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ASPECTOS REGIONAIS DA 

•DINÂMI CA DEMOGRÁFICA BRA SLE IRA 

Alberto Ccttaldi (1) 

Entre 1872 e 1960, datas do primeiro e último Censos Popa 
lacionqis realizados no Braii, os efeitos humanos dentro das fron-

teiras aumentaram de pouco maia de 60 milh6ea de pessoas. loto quer 
dizer, o crescimento demografico brasileiro em pouco menos de 90 

anos, é comparavel à populaçao atual da Áustria, Checoslovquia,Hun 

gria e Polcnia em conjunto. Semente no periodo 1950-60 o Paga acrea 
Oentou uma quantidade de populaçao equivalente ao efetivo da Iugos 

lcvia ou Rurnania em 1960, volume atingido nestes pase8,apos longo 

caminho secular. Por outro lado, enquanto o mundo entre 1950 e 1960 

aumentou sua populaç&o em 115, o Brasil no mesmo tempo aumentou-a 

em 1/3. 

Êstes poucos fatos assinalados e de cõnhecimento relativa 

mente geral, parecem suficientes, para justificar o e8tUdo a fundo 

da demografia brasileira, e ainda mai8 hoje que, a par de se dispor 

de melhores técnicas de anliee, o indivtduo de nivel madio para ci 

ma já tomou consciencia de que existe um problema chamado ttpopula 

o que lhe é freqüentemente recordado pelos mais variados ele-

mentos de informaçao. 

É claro que o assunto nao é to simples como se quer fa-

zer supor a este homem medio. O Brasil, com seus 8,5 milhoes de km,2  

poderia conter dentro de seus limites uma populaçao varias 	vezes 

maior que a atual. Se é assim, existe um problema de população bra- 

sileira? A resposta nao pode ser dada rápida e ligeiramente: se 

certo que o Pats pode absorver uma populaçco muito maior que aatual, 

'1) - Perito dem6grafo do Programa das Naç6es Unidas para o Desar-
rolio (UNDEVPRO). Os pontos-de-vista aqui expostos sao exclu-
sivamente do Autor, e nao da organizaçao a que pertencia -. .fa 
lecido em 1968. 
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en funçao dos recuros naturais que ainda nao foram explorados, nao 

6 o tamanho da populaç&o o problema atual, mas sim sua taxa de cres 

cimento anual, e os efeitos que dai advim, n&o 86 no campo econimi-

co, mas tarnb6m nas 8uas pr6prias oaractersticas demográficas. s-

te aspecto do assunto nao foi em geral bem tratado por quem even-

tualmente se ocupou do tema "populaçao, o que deu lugar a uma  sé-

rie de discussoe - na maioria das vizes mal avalizada de informa-

çao - que em vez de aclarar o panorama, ainda o complicou mais. 

Mas antes de se expor o problema, o 16gico i se verificar 

se ile realmente existe, e as8im sendo, estudar os fatires que in-

tervim no processo, as causas aparentes que afetam cada um diles e 

as possibilidades de que variem ou permaneçam imutaveis. O Brasil 

como um todo, do ponto-de-vista de populaçao, foi objeto das mais 

variadas an6lises e em geral pode dizer-se que suas tendincias pas-

sadas, situaçao atual e provcvel evoluçao futura s&o conhecidas com 

um certo grau de exatidao. Apesar das evidentes lacunas no Bietetfla 

de Estatísticas Vitais, ao contar-se com sete censos populacionais 

num período de 88 anos, uma equipe como a do Laborat6rio de Estatts 

tica do IDGE e con o notavel impulso que a esta equipe foi capaz 

de dar, personalidade como a de Giorgio Mortara, possibilitou que as 

principais características da dinimica e estrutura demografica fos-

sem determinadas a seu tempo. 

Assim 6 que hoje tem-se uma id6ia mais ou menos clara de 

como foi o desenvolvimento de populaç&o total e quais foram os fa-

t6res que permitiram chegar atual situaç&o. 

Ao que parece, o ano de 1940 marca um ponto importante 

para o desenvolvimento da populaçao nacional. Basta dizer, para se 

avaliar esta id6ia, que entre 1872 e 1940 a taxa de crescimento anu 

ai da populaç&o total foi de 2,1%, no entanto nos vinte anos se-

guintes a 1940, a taxa de crescimento elevou-se substancialmente 

atingindo um valor anual m6dio de 2,8%, alcançando 3% entre 501 
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60(1). A razaô fundamental desta mudança viõlenta no ritmO de cres 

cimento demogra#fico  fpi a reduçao substancial de mortalidade a par 

tir de 1940; entretanto, a natalidade no experimentou müdanças de 

tanta ressonancia, nem mesmo estendendo o estudo a varios anos an-

teriores. Assim, a diferença entre as duas variaveis,que eontitUi 

o ceecimentô vegetativo da populaçao aumentou consi4eravelmente, 

colocando o Pais em situaçao semelhante a maioria dos pa€Bes em Vi 

as de desenvolvimento. 

As conseqIencias destas mudança8 ja foram analisadas em 

outras monografias, e seria desnecesedrio tornar a insistir no as-

sunto. 

Contudo, o panorama demografico brasileiro como um todo 

pode ser estendido igua'mente aos diversos grupos que comp6em o po 

tencial humano do Pats? Ao que parece a resposta deve ser catego-

ricamente negativa. Nem num passado recente (menos de 100 anos), 

nem no momento atual, os diversos agregados demografioos nacionais 

mostraram oaraoter€sticas homogeneas do ponto-de-vista dinamico e 

estrutural. 

Isto é o que pretendemos demonstrar nas paginas seguin-

tes.. O objetivo sera razoavelmente alcançado, na medida em que as 

disponibilidades de dados o permitam e em funçad da aproximaç&o 

que se tenha alcançado por meio de elaboraç6ee pr5prias, emanadas 

de diversos mtodoa de analise demo grdfica. 

Convem observar que grande parte do tzabalho sera limita 

da ao pervodo 1940-60, em virtude de que para isse se co-t-

ta com maior volume de informaçao eetatiatica e de analise das ci-

fras censitarias. 

(1) - Trata-se de crescimento anual midio da população total, is-
to é, incluindo-se a contribuiçao direta e indi,'eta dos sal-
dos Uquidos de migraçao. 



Delimiaçoes das Áreas 

Seguiu-se neste trabalho a delimitaç&o geogrfica que o 

IPEA adotou com vistas ao seu trabalho de planifícaçao e desenvolvi 

mente regional. Esta afasta-se da tradicionalmente adotada pelo 

IBGE, que obedecia mais a um critrio fsico-geogrfico que sacio-

econ6mico. É óbvio assinalar que nem uma nem outra pretende es go-

tar o tema de regíonalizaço do Pats. Talvez agora possa-se tentar 

começar essa complicada tarefa, uma vez que se conseguiu reunir a 

mais ampla informaçao a nvel desagregado, com resultado dos estu-

dos especiais iniciados pelo IPEA e por organismos estaduais e de 

dcsenvolvimenio regional. 

