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No século XX a população brasileira foi multiplicada dez vezes, partindo de 17 mi-
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175 milhões 

17 milhões 
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2060, revisão 2013; Estatísticas do Século XX, 2007; Anuário Estatístico do Brasil, 1994.

As transformações, no entanto, não ocorreram apenas no tamanho da população, 
mas também na sua distribuição etária e espacial. Enquanto em 1960 a população 
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dos brasileiros naquela faixa etária, com essa tendência prosseguindo nos anos sub-
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Distribuição da população, segundo faixa etária 
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2060, revisão 2013; Estatísticas do Século XX, 2007; Anuário Estatístico do Brasil, 1994.
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população na área urbana passou de 36% para 84%, entre 1950 e 2010, um aumento 
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encontravam-se nos estados que compunham originalmente as Regiões Centro-Oeste 
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Distribuição da população, segundo situação de domicílio 

Brasil — 1950-2010
Em %

0,0 

10,0 

20,0

30,0

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Urbana 

Rural 

(��
�)�*�&+��[����V������������#!���$!�!\�+
�
<
�������]������^^?�$!!"\���������+
�
<
������������?����U�



43População e desenvolvimento

�������� 
Distribuição da população, segundo regiões 
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Embora muitas tenham seguido a mesma tendência do decorrer do século anterior, 
como a distribuição espacial e o grau de urbanização, o crescimento da população 
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triplicava o número de habitantes a cada 50 anos verá sua população parar de cres-
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a composição etária mudou de tendência. A proporção de pessoas de 25 a 59 anos, 
F���������_;������U#H������#!?���@�����
�����������������#!H����$!U!�������������
������^^*?���������
��/����@������������������G#H�����������:��
�
���%&������#'��

������� 
População na faixa etária de 25 a 59 anos 
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Direitos reprodutivos e políticas públicas de população
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consequências sobre o desempenho econômico e a utilização de recursos naturais 
renováveis e não renováveis e, portanto, sobre as condições de vida da população. 
Quem argumentaria em contrário?!

Mas será que deveríamos nos importar com essas consequências se as decisões indi-
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livre, bem informada, sem discriminação e com acesso a recursos e serviços públicos? 
Por que se importar com essas consequências quando eventuais externalidades de-
correntes dessas decisões individuais são reconhecidas e internalizadas com base em 
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reprodutivas conscientes e responsáveis e se a sociedade promove os incentivos ade-
quados, na presença de externalidades decorrentes das decisões individuais, o resul-
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famílias. Se essas decisões utilizam os recursos naturais não renováveis de forma mais 
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as famílias são altruístas e bem informadas, essas decisões levam em consideração 
não apenas o seu bem-estar, mas também o de todos os seus descendentes. 

Portanto, nos parece que uma política pública voltada para a promoção de interações 
positivas entre população e desenvolvimento deve se concentrar, primordialmente, 
na garantia dos direitos reprodutivos. Deve-se garantir, acima de tudo, que cada 
família tenha acesso a todos os serviços, orientação e informação de que necessitam 
para regular seu processo reprodutivo da forma de sua preferência, sem restrições ou 
discriminação. À medida que as decisões individuais não levem ao melhor resultado 
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mentos públicos que incentivem ou desincentivem, sem qualquer coerção, as deci-
sões individuais. Esses instrumentos visariam promover interações entre população 
e desenvolvimento de maior interesse social. Em outras palavras, políticas públicas 
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dutivos terem sido assegurados e quando existem externalidades.4 

Portanto, em uma sociedade bem informada e constituída por famílias altruístas, 
em que seus direitos reprodutivos encontram-se plenamente garantidos, não existe 
razão para grandes preocupações com a evolução do tamanho da população, sua 
composição etária e sua distribuição espacial. É evidente que tanto o setor público 
����������@������@�������
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melhor e mais adequada alocação dos gastos públicos e dos investimentos privados 

4 Diz-se que ocorrem externalidades quando decisões individuais livres e bem informadas levam a um 
resultado ótimo para a sociedade. 
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em educação e saúde. À medida que a fecundidade e a mortalidade declinam e a 
população envelhece, os gastos com saúde devem aumentar e aqueles com educação 
podem até declinar. Em ambos os setores as despesas devem ser adequadas ao novo 
������������������Y���������������:�?���������������@������������������������
fase do ensino fundamental e continua a aumentar na segunda fase e, em particular, 
no ensino médio. Na área da saúde, também o envelhecimento muda a distribuição 
dos gastos, declinando em termos relativos as despesas com atenção básica e aumen-
tando aquelas com doenças crônicas, internações e atendimentos de alta complexi-
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gastos com educação e saúde, reduzindo aqueles com o atendimento de populações 
isoladas na área rural.  

