
- ~ ~2~
1-

;VW v5--... ,r
"-C. B. P. E.

"-' /~

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

PROJETO NQ CBPE- <f3 ~'pL=:PS- ~ ~

Péricles Madureira de Pinho, Diretor Executivo do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e Darcy Ribeiro, Coor
denador da Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais, acordam com
Vinicius Fonseca a realização de um estudo sôbre "Desenvolvi -
mento da População Brasileira", de acôrdo com o plano de trab,!
lho abaixo transcrito:

ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA

A compreensão dos fenômenos populacionais torna~se ca-
da vez mais necessária para o esclarecimento dos demais fatos
humanos - econômicos, sociais, cultur~is, políticos. Em todo
o mundo, a literatura s8bre a matéria é ainda modesta. No ap6~
guerra, sob o estímulo sobretudo de entidades supranacionais,
vem-se assistindo ao surgimento de valiosa bibliografia,em que
têm lugar destacado os estudos que visam ao entendimento das

.interrelações entre população (crescimento demográfico) e eco-
nomia (desenvolvimento econômico). Nos países sub-desenvolvi-
dos, a autonímia crescimento populacional - desenvolv~ento e-
conômico adquire, bbviamente, maior expressão: a luta contra a
pobreza processa-se a paralelo com o rápido e geralmente pro-
gressivo aumento demográfico, cujo significado positivo é pre-
ciso definir.

Que repercussão terá ó célere crescimento da população
brasileira s8bre os programas nacionais de desenvolvimento?Eis
um tema de meditação que reclama o interêsse de dem6grafos e e
conomistas, dada a carência de estudos realísticos a respeito;
No entanto, a pr6pria caracterização da população brasileira,o
conhecimento de sua estrutura e evolução, estão estudados de
forma pouco sistematizada, 'em que pesem os esforços do Labora-
t6rio de Estatística do I.B.G.E., que sob a inspiração do emi-
nente Prof. Giorgio Mortara implantou no país, por assim dizer,
o gôsto pela investigação demográfica. Os trabalhos do Labor~
t6rio de Estatística acham-se dispersos em inumeráveis publica
ções de difícil acesso, carecendo de coordenação e, em muitos
casos, de integra~idade. Limitam-se, além do mais, à aprecia-
ção dos resultados dos Censos de População de 1940 e 1950,e se
ressentem de generalizada timidez opinativa.
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De acôrdo com os planos do C.B.P.E., a obra em projeto
deverá suprir tal deficiência dos nossos estudos demo gráfico s,
examinando de forma sistematizada as caracteristicas e a evolu-
ção da população brasileira, suas tendências e perspectivas. Em
grande parte, será obra de compilação, ou complementação dos e~
tudos existentes, aos quais, todavia, buscar-se-á na medida do
possivel imprimir maior penetração analitica e homogeneidade in
terpretativa. 1 apreciação analitica das estatisticas demográ=
ficas, com vistas a uma explicação do passado, acrescentar-se -
ão projeções especulativas, com vistas a uma previsão do futuro.
Será, então, discutido o problema das mútuas implicações entre
fatos populacionais e desenvolvimento econômico, tentando-se e-
quacioná-lo em têrmos que possam servir de ponto de partida pa-
ra a realistica fom.ulação de uma politica de popula2ão no Bra-
sil, com especial referência aos problemas de educaçao.
Esquema da monografia

O trabalho será dividido em sete partes e 24 capitulos,
esquematizados como se segue:

~ I - Introdução metodo16gica
Sumário - 1) Objetivo: análise sistematizada das ca
racteristicas e tendências da população brasileira~
desde 1872 (12 Recenseamento Geral). Importância
dos fatos demográficos: implicações econômicas, so-
ciais, culturais, etc. Significado dos estudos de-
mogrãficos. Posição da investigação e dos estudos
demográficos no Brasil. 2) Critérios e hip6teses
de trabalho. Fontes de informação. Breve aprecia -
ção critica acêrca da qualidade das estatisticas u-
tilizadas. \

11 - Distribuição territorial
1. A população total. - Sumário: Conceito de popula
ção total. População presente e população residen=
te. População aborigine. População e espaço geo -
gráfico. O "centro" da população. 2. A população
regional. - Sumário: População das grandes regiões
geográficas e Unidades Federadas. Zonas fisiográ -
ficas e municipios. Densidade di~erencial. Os g~
des vazios demográficos. As áreas densas.
3. População urbana e rural. - Sumário: Conceito e
seus problemas. Uma solução brasileira •. A popul a-
ção urbana segundo os três critérios propostos. A
concentração urbana. As áreas metropolitanas. Popu
lação de localidades: tamanho das aglomerações urba
n:à:s.

111 - Estrutura
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1. Caracteristicas demográficas. - Sumário: a) O se-
xo e a idade. Diferenças regionais da distribuição
seg~do o sexo. A distribuição segundo a idade: de-
ficiências. A pirâmide de idades. Diferenças regio-
nais da distribuição ~or idades. ,Distribuição por s!
xo e idade na populaçao urbana e na rural. b) O esta-
do conjugal: conceito e problemas de interpretação.E~
tado conjugal, sexo e idade. Nupcialidade aparente.
2. Caracteristicas s6cio-culturais. - Sumário: a) A
côr:_caracteristicas étnicas. ~ A religião. 2) I in~
truçao. Alfabetizados e analfabetos, segundo caract!
risticas individuais; distribuição geográfica. O ni-
velde instrução. d) Idioma falado: investigação de
1940. Assimilação-de imigrantes.
3. Caracterfsticas econômicas. - Sumário: A popula -
ção econômicamente ativa e a Eopulação dependente.Di~
tribuição setorial da popula2ao econômicamente ativa.
Mão-de-obra agropecuária e mao-de-obra industrial. Os
três grandes grupos de atividade econômica. Distribui
ção da mão-de-obra segundo a uposição na ocupação II • -

Mão-de-obra assalariada. Mão-de-obra artesanal. A o-
cupação; especialização e formação profissional; O de
semprêgo e o sub-emprêgo.