A mais sria limitaçao 	rcgionalizaço adotada neste tra 

balho ser, sem divida, o de ter agrupado o Norte e o Centro-Oeste 

em uma s regico. Uma crea que reine os 213 do territ5rio nacional 

que contam no seu interior uma variada gama de atividades s6cio-eco 

nomicas; que embora contando com alguns centros povoados de relai-

va importancia favorecendo o desenvolvimento de atividades no-agrt 

colas, esta ainda hoje formando áreas de colonização incipientes,en 

fim que, embora recentemente, contm nada menos que asse particular 

fen6raeno chamado Brasilia, faz parecer pouco razoável dar-lhe as ca 

ractertsticas de uma reg'ío homognea. 

Sem dúvida, j8te era, o inico caminho que permitiria uti-

lizar os dados provis6rios disponíveis da amostra do Censo de 1960, 

fundamentalmente no que se refere estrutura por idades, migração, 

etc. Esta razao parece ser den?asiado forte e justificaria por si 

s6 a aparente falta de consistência. 

Regies demogrficamente homogêneas, smentc podero ser 

esquematizadas quando de urna exaustiva analise dos ccnsos,no s6men 

te a n-i;el estadual, mas tambm municipal e mesmo de distrito. A in 

ter-relaço rL2 dctcrminadas variaveis demogrficas, com tdas as dc 

mais que fo1'?am o marco socio-economico dentro do qual se desenvol-

ve a atív-idade das zonas, permitira uma rcgionalizaçao mais acurada 



-5- 

Ô Pczs. Por enquanto aceita-se a apresentada neste trabalho como 

urna p'imeira tentativa. 

Coiocaçao do Problema Demo,grfico Regional 

Em 2872, a regiao Nordeste era a que continha o maior vo-

lume demogrcfico do Pais, seguida dc perto pela Sudeste, e reunindo 

entre elas 87% da populaçao total. Evidcntenents, desde os tempos 
da colonia, ambas as regioes se haviam constituído em focos de atra 

çao, devido ao condiçces econimicas predominantes da epoca. 

Ao contrario, cm 1960, essas duas regíocs citadas reuniam 

75% da populaçco brasileira, significando essa rcduço do piso demo 
grafico relativo (de 87 para 75%), no período considerado, a carac-
terstica mais saliente da dinamica das populaç5es regionais. 

Como resultado dessas varia çes i que se observa que no 

periodo 187211960, o Sul do Pais multiplicou seus efetivos 16 vi-

zes, o Norte-Centro-Oeste 10 vises, enquanto que aquelas creas que 

formavam o grande potencial humano em 1872 experimentaram crcscimen 
tos bastante menores (5 e 7,6 vises a populaçao dc12 no Sudeste 
e Nordeste, respectivamente). 

Nem mesmo ao leitor mais desprevenido poderiam passar deo 

percebidos os fatos quantificados do Quadro I. Êstes marcam ntida 

mente as diferenciais do crescimento regional nesse per'vodo infe-

rior a um sculo. Se se desagregassem mais estas cifras seria pos-

svel observar que dentro de cada regiao existe, sem dzvida, vcriqs 

fatos ainda mais notaveis: cidades muito importantes em cada regiao 

•ezn. 1872, que cresceram a um ritmo significativamente menor que tida 

a regido e vice-versa. 



QUADRO 1 	- 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA DINXMICA DA POPUL4ÇÃO POR REGIÕES 

REGIÕES 

INCREMENTO 	DEMO GRÃ 

FICO 1872-1960 

N9 	DE VÊ' 

ZES 	QUE 

SE 	MULTI 
- 

PLICOU 	A 

POPULAÇÃO 

PORCENTAGEM 

DA POPULAÇÃO 

NO TOCANE AO 

BRASIL 	(%) 

TAXA DE CRESCIMENTO 

ANUAL MÉDIO (%) 

ANOS APROXIMADOS DE 
DUPLICAÇÃO DA POPU- 

:L4çÃo SEGUNDO TAXAS 

D: 

Absoluta Relativo 

(000) ( %) 1872160 1872 1960 1872190 1950160 1872190 1950160 

Norte e Centro-Oes 

te 4 936.0 8.2 9.9 5.6 7.8 2.0 4.3 35 16 

Nordeate 17 973.0 29.9 4.9 46.7 32.2 1.4 2.3 50 30 

Sudeste 26 461.6 43.9 7.6 40.4 43.5 2.4 3.0 29 23 

Sul 10 818.6 18.0 16.0 7.3 16.4 3.9 3.9 18 18 

Brasil 60 189.2 1,00.0 7.1 100.0 100.0 2.0 3.0 35 23 

NOTA: Para todos os casos considerou-se que as datas do censo correspondem metade do ano correspondente. 

1 
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O comportamento demo grfi co regional deve ter obedecido 

c açco conjunta de uma variada gama dc fatres hiat5ricos, sociais, 

economicoe, geograficos e poUticos, muitas vezea nao sornente liga 

Soe a fatos nacionais., mas também como reflexo dc aconteci ne ntos 

xtrorea dc indubitavel importancia. 

Do ponto-de-vista bio15gioo, um conjunto de aerce huma-

nos e uma entidade auto-reproducente; o indiv€duo nasce, atinge a 

juventude, reproduz-se, começa sua maturidade e por zltimo morre. 

Por adversas que tenham sido as condiçoes do meic ambiente cm que 

se desenvolveu, em geral, o processo foi sempre crescente e oontt-
nuo, ainda que nao uniforme. Se as populaçoes humanas do mundo ti 

vessem experimentado, desde sua apariçao, as mesmas taxas de cres-

cimento da atualidade, a populaçao terrestre de hoje pe8aria mui-

tas vezea maia que a mesma esfera que lhe serve de sustentacuio. 

Do mesmo modo, dentro do esquema regional adotado, a ve-

locidade de expanaao das zonas nao foi sempre a mesma, e esta foi 

a principal razo da altcraçao doa pesos relativos olcervadoa ante 

riormente. Claro csta que neste caso, ao na.scer, rep7'od'izir-ae e 

morrer dos indivtduos, se ajunta uma outra roribilidade, herança 

do nomadismo e essncia do ser humano contcmpoineo, o direito de 

passar fronteiras nacionais ou internacionais, dando lugar s mi-

graçee internas e externas, as quais, Bendo de vulto, podem oca-

sionar modificaç5'es na dinarnica e estrutura das populaç6es de que 

provem, ou para as quais se dirigem. 