O que se torna dispensável numa sociedade bem informada, altruísta e com seus 
direitos reprodutivos respeitados é uma preocupação constante com a adequação 
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encontram-se mal informadas sobre as práticas disponíveis para o controle da nata-
lidade, ou tenham conhecimento de tais práticas, mas não tenham efetivo acesso a 
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capazes de incentivar as famílias a tomarem decisões que internalizem as externa-
lidades sociais que suas deliberações individuais podem acarretar para a sociedade 
como um todo. 

Em todas essas situações, no entanto, mais importante que o uso intensivo de po-
líticas de população seria garantir efetivamente às famílias seus plenos direitos re-
produtivos e, no caso de suas decisões não estarem naturalmente alinhadas com 
as coletivas, desenvolver no aparato governamental capacidade institucional para 
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a sociedade. Esse ponto de vista nos parece estar bem presente na Declaração e no 
Plano de Ação de Cairo (UNFPA, 2004) e também incorporado ao pensamento de eco-
nomistas e demógrafos interessados na relação entre população e desenvolvimento 
(BIRDSALL, 2003). 

Protagonismo

Ninguém discute que o trabalho e, portanto, os trabalhadores são um dos principais 
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sável para uma maior produtividade e, consequentemente, um maior nível de renda 
nacional. Nada poderia ser produzido sem trabalho, e de nada serviria produzir se 
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não houvesse pessoas para consumir. Que população é central para a produção e o 
consumo e que o nível de produção, renda e consumo de uma sociedade encontra-se 
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o debate sobre população e desenvolvimento (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1986; 
KELLEY; SCHIMIDT, 2003; WILLIAMSON, 2003; BLOOM; CANNING, 2003; RIOS-NETO, 
2009; HIRSCHMAN, 2004; KELLEY, 2003; WORLD BANK, 1984).

O que surpreendentemente nem sempre está presente nesse debate é o protagonis-
mo da população na determinação do desenvolvimento. Na maioria das vezes, na dis-
cussão sobre população e desenvolvimento, as pessoas são simplesmente um insumo 
num processo de produção sobre o qual elas têm pouco a dizer, ou são puramente 
consumidoras de produtos sobre os quais pouco opinam, exceto via contribuição para 
a formação da demanda. 

Muitas vezes não transparece que, para cada produto, a quantidade a ser produzida 
e a tecnologia de produção são variáveis determinadas pelas pessoas. São elas que 
concebem as novas tecnologias, as novas formas de organização da produção e os no-
vos produtos. São elas que imaginam padrões de desenvolvimento alternativos e são 
elas que acabam decidindo qual o padrão a ser utilizado. Elas são as protagonistas de 
todo esse processo, trabalhando e tornando o padrão de desenvolvimento idealizado 
e escolhido numa realidade. 
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voltadas para a promoção do desenvolvimento é garantir que as pessoas tenham, 
em primeiro lugar, a liberdade e as condições para imaginar e idealizar o futuro 
F������/����j��
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arbítrio. Em segundo lugar, deve-se garantir que as pessoas tenham as condições 
e as oportunidades que necessitam para serem efetivas protagonistas na constru-
ção do desenvolvimento de sua escolha. Aí se enquadram os direitos à educação 
de qualidade e a um trabalho descente, entre outros que garantam as oportu-
nidades que possibilitem o seu desenvolvimento pleno e uma vida produtiva de  
sua escolha. 

É importante, portanto, reconhecer que o desenvolvimento não só é promovido pelas 
pessoas, mas deve sempre ser imaginado e escolhido por elas. A primeira e princi-
pal tarefa das ações públicas deve ser sempre a de garantir que cada membro da 
sociedade tenha a liberdade, as condições e as oportunidades de que necessita para 
promover o padrão de desenvolvimento de sua escolha, para si e para a comunidade 
à qual pertence. 

