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Para onde vamos.?
O declínio dos índices de crescimento da população é uma
boa oportunidade para o país retomar o planejamento.

Só falta vontade política

Atropelado pelos índices de uma crise
que se prolonga já há mais de 10 anos -
80 foi uma década perdida - há tempos
o Brasil já abandonou a prática saudável
do planejamento. Sem esse instrumento

e ocupado em apagar in-
cêndios, os responsáveis
pela concepção e gestão
das políticas públicas no
país deixam de perceber
as mudanças e movimen-
tos sutis da sua população
- público-alvo dessas po-
líticas - perdendo o norte
que deveria estar orientan-
do suas ações.
"Desde o início da década
de 80, temos alertado as
autoridades para as mu-
danças do perfil da popu-
lação brasileira, com uma

redução no ritmo do seu crescimento e
modificação na sua distribuição por faixa
etária" —confirma o economista e demó-
grafo José Alberto Magno de Carvalho,
professor titular do Departamento de
Demografia da Faculdade de Ciências
Econômicas (Face) da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG). Mas

poucos têm ouvidos para receber essas
sinalizações e, a partir delas, repensar
suas ações.
A conseqüência dessa omissão é o des-
preparo dos governos para enfrentar
problemas, plenamente previsíveis, com
até mais de 10 anos de antecedência,
mostrando-se sempre surpreendidos
pelos acontecimentos. A divulgação dos
dados preliminares do Censo Demográ-
fico Brasileiro de 1991 fornece novos
dados e aponta mais uma oportunidade,
extremamente favorável, para o país
retomar o seu planejamento.
"Falta só vontade política - observa o
professor, autor da tese "Evolução da
Fecundidade, Mortalidade e Migrações
Internas no Brasil (40-70)". Represen-
tante latino-americano da União Inter-
nacional para Estudos Científicos da Po-
pulação (IUSSP), com sede na Bélgica,
José Alberto Magno está ocupado agora
com estudos sobre o novo padrão de-
mográfico brasileiro e suas conseqüên-
cias sociais e econômicas. Com douto-
rado em Londres, ele fala, nessa entre-
vista à Revista do Legislativo, sobre
as perspectivas do país, a partir desse
novo padrão demográfico.
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O Censo 91 mostra que as
grandes cidades, que sofre-
ram um processo de de-
gradação em função do
crescimento desordenado,já
não estão crescendo como
antes. Isto é bom?
É uma boa notícia. Significa que
está na hora de retomarmos o
planejamento, implantarmos políti-
cas regionais que ajudem a conso-
lidar essa tendência e diminuir a
pressão sobre as regiões metro-
politanas e as grandes cidades.
Houve de fato um crescimento
vegetativo menor, com a queda
dos índices de fecundidade das
mulheres em idade reprodutiva, e
isso também tem um impacto so-
bre os movimentos migratórios,
tornando mais débil o efeito expul-
sor de mão-de-obra do campo para
a cidade.

E como deve ser esse plane-
jamento?
Os investimentos terão que ser
direcionados para as cidades inter-
mediárias, localizadas ao longo do
trajeto seguido pelos migrantes,
diminuindo a pressão sobre as ci-
dades para onde eles vão. O Censo
91 mesmo vai servir para mapear
o movimento das populações nos
últimos cinco anos, pois indica
exatamente onde elas estavam em
1986, por onde passaram e onde
estão hoje.

O movimento mudou mui-
to?

Dos anos 50 até 80, o padrão
básico das migrações internas no
Brasil apontava para o esvazia-
mento das áreas rurais, enorme
concentração das populações nas
regiões metropolitanas e algum
movimento no sentido das áreas
de fronteira, primeiro em direção
ao Paraná e Goiás e, depois, para
Rondônia e Mato Grosso. O Nor-
deste e Minas Gerais apareciam

"As regiões pobres
como o Nordeste já não

expulsam tanto, enquanto
São Paulo e Rio de

Janeiro já não absorvem
tanta gente como antes.

Belo Horizonte, pela
primeira vez, não

absorveu sequer seu
crescimento vegetativo."

como grandes expulsores. Agora
isso está mudando. O que se pode
inferir dos dados preliminares do
Censo é que Minas e Nordesde já
não expulsam tanto, enquanto São
Paulo e Rio de Janeiro, tradicio-
nais absorvedores, não recebem
mais tanta gente como antes. En-
quanto na década de 70, por e-
xemplo, Minas teve um saldo mi-
gratório líquido negativo de 1 mi-
lhão e 300 mil pessoas, na última
década,perdeu apenas 300 mil
pessoas. São Paulo também rece-
beu muito menos migrantes e o

Rio de Janeiro não absorveu ne-
nhuma população de fora.