No caso brasileiro, alem dos diferenciais internos 	do 

crescimento bioi6gico, ajuntaram-se as mudanças 	iflter-regionai8 

da populaç&o e a contribuiçao - importante em algumas epocas, me-

nos em outras - da migra çao externa. 

Quer dizer, nem tudo pode-se explicar pe.ios diferentes 

potenciais de orescmento bio15gico das populaç5es regionais - se 

existirem - mas sim pela açao conjunta delas e da migração, sendo 

que esta ultima nao se traduz s5mentc em um efeito agregativo de 



grandezas, pois tambem pode ocasionar mudanças nos componentes nata 

rais do crescimento fundamentalmente no grupo que os recebe. 

Tratar-se-a pois de dar uma vis&o geral dos diversos fato 

res que influiram nos padroes ttpicos de crescimento demo grafico, a 

nível regional: natalidade, mortalidade e migraç6es. A falta de e -

lementos fidedignos de analise par.z os anos anteriores ao Censo de 

1940 impedira sem dzvida um panorama mais completo no tmpo'. 

Natalidade, Reproduçao 

Por volta de 1960, mais de 70% da populaçao mundial tinha 

uma natalidade - medida em termos de taxa bruta - superior a 40% 

ànuai(2), e nenhuma das regi6es atualmente desenvolvidas apresentou 

uma taxa b?uta superior a 25 0/00. Ao que parece, esta é a caracte 

r-stica mais predominante que divide as arcas desenvolvidas dae que 

ainda permanecem em um nível de subdesenvolvimento. 

Ao contrario da mortalidade, a natalidade, parece estar 

mais ligada ao desenvolvimento s6cio-economico dos patses, enquanto 

que a primeira depende geralmente em maior medida de outros fat-

res. Ë assim que ainda os pa-tscs mais atrasados, estao atualmente 

conseguindo rcduç6es sensíveis nos seus n'zveis de mortalidade geral, 

sem que isto se deva a um adiantamento nos seus nvcis de vida. 

A maior parte dos quadros apresentados nas linhas seguintes pro 
vem do Diagnostico Preliminar dc Demografia Regional do EPEA (ined 
to). A metodologia utilizada na determinaçao das diversas 	varia- 
veis esta explicada no referido trabalho, assim como as limitaç5es 
que elas contem. 

FONTE: Naç5es tinidas, "Informe sobre la situaci5n social 	dei 
mundo", 1963, Nova Yorque, 1964, pcgs. 7 e 11. 
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QUADRO II 

TAXAS BRUTAS DE NATALIDADE EM CADA REGIÃO(1) 

TAXAS BRUTAS 
REGIÃO/BRASIL 

REGIÃ'0 	
( /oo) 

1940150 1 1950160 1 2940150  1 1950160 

Norte e Centro-Oeste 56 54 1,22 1,23 

Nordeste 48 47 1,04 1,07 

Sudeste 44 43 0,96 ' 	 0,98 

Sul 43 41 0,93 0,93 

Brasil 2  46 44 1,00 1,00 

Estas taxas foram calculadas para a populaçao natural de cada 
regiao, quer dizer, de pessoas aí nascidas. Sem duvida, nao sera 
muito grande o erro que se comete ao generaliza-las as 	populaçoes 

'-presentes, na medida cm que os naturais presentes constituem,em ge-
ral, mais de 90% da populaçao regional. 

As taxas do Brasil em conjunto foram estimadas ponderando-se a 
de cada regiao pelo seupeso relativo de populaçaío no pertcdo. Tal 
proceder justifica-se s6mcnte por se buscar consietncia 	interna 
aos dados. Seus valres, por tal razao, no coincidem com outros es 
timados anteriormente por metodos de analise demografica, mas 	nao 
os int'alidam. O valor nacional aqui apresentado, se impe para per-
mitir uma visao, ainda que grosseira,dos desvios regionais em rela-
çao 	media nacional. 

Assinalemos em primeiro lugar que aparenteraente,a natali-

dade brasileira nos últimos vinte anos nao experimentou mudanças 

muito sens-tvei, situando-se em um nvel elevado e colocando-a den-

tro destes 70% da populaçao mundial mencionados anteriormente. 

Mas se o nvel geral e alto, observa-se a estimativa rea-

lizada para a grande regiao Norte-Centro-Oeste, bastante Buperior 

aos 50% anuais e traduzindo-se em um potencial de árescime,jto demo- 
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grafico excepcional, mesmo que a mortalidade tambbn elevada o redu-

za um pouco. Incluso o Sudeste do Pds, que constitui o centro s6-

cio-economico mais desenvolvido da atualidade, e que apresenta uma 

natalidade alta e em aparente desacordo com o que se poderia espe-

rar em virtude do grau de desenvolvimento alcançado, pela regi-&o. 

No "Informe sobre la situaci6n social dcl mundo en 1063" 

() se menciona que e pouca a a6sociaçro uniforme que se ptde enccn 

trar entre os ntveis de reprodução humana, e os &tdice de urbaniza 

o ingresso médio "per capita, a taxa de analfabetismoda popu 

laço, a circulação de peri6dicas e outros meios de comunica çao a'a 

massas. Acrescente asse informe que., aparentemente, nos ntveie da 

fecundidade dod pasec em vias de dsenvolvimento c8to atuando 

mais fortemente caractersticas culturais que nao foram modificadas 

por mudanças n!o campo s 64io - econ5mico ,  

/ 	QUADRÓ III 

RELAÇÃO ENTRE CJ?IANÇAS DE 0-4 ANOS 	1000 MULHERES 

DE 15-49 ANOS, POR REGIÃO, POPULAÇÃO PRESENTE, 2950 E 1960 

REGIÃO 

Norte e Centro-Oeste 

Nordea te 

Sudeste 

Sul 

Brasil 

CRIANÇAS 0-4 ANOS/MULHERES 
15-49 ANOS 

(000) 

1950 	1 	1960 

719 776 

687 687 

599 624 

706 694 

652 667 

(1) Naç6es Unidas, op. cit., pag. 19. 
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Mudanças nos padr5es culturais, evidentemente nao 	podem 

Ber observadas em curtos periodos,, ao contrairio do que sucede com 

analfabetismo e urbanizaçao, variaveis estas que so suscet€veis de 

se modificarem substancialmente em pouco trnpo, pcla influencia de 

uma açao estimuladora que em geral exige poucos esforços. Explicar-

se-ia deate modo, ao menos em parte, a aparente falta de correlaçao 

entre n€vel socio-economico e fecundidade. 