Apenas quando as decisões individuais não internalizarem todos os ganhos coletivos 
cabe à sociedade utilizar ações públicas não coercivas, voltadas para incentivar de-
terminadas ações individuais de particular valor coletivo, ou somente inibir aquelas 
que tenham externalidades sociais negativas. Para isso, a sociedade necessita de 
��
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Garantia de direitos e impedimentos 

Com base no que foi argumentado anteriormente, uma sociedade em que as pessoas 
são altruístas, bem informadas, com recursos adequados, em que prevalece a plena 
garantia dos direitos reprodutivos, não ocorre discriminação e existem amplas opor-
tunidades para o desenvolvimento pessoal, a participação produtiva e a plena liber-
dade de escolha — desde que esta sociedade também tenha acesso a instrumentos 
capazes de internalizar as consequências sociais não levadas em conta nas decisões 
individuais — não teria por que se preocupar com o tamanho da população, ou mesmo 
com a sua composição etária ou distribuição espacial. Porém, numa sociedade com 
essas características, tampouco seriam preocupações o grau de pobreza e de desi-
��������?�����������������������:��
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deveria ser não um extensivo emprego de políticas populacionais, mas sim  a busca 
pela garantia dos direitos e das condições e oportunidades para que todos pudessem 
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para se desenvolverem plenamente e terem uma vida produtiva de sua escolha. 

Entretanto, como a plena garantia de direitos e o amplo acesso à informação não 
ocorrem de forma imediata, muitas decisões individuais não serão tomadas plena-
mente bem informadas, conscientes e livres de impedimentos materiais e de discri-
minação. Assim, é comum as sociedades tomarem medidas instantâneas com vistas 
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livres de impedimentos, ou que visem mitigar as consequências dessas decisões. De-
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efetiva solução serão sempre a plena garantia dos direitos humanos e, em particular, 
os reprodutivos. 

Para o desenho de ações efetivamente capazes de desincentivar determinadas de-
cisões individuais ou de mitigar suas consequências, é primordial que se conheça 
como essas decisões vêm sendo tomadas e quais os fatores que estão impedindo que 
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percorridas. Em outras palavras, o conhecimento do comportamento reprodutivo e 
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Consequências individuais das decisões reprodutivas 

A importância de ações compensatórias voltadas diretamente para desincentivar de-
cisões individuais mal informadas, ou para mitigar os resultados dessas decisões, é 
naturalmente derivada da magnitude dessas consequências sobre a vida das famílias 
envolvidas e, é claro, sobre a sociedade como um todo. 
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importantes consequências sobre as transferências intergeracionais de riqueza e, 
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atenção e os cuidados necessários. 
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estivessem bem informados, bem orientados e tivessem a efetiva garantia de todos 
seus direitos reprodutivos e livre de impedimentos discriminatórios, pode ter conse-
quências perversas (BIRDSALL; SINDING, 2003). Essas consequências incidem sobre: 
a geração de renda da família e, consequentemente, a pobreza e a desigualdade; a 
saúde dos membros da família, em particular a da mãe e do recém-nascido; a aloca-
ção de tempo dos responsáveis e, portanto, os níveis de estresse; a atenção e inves-
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quantidade (famílias menores tendem a investir e dar maior atenção a cada um dos 
�������'\������<@�������������per capita, a qualidade da alimentação e o volume 
de investimentos na qualidade da habitação e no empreendimento familiar, no caso 
das famílias empreendedoras. 
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nascimentos, sobre as condições de vida da própria família são invariavelmente subs-
tanciais (MERRICK, 2003; BARROS et al., 2003). Um crescimento populacional mais 
lento ou taxas de fecundidade abaixo da reposição, com o consequente envelheci-
mento acelerado da população, também têm impactos sobre a sociedade como um 
todo, os quais têm recebido grande atenção (GRAGNOLATI et al., 2011). 

Macroconsequências do crescimento populacional 

Ao se analisar a macrorrelação entre população e desenvolvimento, é indispensável 
reconhecer que a dinâmica populacional opera em múltiplas dimensões. Sociedades 
podem diferir quanto ao tamanho de sua população sem, no entanto, diferir nas taxas 
de crescimento, de fecundidade e de mortalidade, estrutura etária, densidade ou 
concentração populacional. Da mesma forma, as diferenças podem estar restritas a 
densidade ou concentração urbana da população. Podem ser prioritariamente decor-
rentes de distintas taxas de crescimento e de diferentes estruturas etárias. 