E quanto a Belo Horizonte?
O crescimento também foi muito
menor. Pela primeira vez na
história do município, a cidade
apresentou saldo migratório nega-
tivo, não absorvendo sequer o seu
crescimento vegetativo. Como
houve uma explosão de cresci-
mento nos municípios da região
metropolitana, dá para inferir que
a sua população está se refugian-
do nos municípios vizinhos. À pri-
meira vista, para Belo Horizonte,
isso é bom, porque o município
continua recebendo os impostos
da produção dessas populações,
que vêm aqui trabalhar, sem o
ônus de atender às suas demandas.

Mas isso cria problema para
os municípios vizinhos.
Claro. Eles foram transformados
em cidades-dormitório e ficam
obrigados a fornecer infra-estrutu-
ra básica e todos os serviços, sem
a contrapartida da produção, do
consumo e dos impostos. Mas não
tenha dúvida de que isso acaba
refluindo para Belo Horizonte,
porque ninguém é uma ilha. Se
Belo Horizonte está expulsando,
porque tem custos de terrenos al-
tíssimos, a população mora cada
vez mais longe, pressionando cada
vez mais os custos dos trans-
portes. O empresariado, que
começa a ver onerados seus cus-
tos, começa a se queixar. O Sindi-
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cato da Construção Civil já está
gritando. Esse é um problema que,
mais cedo ou mais tarde, vai ter
que ser encarado.

O que aconteceu com os mu-
nicípios médios?
Os dados são ainda preliminares,
mas, de uma forma geral, todos
cresceram, como conseqüência
desse fenômeno, de menor atração
dos centros mais dinâmicos, repre-
sando as populações nos seus lo-
cais de origem. A própria popu-
lação rural do Estado, que voltou a
diminuir, diminuiu num ritmo
menor do que se esperava. Hoje
ela é 24% da população total, en-
quanto na década de 80 represen-
tava 34%.

O Censo também confirmou
o declínio da fecundidade
nas mulheres com idade re-
produtiva, com reflexos no
ritmo de crescimento da po-
pulação.
De fato. Entre 60 e 70, a mulher
brasileira de 50 anos tinha seis
nascimentos vivos e hoje tem pou-
co mais de três. Houve uma queda
do índice de fecundidade de quase
50%. A população, que de 50 a 70
crescia à média de 3 0/o ao ano,
cresceu 2,5% na década de 70 e
voltou a cair para 1,9% na década
de 80. É um comportamento típi-
co da queda de fecundidade, enten-
dida como a relação entre o núme-
ro de nascimentos vivos e o de
mulheres em idade reprodutiva.

Essa queda acontece em to-
das as camadas?
É a média nacional. Existe uma
variação de região para região,
mas com uma claríssima tendên-
ciaà convergência, mesmo porque
a população brasileira é tão pobre
que, se você tem um índice de 70%
de anticoncepção nas mulheres,
necessariamente as mulheres das
classes baixas têm de estar incluí-

"A queda do índice
de fecundidade foi de

quase 50% nos últimos
20 anos. Temos uni

grande índice de 70% de
anticoncepção, que é de

Primeiro Mundo. No
Brasil moderno, a

família numerosa é
incompatível, onerosa."

das. E é um equívoco dizer que
essas mulheres estão sendo força-
das à anticoncepção, apesar da
liberdade de escolha entre os mé-
todos anticoncepcionais ser muito
limitada. Temos um grande índice
de 70% de anticoncepção, que é
nível de Primeiro Mundo, com uma
opção de métodos de terceiro mun-
do. Enquanto metade das mulheres
da Europa usa esterilização ou pílu-
la, aqui esses dois métodos é que
formam a opção de 80% das mu-
lheres.

O senhor está querendo di-
zer que, apesar das pressões
religiosas e da falta de plane-
jamento familiar, há uma
demanda por anticon-
cepção?
É o que as pesquisas estão mos-
trando. No Brasil essa demanda é
fortíssima. O padrão de vida, de
comportamento, os valores de al-
guns subgrupos sociais da popu-
lação brasileira são compatíveis
com os de populações de Primeiro
Mundo. A educação, por exemplo,
não era um valor absoluto. Hoje os
meninos de famílias muito pobres
e também do meio rural vão para
a escola, não são mais ajudantes
do pai em atividade produtiva.
Qualquer barracão, numa favela,
tem televisão, geladeira, e não é
porque achem isso bonito, mas
porque já é uma necessidade in-
corporada ao cotidiano. E nesse
Brasil "moderno" a família nume-
rosa é incompatível, é onerosa,
criando a necessidade da anticon-
cepcão.