Os censos de 1950 Q 1960 permitem calcular a relação en-

tre crianças (0-4 anos) dc ambos os eCxos e mulheres em idade de 

procriar (15-49 anos). Se bem que este 'tndice obtido d uma medida 

da fecundidade., estc ele tambem afetado pela mortalidade,principal-

mente infantil, e pelas mudanças que at se efetuam. É 5bvio diú-lo 

mas numa zona de alta mrtalidadc, um menor número de meninos sobre 

viverão dos anteriormente nascidos vivos, de tal modo que o -tndice 

conseguido e um tndice de fecundidade, mas sens'tvelmente afetado pe 

la mortalidade vigente. 

As quantidades obtidas deste índice para as regi5es consi 

deradas (população presente na data dos censos), vm confirmar em 

grande parte o observado anteriormente no que se refere c natalida-

de bruta. Apesar da alta mortalidade do Norte e Centro-Oeste - como 

ver-se-a adiante - a relaçao crianças/mulheres em idade frtilda 

regido i, em ambas as datas, a mcis alta do Pais, e tem senstvelmen 

te aurnen-tado. Tal fato confirmaria em parte os valeres que se es-

timaram de taxas brutas de natalidade., que poderiam chegar a surpre 

endcr no primeiro momento. 

No vem ao caso enumerar aqui, quais poderiam ser os fa-

teres que influenciam no nível de fecundidade atual do Pa€s e nas 

diferentes regiões. Raz6ea, em teoria, poder-se-iam dar varias e, 

inclu8ive, algumas delas apoiadas por certa informaçao, mas,eviden-

temente, ate que nao se inicie uma serie de estudos diretamente des 

(1) No se deve leixar dc ter em conta que este €ncice de fecundid 
de cata geralmente muito afetado pela omieao censal diferencial 
em especial de criançae,o que pode ocasionar serias perturbaçoes nos 
valores achados.Ademais,esta omiss&o pode nao ser s5 diferencial no 
que toca à idade,mas tambem em relaçao à zona geografica e recen-
seamento e,neste ca8o,tudo levaria a indicar que as maiores dificul 
dadeo encontrar-se-iam no Norte e Centro-Oeste. 
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tinados a medir e avaliar atitude8 e opini6ee a respeito da fecun-

didade, 	inutil tentar enumerar causas prõVaVei8. 

Reproduçao 

De acordo com as altas taxas brutas de natalidade das re 

gioes, no curto periodo estudado, as taxas brutas e Uquidas de re 

produçao feminina(1) tambim apresentam vdlore8 elevados. Estas ta-

xas tem a vantagem de constituir-se em rnelhore8 indicaoee que aqui 

las,peo menos no que se refere comparabilidade,em ia'tud'de n.o 

e8tarem afetadas pela estrutura etária de cada populaçao. Ademais, 

o meio de obtençao destas taxas de reproduçao i diferente em geral 

do empregado para a taxa bruta de natalidade, devendo contar-se com 

as taxas de fecundidade pela idade daè mulheres. Se bem que iate 

ultimo merece um refinamento maiè nas fontes de dados demografi-

cos, em razao de indagar-se nos censos brasileiros, o numero de fi 

lhos nascidos vivos de cada mulher, le possibilita o calculo 	de 

taxa8 por idade e posteriormente de taxas de reproduçao 	brutas. 

Com uma estimativa razoavel da mortalidade regional, pode-8e 	de- 

pois passar determinaçao de taxas Uquidas. 

(1) lima taxa de reproduçao feminina dd a idiia de quantos 	filhos 
dariam 	luz (em media) uma geraçao de mulheres, se as mesmas 
observarem durante toda a vida reprodutiva as taxas de fecundi 
dade por idade vigente em um momento. É a taxa bruta quando con 
idera que toda mulher, vivera seu pertodo reprodutivo inte-

gralmente, quer dizer, nao havera morte. Fazendo intervir este 
ultimo fator, obtem-se taxas Uguidas. As quantidades a que se 
chega s&o de valor mais teirico que pratico, ainda que tenham 
vantagens positivas no que toca a possibilidade de comparaçoee 
ent'e varias areas. 
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QUADRO IV 

TAXAS BRUTAS E LÍQUIDAS DE 

REPRODUÇÃO FEMININA (a) POR REGIÕES 

1940-50 e 1950-60 

REGIÕES 

REPRODUÇÃO 
BRUTA 

VARIAÇÃO 

(%) 

REPRODUÇÃO 
LÍQUIDA 

VARIAÇÃO 

(%) 40-50 50-60 40-50 50-60 

Norte e Centro- 
Oe8te 4.1 4.0 - 3.6 2.0 2.6 +29.1 

Nordeste 31 3.2 # 	1.6 2.1 2.2 + 5.8 

Sudeste 2.9 2.6 -10.9 1.8 1.9 + 5.4 

Sul 3.0 2.8 - 5.0 1.9 2.3 +18.0 

brasil (b) 3.1 2.9 - 	4.8 1.9 2.2 

Sendo a taxa bruta de reproduçao feminina a soma das ta-

xas de fecundidade especficae por idade da mae (no intervalo re-

produtivo, geralmente 15-49 anos) multiplicada pela porcentagem de 

filhas mulheres que se espera observar (104 - 107 homens para 100 

mulheres no momento do nascimento), uma reduçao no seu valor, sig-

nifica que houve diminuiçao da fecundidade por idades,situaçao que 

se verifica em todae as regioes, com exceção do Nordeste, com uma 

alta insignificante. Em síntese, experimentou-se uma leve reduçao 

da fecundidade por idade nas mulheres de todo o Pats, entre 1940 e 

1960. Contudo, note-se que ao magnitudes dessas taxas brutas de 

reproduç&o e nivel nacional significam que, em media, cada mulher 

(a manter sem mudanças as taxas por idade) chegaria a ter ao fim 

de sua vida reprodutiva mais de 6 filhos de ambos os sexos, média 

que se elevaria a mais de 8 no Norte e Centro-Oeste. 

Sem dúvida, ao fazer intervir a mortalidade no 	calculo 

da reproduçao observa-se em primeiro lugar, que as taxas aumentam 
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fl08 valorea entre doi decynio,,1  em coneeqi4encia da reduçaç da mor 
talidade e apesar do decl*jia obsertado nas taxas e8peO1fiÓa8 por 

idade. Agõra ja nao eao 6 mas 4,5 filhos, em media para 1950-60, 

os que viriam a luz doe sobreviventes dessa mesma geração de n*uihe 
res. Quer dizer, o potencial reprodutivo da mulher brasileira 1ZG 

seria tão alto coma antes tinha dado a entender a taxa bruta de 

reproduçao. 