Os diversos estudos existentes são unânimes em argumentar que cada dimensão da 
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SCHIMIDT, 2003). Enquanto maiores populações e densidades populacionais mais ele-
vadas parecem favorecer o crescimento econômico, maiores taxas de crescimento 
populacional e razões de dependência mais altas tendem a restringi-lo (BIRDSALL; 
SINDING, 2003). No que se segue, limitamos a discussão ao componente mais clássico 
e, em certa medida mais simples, da relação entre população e desenvolvimento. 
Tratamos da questão básica de estática comparativa: mantidos os demais parâmetros 
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impacto de uma maior população? Uma população maior é uma característica macro-
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Produção e renda

Dado um grau tecnológico ou processo produtivo, o nível de produção e, portanto, 
o nível de renda de uma sociedade dependerão da sua disponibilidade de recursos. 
Quanto maiores a quantidade e a qualidade dos insumos disponíveis, maior é o nível 
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níveis são determinantes essenciais do nível de produção.

Mas, para os trabalhadores e suas famílias, o que importa não é tanto o nível de 
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remuneração do trabalho, ao menos no longo prazo, deve caminhar pari passo com a 
produtividade do trabalho.   

A produção por trabalhador, por sua vez, na ausência de economias de escala, depen-
de apenas da intensidade dos demais fatores de produção, isto é, da razão entre a 
disponibilidade de cada um desses fatores e o tamanho da força de trabalho. Quanto 
maior a disponibilidade dos fatores de produção por trabalhador, maiores serão a 
produtividade do trabalho e, consequentemente, a remuneração do trabalho e a 
renda per capita.

Dos diversos insumos de produção, o capital físico, o capital humano e a disponibili-
dade de recursos naturais são aqueles em maior evidência e, portanto, restringimos a 
atenção à sua disponibilidade. Nesse caso, o que importa para a produtividade e re-
muneração do trabalho é a disponibilidade de cada um desses fatores por trabalhador.

Qual seria o impacto de um aumento ou redução na taxa de crescimento populacio-
nal? Considerando-se uma sociedade típica, em que a disponibilidade desses insumos 
cresce a uma taxa maior que a população e, portanto, de forma mais acelerada que a 
força de trabalho,  a disponibilidade desses insumos por trabalhador (em particular, a 
disponibilidade de capital por trabalhador) irá crescer e, com ela, a produtividade do 
trabalho e a renda per capita. Quanto maior a razão disponibilidade de insumos por 
trabalhador, maior será a renda per capita. Nessa situação, um aumento na taxa de 
crescimento populacional irá desacelerar o aumento nessa razão e, por conseguinte, 
na renda per capita. Em suma, o crescimento populacional mais intenso tem o efeito 
de diluir a disponibilidade de insumos (cada trabalhador terá uma quantidade menor 
de insumos para trabalhar) e, dessa forma, leva a uma redução na renda per capita.  

Vale ressaltar que essa argumentação, que leva a uma relação inversa entre popula-
ção e renda per capita, está baseada em três hipóteses: não existem deseconomias 
nem economias de escala; a disponibilidade de insumos e, em particular, a formação 
de capital não respondem a variações no crescimento populacional; e a tecnologia ou 
����������
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cada uma dessas hipóteses será tratada em detalhe. 
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Economias de escala e crescimento populacional

A existência de deseconomias de escala (congestionamento) apenas agravaria a rela-
ção inversa entre população e renda per capita. Já a possibilidade de explorar econo-
mias de escala certamente operaria no sentido contrário, tendendo a aliviar a tensão 
entre crescimento populacional, produtividade do trabalho e renda per capita. 

A relação entre população e o aproveitamento de economias de escala, contudo, pre-
cisa ser interpretada com cautela. É certamente verdade que uma maior densidade 
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de ganhos de aglomeração, permitindo uma melhor divisão do trabalho e, portanto, 
aumentos na produtividade do trabalho. 