A gente pode entender que,
numa eventual recuperação
da economia, afamília pode
voltara ter filhos?
Não. Existe uma tendência históri-
ca que é irreversível, embora pos-
sa haver pequenas oscilações em
tempos de recuperação da econo-
mia. Isso pode acontecer, mas no
Brasil vai se dar num nível muito
menor do que seria razoável,
porque os métodos de anticon-
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cepção utilizados em larga escala -
a esterilização, que é mais barata
- são irreversíveis. Então, no Bra-
sil, sem querer fazer trocadilho, a
esterilização adotada aborta uma
possível recuperação da fecundi-
dade conjuntural.

Quais são as conseqüências
desse declínio?
A primeira, óbvia, é a queda do
ritmo de crescimento da popu-
lação, que já estamos vendo. E
essa taxa, de 1,9%, é ainda arti-
ficial, porque é provisória. Du-
rante toda a década de 80, a pro-
porção de mulheres em idade re-
produtiva ainda era muito alta,
porque abrange as gerações nasci-
das antes do declínio da fecundi-
dade, que podemos fixar em 70.
Assim, mesmo com um índice de
fecundidade muito mais baixo, a
taxa de natalidade, que é uma com-
binação da fecundidade com a pro-
porção de mulheres em idade re-
produtiva, é muito alta, mesmo
que artificialmente. Mas, â medida
que nos aproximarmos do ano
2000, essas mulheres vão ceder
lugar, na base da nossa pirâmide,
para as mulheres nascidas depois
de 70, representando gerações
menores. Elas serão em menor
número e vão produzir crescimen-
tos menores. A previsão é de que
o crescimento observável para
2005 a 2010 seja de 1% e o con-
sistente não será maior que 0,3%.

Então não vamos ter uma
explosão da população?

Não é a tendência que estamos
observando. A segunda conseqüên-
cia seria a mudança na distribuição
etária da população, com um
crescimento mais rápido na faixa
que abriga as pessoas acima de 65
anos. Se em 70 ela representava
3,5% da população, atualmente
deve estar com um índice acima de
5%• Em 2010 vamos estar perto
de 7%, em 2030 em 11% e em
2040, em 13%, que são níveis
encontrados em países europeus

"É o momento ideal
para planejar. Mas a

grande pergunta é: nós
estamos aproveitando
essas condições mais

favoráveis para resolver
esses problemas? Não.
A grande questão é que
você tem de ter decisão

política.

mais velhos. Quer dizer: em ape-
nas 40 anos, vamos chegar a um
índice que os países europeus che-
garam em mais de um século, com
todas as suas conseqüências. Para
a qualidade e a competência da
nossa seguridade social, isso é
muito sério.

Quais são as perspectivas, a
partir desses dados?
Em alguns aspectos são positivas.
O declínio cria condições muito
mais favoráveis para se enfrentar

alguns problemas sociais. Se, no
ano 2000, teremos o mesmo núme-
ro de criancas até 5 anos de 1980.
então o público-alvo das políticas
voltadas para a infância será ba-
sicamente o mesmo. Em princípio
haverá condições mais favoráveis
para investir em alimentação.
saúde e educação dessas crianças.
A população entre 5 e 14 anos,
entre 1990 e 2000, vai crescer a
uma taxa média de apenas 0,5%
ao ano, quando historicamente
crescia a 3%. Então, teoricamente,
seria menos difícil enfrentar alguns
problemas.

Haverá uma chance de su-
perarmos, por exemplo, as
deficiências do nosso siste-
ma de educação básica?
Sim. Mas a grande pergunta : nós
estamos aproveitando essas con-
dicões mais favoráveis para re-
solver esses problemas? Não. A
grande questão é que você tem de
ter decisão política, uma definicão
de prioridades que leve em conta
esses dados. Se o simples declínio
da fecundidade ajudasse a resolver
problema, nós não teríamos meni-
nos de rua em Belo Horizonte. A
fecundidade da população pobre,
dos favelados, também caiu. E
acabamos de ver que a própria
migração para Belo Horizonte
mudou de sinal. E isso melhorou a
nossa qualidade de vida?
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