Mas, e isto e o mais importante, tenha-se em conta 	que 

ea8e potencial reprodutivo das mulheres aumen*ou consideravelmente 

entre decenios ao dimiyzuir sua mortalidade, sendo outra vez o Nor-

te e o Centro-Oeste a região q ue moetra modificaç6es maia eenet-

Veis. 

Em resumo, se bem que a fecundidade por idade da mulher 

declinou quase que geralmente, a diminui ção muito mais forte da mor 

talidade permitiu que a reprodução l€quida aumentasse 8enB'tvelmefl-

te no ultimo pertodo intercensitario. Na medida em que a mortali-

dade continue em decrescimo e a fecundidade p02' idade feminina não 

mude substancialmente, o coeficiente  de rertovação de uma geração 

de mulheres pela seguinte, sera cada vez maior. 

Podera iBto ser uma causa para a diminuição da fecundi-

dade geral? Acreditamos que sim, jd que, cada vez sobrevivendo maia 

filhos dos dados luz,a famzlia eetaracont-vnuamente aumentandô e 
chegara um momento em que os pais compreenderão que não podem dar 

livre curso sua capacidade de reprodução, sem risco de comprome-

ter a segurança economica de todo o nucleo familiar. Se se acres-

centar a continua urbaniza ção, a crescente participa ção das mulhe 

res em atividades remuneradas, e por ultimo um eeforço coordenado 

e efetivo para conseguir uma progressiva aculturação do indiwtduo 

me'dio, é poesivel que todos isses fat6ree em conjunto poasibiitem 

ao Pa'a entrar em um processo definido de "Transição Demo grafica", 

quer dizer, acompanhar o deciv#nio  da mortalidade com o decUnio da 

fecundidade. 
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MOR2'A £ IDADE 

Excluindo-se aquiles pa€see que ja antes da 2 9  Guerra ha 

viam atingido baixos ntveia de mortalidade, dandó poie pequena mar 

gem para reduçao, o fato mais importante da hiet5ria demo grafica 
recente foi a sensivel diminuiçao mostrada na mortalidade geral dos 

paièseá menos desenvolvidos. Sem duvida, e apesar deaee decUnio 

eidente as condiç3es de saude sao ainda precarias fl238e8 pa€Bee 

e a expectativa de vida e vigor em uma grande parte do mundo são 

muito menores que nas regi6es economicamente mais adiantadas. 

A medida mais usual para quantificar a mortalidade geral-

a taxa bruttz - se bem que constitua em muitos, casos a u#nica  aproxi 

mação do problema, encobre geralmente a verdadeira extenaãodo re8 

mo, pois não leva em conta ac distintas estruturas por idade. As-
sim e,  que na atualidade existem fatos que primeira vista parecem 

paradoxais, como por exemplo: a grande maioria dos pa€ses da Ameri 

ca-Latina apresentam para 08 anos recentes, taxas bruta8 de morta-

lidade menores que muitos dos pav8es mais deaenvolvido8 do mundo, 

apesar dos evidentes desn€veis alcançados no que toca a sanitarie-

mo e luta contra as enfermidades e mor-te entre ambas as regiães. A 
causa fundamental diBte fat-o Bao as diferentes estruturas por ida-

de das regiies que se compara. 

O Brasil acompanhou o progresso geral que se atingiu nee 

te campo, principalmente nos anos que se seguiram a 1940. Anterior 

mente a esta data, se bem que a tendincia da mortalidade geral,fos 

èe de declinar contnuamente, o caminho foi ao que parece lento e 
duro.Segundo o que - cal-cu1ou Mortarasntre 1872190 e 19.20140,a:ta 

xa bruta de mortali.dade ti.nha decl-i.nado de 3 para 2,6 anual, quer 

dizsr,uma redução dc pouco mais de 15% ne8tc perodo.Eai»taçea do 

(1) - IBGE, Contxibuiç6ee..... op.cit. 
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Portanto, o decUnio da mortalidade,medido pela taxa bru 

ta, foi sensível no Pate em seu conjuntcr,como tambem para cada urna 
das Regies. Claro esta que a n€veis regionais existem diferenças 

notaveie nos efeitos alcançados na luta contra a morte. "Uma caraô 

tert1stica importante da mortalidade no mz#ndo tem sido a desigual-
dade das naçes ricas e pobres em face da morte"(l). E8ta desi-

gualdade manifestou-se a nível regional no Brasil, nao somente no 

que toca aos val6res a que se chegou recentemente, mas tambem mu 

dança em termoe relativos. 

Assim, por exemplo, o Sudeste e o Sul, que apresentaram 

na altima década ao menores taxas de mortalidade, reduziram-se com 

relação ao decenio 40-50 em 55 e 42% respectivamente.Ao contrario, 
o Norte e o Centro-Oeste e o Nordeste, as &reaa menos desenvolvi-

das do Pais, nao sarnente chegaram a experimentar em 50-60 tQ4cas bru 

tas superiores a 100% em relaçao s taxas das outras regioes, maia 

ainda sua diminuiçao com respeito a 40150 foi de soraente 29 e 23% 
re8pectivamente. 

Todavia 8&o correntes no Brasil altos n'tveis da mortali-
dade infantil e, conseqUentemente, baixas esperanças de vi ao 

nascinn'nto, apesar das senstveis modificaçeo nas ta.ae brutas. Se 

ooccZculos encerram um grau razodvel de aproxirnaçao, 1 de cada 6 

arianyas nascidas no Norte, Centro-Oeste e Nordeste em 1950-60 ., 

morreram antes de atingir um ano de vida, e em ambas as zonas a m 

dia de vida se situa em um nvei ccn'parado ao corrente(cdlculo) em 

1950-58 em t8da a Ásia, com excluaao da URSS(2). 

No que parece na Regido Sul estariam as melhores condi-

çoes de saide do ponto-de--vista de rnoralidade. A esperança de vi-

da alcançada no ultimo decinio intercensal é senstvelrnente superi-

or media nacional e quase semelhante de alguns países europeus 

- Naçoee Unidas, "Boletim de Populaçao n9 6 11-Nova Yorque, 1,963 
- Naçoes Unidas, op. oit., pag. 20 Quadro 111-1. 
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(embõra 08 menos adiantados, ou seja, Espanha, Groia, Pçrtugat e 

lugosiavia) (1). 