Essa maior densidade também favorece o surgimento e o aproveitamento de ganhos 
de escopo, isto é, reduções nos custos em decorrência de um aumento na variedade 
de bens e serviços produzidos na mesma empresa. Ademais, permite que retornos 
crescentes ligados à disponibilidade de diversos componentes de infraestrutura, à 
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É importante, contudo, diferenciar entre um crescimento rápido da população e outro 
mais equilibrado, decorrente de um processo gradual e secular da mesma. Muitos des-
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mento populacional for gradual; em caso de crescimento acelerado e não antecipado, 
muitos desses ganhos de escala podem não ocorrer, ou mesmo serem substituídos por 
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Outro fator que minimiza a importância do tamanho populacional para o aprovei-
tamento dos ganhos de escala é a globalização. Num mundo globalizado, onde a 
demanda pelo que um país produz tem escala mundial, o tamanho do mercado con-
sumidor nacional passa a ter pouca relevância. A importância da aglomeração é mais 
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sinergia resultante de uma maior variedade de fatores de produção. 

.�����?�@��������
���F��������������
�����������������������:����F����F�����
���������������������������<���������
�����/�����@�����.����F������������
����� ��� ����@��
���?� ��
�� F��� �� �������:�� �;�
��
�� �
�/�� ����������� ���
centros urbanos de tamanho médio. Assim, os ganhos decorrem muito mais da re-
dução na dispersão populacional do que propriamente do tamanho da população ou 
mesmo da sua densidade média.

Formação de capital e crescimento populacional
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nal, ampliações na disponibilidade de trabalhadores, embora reduzam a produtividade 
do trabalho, devem elevar a produtividade do capital, ao menos do capital físico e, 
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estimulando tanto a poupança interna como atraindo investimentos estrangeiros. As-
sim, uma maior população deve induzir maiores investimentos e, com isso, mitigar o 
impacto negativo direto que uma maior população possa ter sobre a renda per capita. 

Vale ressaltar, no entanto, que esse efeito apenas ocorre à medida que aumenta a 
taxa de retorno ao capital, indicando que uma maior população deve acarretar uma 
distribuição funcional da renda mais desfavorável ao trabalho. Vale também destacar 
que, se uma maior população resulta de um aumento na fecundidade, nela deve estar 
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to limitada), que essa maior sobrecarga de dependentes nas famílias, e também de 
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investimentos (LEE; MASON; MILLER, 2003). 

Progresso técnico e crescimento populacional

A relação entre tamanho populacional e progresso tecnológico é a mais discutível. É 
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Algumas sociedades foram bem-sucedidas inovando e aumentando a produtividade e 
a renda per capita���������
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de sucesso, dominaram o cenário mundial e, por isso, estão presentes em nossa his-
tória. Mas muitos também foram os casos em que nenhuma grande inovação decorreu 
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Assim, diante dos níveis atuais de desenvolvimento, não parece provável que pressões 
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culo XXI, o passo da inovação tecnológica tem outros determinantes, incluindo a política 
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extremamente acentuados, o progresso técnico dependerá muito mais da capacidade 
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tecnologias, relativizando ainda mais a importância do crescimento populacional. 

Na medida em que a inovação é o resultado da combinação de talento, formação e 
interação, sua relação com o tamanho da população opera nas duas direções. Uma 
maior população pode favorecer a inovação, uma vez que permite revelar um número 
maior de talentos. No entanto, a inovação não depende apenas de talentos brutos; 
é necessário investir na educação e na formação desses talentos, garantindo acesso 
a equipamentos, laboratórios e condições para realizarem seus experimentos, des-
cobertas e ensaios. Numa sociedade com maior população resultante de uma taxa 
de fecundidade mais elevada e, portanto, de uma maior razão de dependência, o 
investimento em capital humano per capita pode ser mais baixo e, portanto, menor a 
chance de que grandes talentos potenciais tenham a oportunidade de se efetivarem. 
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pende a inovação. No início do século XX, quando o Brasil acreditava que sua popu-



52 Ricardo Paes de Barros et al. 

���:���������
�����;�?����������:����
���������������������/���?���@�������F��?����
1910, 7,5% dos trabalhadores brasileiros fossem estrangeiros. Um século depois, com 
uma população dez vezes maior, o Brasil, talvez por considerar o tamanho de sua 
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força de trabalho brasileira nasceu fora do país. Enquanto na Austrália, que acredita 
precisar aumentar sua população, de cada mil habitantes 14 estão ou estudando fora 
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tem uma população de tamanho adequado) apenas 0,1 de cada mil habitantes en-
contra-se nessa situação. Em suma, o tamanho populacional pode limitar a inovação 
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intercâmbio internacional. 
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