens utilizados ñas projegóes, como explicado 
anteriormente, a faixa de urna a tres salários mínimos é urna 
inferencia dso dados origináis do IBGE. Essa manipulagáo dos 
dados origináis se faz necessària dadas as subsequentes 
classes de renda definidas pela PNAD (um a tres e dois a cinco 
salários mínimos) que náo sáo diretamente as requisitadas por 
este estudo. 0 primeiro passo para a manipulagáo dos dados 
origináis foi verificar que é aproximadamente linear a 
evolugáo das frequéncias acumuladas, tanto no que se refere ao 
"número de domicilios urbanos particulares permanentes segundo 
as classes acumuladas de rendimento domiciliar mensal em 
salários mínimos" como em relagáo ao "número de moradores em 
domicilios urbanos particulares permanentes segundo as classes 
acumuladas de rendimento domiciliar mensal em salários 
mínimos" (gráfico II.ll);
- de posse dessas informagóes, fez-se urna interpolagáo linear 
simples para obter as respectivas taxas de crescimento, que 
foram aplicadas sobre o limite superior da classe de um a dois 
salários mínimos. Urna vez construida essa nova classe (de um 
a tres salários mínimos), procedeu-se de acordo com a 
metodologia antes apresentada;
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- por firn, é necessàrio acrescentar que o traballio originai no 
qual se baseiaiti os resultados aqui apresentados respeita as 
classes de renda definidas pela PNAD.
As tabelas II.10, II.11, 11.12
resultados obtidos na projeçâo.

e 11.13 apresentam os

Torna-se importante ressaltar que quantificar e qualificar 
necessidades habitacionais é bastante dificultoso, urna vez que 
esta questào se reveste de inùmeros conceitos, tanto de ordem 
técnica como cultural e, até mesmo, politico.
De qualquer modo, segundo dados da PNAD/1986, existem 3.1 
milhòes de moradias inadequadas quanto à densidade e 0.75 
milhòes de domicilios com problemas de durabilidade (gráfico
11.12). Agregando-se esses dois contingentes, pode-se 
estabelecer que a necessidade habitacional, no Brasil, chega 
a 3.850.000 unidades.
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