As modifica Øoes fl08 padr3es de mortalidade regional tive 

ram conseqincia nao' somente no ritmo de crescimento da populaçao 

nta8 tambem em sua estrutura e em outras caractr8tica's. Por exem 

pio, a vida mdia ativa de um trabalhador crescera na medidaem que 
a mortalidade atenue os seus efeitos, sem que se modifique neces-

eariamente as atitudes do indivtduo ou da sociedade com referncia 

ao menor ou maior prolongamento do tempo de trabalho. Com  este ob- 

jetivo note-se qual tem oido o efeito da diminuiçao da mortalidade 

na vida media ativa li"quida de um trabalhador entre os 10 e 59 

nos, a n'vei regionai(2). 

QUADRO VI 

VIbA ATIVA LÍQUIDA ENTRE 10 E 59 ANOS, POR REGIÕES 

SEXO MASCULINO 1940, 1950 E 1960 

VIDA MEDIA ATIVA LÍQUIDA GANHO ENTRE OS PERÍODOS 

REGIÕES 	1 	(ANOS) 	(ANOS) 

1940 1 1950 1 	1960 11940/50!1950/60j1940/60 

Norte e Centro- 
Oeste 29,5 32,, 9 38,1 3,4 5,2 8,6 
Nordeste 34,2 35,3 36,2 1,1 0,9 2,0 
Sudeste 33,4 36,0 3?,3 2,6 1,3 3,9 
Sul 33,7 376 39,8 3,8 2,3 6,1 

- Naçoee Unidas, 	op. 	cit. 
- A esperança de vida ativa ltquida ou vida media ativa Uqui- 

da da uma ideia de quantos anos poder&o viver em 	atividade 
(entre 10 e 59 anos, neste caso), 	em media, uma geraçao 	de 
individuos que alcancem 10 anos, se durante iate pertodo 	de. 
suas vidas experimentarem os padroes de atividade e morte vi 
gentes em uma. areaa e em um momento dado. 
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No Norte e Centro-Oeste em 1940, uma geração de indivt-

duos que conseguissem chegar aos 10 anos de idade, viveram em m4dia 

29,5 anos em atividade, se as condiç6es de participa çao nQ 
1
esforçp 

econ6mico e a mortalidade n&o variczssem no futuro. Em 1960, quase 

exclusivamente por efeito da baixa na mortalidade, esta geração ti-

nha a possibilidade de permanecer ativa 8,6 anos a mais que em 1940, 

quer dizer, 38,2 anos ativos no período considerado plenamente pro-

dutivo. 

Como o homem participa no processo economico nao somente 

como produtor mas também como consumidor de bens e serviçps, é evi-

dente que estas modificaçoes na probabilidade de permanecer mais 

tempo em atividade, tanto a nível regional ciomo nacional., devem ter 

sido capazes de introduzir modificaçoes na- onjuntura economica,so-

cial, familiar e previsional, obrigando adoç&o de medidas tenden' 

tes a levar em conta essezs mudanças. Enquanto que de um lado dimi-

nuram os encargos econ8micos da populaçao ativa (já permaneceram 

mais anos em atividade) proveniente do setor de inativos, a oportu-

nidade de vagas, por morte, serão menores e maiores os custos para 

o sistema de segurança social. - 

Em resumo, tadas as regioes sem exceçao, mostraram nos il 

timos 20 anos, significativos ganhos em sua luta contra a mortalida 

de, situaçao que se refletiu sensvelmente na taxa bruta de mortali 

dade e na expectativa de vida ao nascer. A mudança na primeira,sig 

nificou um aumento substancial na taxa de crescimento natural 	da 

produçao entretanto, a prolongaç&o da vida media fez sentir 	seus 

efeitos, entre outros na estrutura por idade, nas taxas Uquidas de 

reproduç&o feminina e na vida media ativa de um trabalhador. 

MIGRAÇÕES INTERIORES 

Como regra geral, a trans ferincia da populaçao de uma re-

gi&o para outra i em funçao das condiçoes econamicas vigentes tanto 

na zona de expulsao como na de atraçao. Embora se suponha que ou-

tros fatores podem influir nestes deslocamentos (abertura de vias 
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de comunic?zço, possibilidade crescente de colonizaça de novr2s tefir  

ras, distancia e extensão da riso, a esistnciq ou n&o de ba'ri 
ras naturais), na maioria das •ves so os efeitos de incentiiia e-

conrniccs que se fazem sentir em maior escaia 

Como se trata aqui de grandes regiaes nacionais, « "f3rça 

de deslocamento interno da populaçao esta um tanto reduzi4a pela px 

tensão das mesmas. Se a analise se realizasas em um nevei maisd-
sagregado, estados municipios, os fatos mostrariam a extraordinária 

capacidade da populaçao brasileira para deslocar-se de &eu lugar de 

nascimento. Apesar desta iimitaço, proveniente da agrupação utili 

zada, o estudo comparado do lugar de naScimento com > o de presença 

dos individuos a partir de 1940, mostra a persistente tendência a 

aumentar as mudanças inter-regionais. 

QUADRO VII 

PESSOAS RECENSEADAS FORA DA 

REGIÃO DE NASCIMENTO, 1940-50-60 

N9 ABSOLUTO 	% EM RELAÇÃO 
A N O 	(1000) 	POPULAÇÃO NATIVA 

TOTAL 

2940 	1. 203 	3.0 

1950 	2 045 	4.0 

1960(1) 	5 054 	7.0 

(1) Cifras censais corrigidas. Os vaiares origi 
nais alcançam a 3 986 mil pessoas migrantes. 

Se bem que as quantidades de nigraç&o inter-regional sao 

eloquentes, tenha-se em conta que em 2960 eram mais de 12,5 milhs 

(1) Naçoes Unidas, "Factores determinantes y consecuencia de las ten 
dencias, demoraficas",  Nova Yorque, 1953, pag. 130 e seguihte. 
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as pessoas recenseadas fora do seu estado de nczscímento, quer dizer, 
mais do dbro do que assinalavam os movimentos entre regiões nesse 
ano. Ë indubitável que entre 1950 e 1960 houve a acele z.ço dos de 
locamentos, aceleraçao que, como se poderá ver mais adiante,no con 
servou ao que parece, a mesma direçao dos decenios anteriores. 

Com efeito, i de todos sabido que o Nordeste tem sido o 
grande fornecedor de elemento humano a outras regi6e-.s. Ao que para 
ce, em tcrmos absolutos, foi e continiuz sendo assim. Mas,tradiciá-
nalmente, os emigrantes desta regido se dirigiam em primeirho lugar 
para o Sudeste e secund.críamnte e em decUnio, para o Norte o Cen-
tro-Oeste, pelo menos e o que indicam os censos de 1940 e 1950. Em 

1960 a sítuaçao assume uma oaracter'zstica p arti cu l ar : obBerLa_8e.8i9_ 

nificativo aumento da regido Sul como arca atrativa para os imigran 
tes, e em menor escala o Norte e Centro-Oeste. 

Outro aspecto que conVm assinalar é que a regiao Sudes-
te, que apesar de um grande movimento de pessoas que entrim e saem 
por suas fronteiras, no pode ser cate gcricamente definida como zo-
na de imigraçao ou emigraçao, pois aparece em 1960, como fornecedo-
ra de mais da metade dos imigrantes no Norte e Centro-Oeste,ao pas-
so que ati 1950 esta situa ço era caracteristicamente nordestina. 

Deve-se enfatizar que os dado8 de 1960, com respeito 	ao 
lugar de nascimento das pessoas, foram corrigidos cm virtude de exis 
tir dúvidas acrca da exatidão dos mesmos, principalmente no que to 
ca ao Norte e Centro-Oeste, e em menor medida ao Sul. De tal modo, 
as conclusoes que podem extrair-se do8 dados corrigidos estao Sujei 
tas, pelo menos em 1960, ao grau de exatidao alcançado nas correç6es 
realizadas. 

De qualquer modo,, h certos fatos síntomaticos que vim com 
provar certos resultados obtidos através das retificaçcs feitas.J 
em 1950 os resultados censitrios assinalavam, por exemplo, que o 
Sudeste experimentava uma sensível diminuiçao em relaç&o a 1940,dos 
seus saldos lzquidos de migraçao que ate aquile momento eram positi 
vos. Em 1960, quando das correç3es efetuadas, o saldo Zquido trans 



-22- 

forma-se em negativo, seguindo aparentemente a tendncia demonstra-

da nos anos anteriores. 

QUADRO VIII 

TAXAS LÍQUIDAS DE MIGRAÇÃO POR REGIÃO 

TAXAS LÍQUIDAS (%) 
REGIÃO 	 ANO 

Imiraçao 	Emigraçao 	Saldo 

1.940 12,5 2,9 + 	9,6 
Norte c C.-Oeste 1950 13,0 2,8 + 	10,2 

1960 23,2 4,5 + 	18,.7 

1940 0,5 	. 4,9 - 	4,4 
Nordeste 1950 0,5 6,3 - 	5,8 

1960 0,7 10,1. - 	9,7 

1940 3,5 1,9 + 	1,6 

Sudeste 1950 4,2 3,. 7 + 	0, 5 
1960 6,4 7,6 - 	1,2 

1940 . 	3,6 1,7 + 	1,9 
Sul 1950 7,6 1,6 + 	6,0 

1960 15,5 2,0 # 	13,5 

NOTA: Taxas lzquidas indicadas como o quociente entre imigraçao ou 
emigraçao liquidas e populaçao nativa presente em cada regiao no mo 
mento do censo. O termo Uguida assinala que nao se tem em conta a 
mortalidado, nem de migrantes dentro do período nem de anteriores 
residentes -tambem migrantes. 

O Norte-Centro-Oeste constitui-se atualmente, ao que paro 

ce, em uma regido de grandes atrativos para imigraço, 23% da popu-

laçco nztiva presente nasceu fora de seus 5,5 milhões de km 2  e o au 
mento substancial dessas correntes at a regido permitiu que sua ta 

xa de incremento dcmogrfico assumisse os Valeres Vistos anterior- 
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mente. O Sul, em menor medida, constituiu-se tambem cm atraçao mi-

grat6r-i'a, resultado provvcl da abertura dc novas arcçs coloniado-

ras, que deram oportunidade de emprego a um grande nimero  dc pes-

soas. 

O problema da migraçao interna oferece uma grande pp9sibi 

lidade de analí8es que sem dzvída no se esgotaram. Quantificau-sô. 

aqui em linhas gerais o volume e direçao das mesmas a 'y.vcl regio-

nal. Escaparia finalidade dste trabalho entrar en maiocs deta-

lhes a este respeito, ainda que o tema seja apaixonante e dcpcte 

constantemente novas inquietudes. 

Migraçao Externa 

A contribuiçao dos saldos líquidos migrat5rjos internacio 

nais pouco influenciou na dínamica e estrutura das populaç-es rgio 

nais a partir de 2940. Embora entre 1950-60 somente, tenha-se veri 

ficado pequena eievaçao do nimero de strangeiros presentes no Pais, 

o volume final nao ultrapassou aqv.lc observado em 1940, já que en-

tre o mesmo ano e 1950 existiu uma diminuiçao absoluta em tdas as 
regioes, de pessoas nascidas fora do Pas. Esta diminuiçao foi de-

vida, ao que parece, tanto ao declinio absoluto dos saldos líquidos 

entre novos imigrantes e obitos dos ja presentes no Pas,como a pro 

vavel reimigraçao aos seus países de origem. 

QUADRO IX 

POPULAÇÃO NÃO_NATIVA, POR REGIÕES 

REGIÃO 
NÃO NATIVOS (000) TAXA DE CRESCIMENTO 

 (°/oo) ANUAL 	MÉDIO 
_940 1950 1960 1940150 1950160 

Norte e C.-Oeste 45,5 1 	40,8 45,2 - 	1,1,1 # 	20,1. 
Nordeste 29,6 17,8 20,0 - 	9,8 + 	12,5 
Sudeste 1 	138,2 981,8 2 	224,3 - 	15,1 + 	22,9 
Sul 203,3 173,8 291,9 - 	16,1 + 	9,6 
Brasil 1 	406,6 2 	214,2 1 	395,0 - 	15,1 + 	13,5 
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O Diagn6stico Preliminar dc Demografia estimou para todo 

o Pais, um saldo Uquido em 1950-60 d.586 mil pessoas, as quris,a 

que parece, dirigiram-se com maior intensidade atc o Sudeste. De 

qualquer modo, pode-se nÓtar que em 1960 a quantidade total de nac' 

nativos i menor que em 1940, nao chegando as entradczs èm 1950160 a 

compensar as perdas por mortes ou provvei reimigraqo postriores 

a 1940. 

Visao de Conjunto do Crescímto Regional 

E'ntre os 3 fatoes que intervem na dinamic& da populçtç&t, 
natalidade, mortalidade e migra&o (interna e externa) p6dc-se vier 

que tõdos influiram em maior ou menor medida rara modificar o poten 

cial de crescimento da opulaço regional. 

A natalidade nao se modificou substancialment nos 

moa vinte anos consideados, permanecendo em um nivel eito, sem ex-

ceç&o. A migraçao externa pouco influi no crescimento, tanto pela 

pouca extcnsao dos saldos Uquidos, como pelo pequeno peso que elc 

tem no crescimento total., 

A diminujao de mortalidade e os crescentes deslocamentos 

inter-rcgionais da populag'io natíva, constitu-Zram--se nos dois fat-

res de importancia fundamental na força de expansao dernogrcfica dá 

regiea. Em algumas, a primeira influiu mais que a ,scgunda, em ou-

tras a emigraç&o de naturais possibilitõu a estabi7idade no ritmo 

de crescimento, aliviando a pressao da população sobre os recursos 

naturais, como no Nordeste. 
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QUADRO X 

RESUMO DAS TAXAS DEMOGRÁFICAS A NÍVEL REGIONAL 

TAXAS ANUAIS ( ° /oo) 
REGIÃO 	PERÍODOI 	Morta-JVegota Crescimento, Total 

1 dadc lidadej ti.vo Migratori-o 

11940150 56 28 28 O 
Norte e C.-Oeste 

29501601 54 20 34 # 9 43 

Vodeste 1940/501 
1950160 

48 
47 

25 
19 

23 
28 

- 1 
- 5 

22 
23 

Sudeste 1940150 44 19 25 - 4 21 
1950160 43 9 34 - 4 30 

Sul 1940150 43 14 29 + 3 32 
1950160 41 

- -1 

8 
-- 

33 + 	6 	J 39  

Na hipotese discut14 vel mas em certo modo razodveL,de que 
as taxas de natalidade e mortalidade estimadas para a populaç&o na~  

tural de cada regiao, podem ser estendidas a populaçao nativa pre- 

sente, nãs mesmas pode-se determinar por diferença com a taxa 	de 

crescimento da populaçco total, os efeitos que na dinamica 	dessas 

porulaç6es ocasionaram 08 movimentos migrat6rios, tanto internos co 

mo externos. 

Ja se viu que o Norte-Centro-0e8te con tou com a maior ta-

xa de crescimento no pertodo 2950160 (superior a 4% anual medio),en 

tretanto 21% desse crescimento total se deve contribui çao migra 

t6ria e ainda 88 nao fosse por esta razao, 8eria de todo o modo a 

zona de mais alto crescimento vegetativo do Pais ao lado do Sudes-

te. 

O Sudeste , na ultima decada intercensitaria,uma zona de 

elevado ritmo de crescimento vegetativo, conseq1encia da alta nata-

lidade e baixa mortalidade vigentes, mas esta taxa tem diminuído em 



- 26 - 

cron8cq1ençia da migraao negativa, que tem apresentado 	•ten&ncia 

cozeante a. partir de 1940. 

O Sul do Paia, em 1960160 deve uma grande parte do 	seu 

crescimento (15%) c contribuiçao de naturais de outras regi6ee,e no 

perodo 1940160 a taxa de crescimento vegetativo teve uma tendeneia 

a eleur-ae por causa da diminuiçao da mortalidade. 

Por u#ltimo  no Noraeate, a taxa de saldo Uquido e migrat6 

rio permitiu que seu índice de crescimento natural nao fizesse san-

tir tõda sua força na dinamica da sua pcpuiaao na ultima decada. 

Quer, dizer, a emigra çao entao atuando como ponto neutra lizador de 
provaveià prese6es demo gra ficas so'bre a terra e os recúrsos natu-

raia. 

Re8umindo, aomp.rovaram-se em todaa regi6ea mudançs mais 

ou menos fortes nos fatores biologicos do crescimento demografico. 

Em duas delas (Norte-Centro-Oeste e Sul) os saldos migratcrioa doe 

perodoa considerados tenderam a elevar sensvelmente seu ritmo de 

expanaao. Nas duas regi6ee restantes - Nordeste e Sudeste - o fator 

migraçao atuou ao contrario, com maia efei:to na primeira, perrnitin-

do uma diminuiçao no poder de expansão da populaçco nativa. 

As previsoes a curto e mêdio prazos dependem portanto da 

persistincia ou nao das tendencias observadas ata agora. Se, no )tioi' 

te-Centro-Oeste continuam-se observando uma baixa em mortalidade e 

uma crescente  atraçao de imigrantes, facil sera deduzir que nos anos 

posteriores a 1960 a dinamica da sua populaçao pode ter sido de uma 
extensão relativa surpreendente. 

CONCLUSÔES E RECOMENDAÇÕES 

Sao tantas e de tal tamanho as mudanças que se 	operaram 

nos fatores de crescimento demografico regional nos u#ltimos 	vinte 
anos intercenaitarioa., que mais do que nunca 86 observa a necessida 

de de encetar estudos s8bre a poulaçao das diversas regioes. Os r 

fi 
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eultados obtidop nas elaboraç5ee realizadas, se be que permitiram 
uma ideia aproximada da 8itu2çao presente,. ao capazes de conter ei' 
ros de axtenaao imprevisivel e de invalidar algumas das conclus5ea 
maia importcntes. 

A8sim, maia do que .onrilue5ea eobre tao importante a88un-
to 3  pódem-se dar recomenda ç3ea tendent,es a melhorar o caminho atra 
vea daquele por que é obrigado a passas' O analista itere8sado no 
assunto. Aaaim, pode-6e sugerir: 

Ja que, ao que parece, as falhas no sistema de EBtate 
ticas Vitais sao impi,rtantes e dífciirnente 	eliminc- 
veia, J evidente que somente Çensos de populaçoes p-
riodioas, podem dar a visão geral e detalhada dos prin 
cipais fatos demograficos a nvvel regional. Sem duvi-
da, parece desneceosario insiBtir que o censo não sob-
mente deve realizar-se, mas também ser elaboraio e da-
do a publico oportunamente. É obvio que tal recomenda-
qão tem fundamento, depois do sucedido com o censo de 
1960, cujo de8tino final é ainda obscuro. 
Apesar dos censos serem um etemento de apoio insubsti- 
tuvel, deve-se pensar na realização de inqueritos es- 
peciais destinados a investigar mais a fundo alguns dos 
fatos demogrficoe mais salientes. 
Assim, por exemplo, natalidade, migração e mortalidade 
devem ser objeto de estudos especiais tendentes ao co-
nhecimento de op'iniães e atitudes do individuo e da ao 
ciedade era face do problema. samente estudos desta na-
tureza poderão ampliar a visão atual e, ao mesmo tem-
po, permitir projeções baseadas em dados mais comple-
tos. 
Deve-se in8titucjonajiar definitiva e efetivamente o 
estudo da demografia tanto a n•tvel naoiónal como regio 
nai e estadual. Um Centro para o Estudo Cient€fico da 
População parece-nos indispenaavel para acompcinhar as in 
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veotigaoeo e planos no campo socio-economico. Se o objetivo do pia 

nejamento i obter para a populaçao um melhor n'vel de vida, parèce 

paradxico saber to pouco sabre ela, apesar doo esforços individu-

ais que se tm feito por melhorar iate a8peCtO. 

- 