IV - Evolução
1. Crescimento da população total. - Sumário: Ores -
cimento demográfico até 1872. Crescimento demográfi-
co na fase censitária (1872-1950). O ritmo do cresci
mento demográfico. -
2. ;Expansão territorial. - Sumário: A ocupação do ter
rit6rio. As grandes fases econômicas e o crescimentõ
demográfico. Diferenças regionais do crescimento. O
deslocamento do "centro" de população.
3. O processo de urbanização. - Sumário: A expansão
da rêde urbana: O crescimento das aglomerações urba -
nas. A absorção suburbana. O processo de ampliação
das grandes metr6poles.
4. Mudanças estruturais. - Sumário: A composição por
sexo e idade e suas transformações ta partir de 1872.
Mudanças regionais. Aumento da idade ~édia. Tendên-
cia para o equilibrio na distribuição por sexo. As m~
danças na distribuição segundo o estado conjugal. As
mudanças-na composição segundo a côr. As mudanças na
distribuição segundo a religião.
5. Desenvolvimento Cultural. O Processo de Alfabeti
zação. Nfvel Educacional. Escolarização e Escolari=
dade.

v - Fatôres do crescimento
1. A fecundidade. - Sumário: Fecundidade e natali.da-
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de. Taxas brutas de natalidade. Fecundidade dife-
rencial: regiões geográficas. Fecundidade diferen-
cial: setores de atividade econômica. Fecundidade
diferencial: situação urbana e rural. Taxa liquida
de reErodução. Natalidade legitima e ilegitima. E-
voluçao aparente da taxa de fecundidade.
2. A mortalidade. - Sumário: A mortalidade geral e
a mortalidade especifica. A mortalidade segundo r~
giões geográficas. A mortalidade segundo a situa -
ção rural e urbana. A mortalidade nas grandes cid~
des. Mortalidade infantil. Mortalidade diferenci-
al1 setores de atividade. Mortalidade diferencial:
sexo e idade. As tábuas de mortalidade. As tábuas
de sobrevivência: esperança de vida. Vida média.E-
volução aparente da mortalidade, da esperança de Vi
da média. A baixa da mortalidade: aumento do ritmo
do crescimento demográfico?
3. A imigração. - Sumário: Fluxo da imigração es-
trangeira. A emigração e a reemigração. Os saldos
migrat6rios. A contribuição indireta da imigração:
descendência. A distribuição territorial dos imi -
grantes. As grandes "colônias". Caracteristicas
estruturais dos grupos imigrados.

VI - Mobilidade
1. As migrações internas. - Sumário: Os processos
estatisticos de medição dos deslocamentos internos.
As grandes correntes migrat6rias. Evolução aparen-
te dos deslocamentos migrat6rias: 1872, 1940, 1950.
2. Tipos de migrações internas. - Sumário: As mi -
grações inter-re~ionais. As migrações inter-munici
pais. As migraçoes estacionais. As migrações in -
tra-rurais, rural-urbanas, intra-urbanas.
3. Migrações intra-rurais. - Sumário: Principais
correntes. As frentes IIpioneiras".
4. Migrações rural-urbanas. - Sumário: Principais
correntes. Roteiro aparente das migrações. A es-
calonamento urbano. O sentido do chamado "êxo do ru
ral ", -

r5. As grandes áreas de migração do pais. - Sumá -
rio: As áreas de "atração" migrat6rias. As áreas
de "reJ?uJ.são"migratoria.
6. Caracteristicas dos migrantes. - Sumário: Con-
jecturas sôbre o tipo do migrante brasileiro: al-
gumas indicações estatistico-censitárias.

VII - Perspectivª-ª.
1. Crescimento da população total. - Sumário: Pro
jeções até 1980. Repercussões possíveiS, segundõ
as diferentes alternativas de crescimento popula -
cional e de desenvolvimento econômico. O cresci -
mento da renda per capita.
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2~ o envelhecim~nto demogr~fico. -Sumário: Proje -
çoes da...composiçao por selo e idade, até 1980. Re -
percussoes possíveis: a mao de obra, o mercado de

A ~trabalho, a previdencia social, a educaçao.
3. As ªiferenças regionais. -Sumário: Projeç~o da
populaçao por regioes ge2gráficas e Unidades Feder~
das, até 1980. Repercussoes possíveis: o deseq.uilí-
brio inter-regiQnal, os destalques demográficos, a
"descapitalizaçao" das regioes menos desenvolvidas.
4. A_concentraç;o urbana. -Sumário: Projeç~o da P2
pulaçao urbana e rural, até 1980. A populaçao das
grandes cidades e das áreas metropolitanas. Reper -
cussoes possíveis: as necessidades de moradia, o a-

A A -bastecimento de generos de subsistencia, a expansao
da rêde de serviços públicos.
5. política desenvolvim~ntista e política demográ-
fica realista e coerente. política populacionistaou
anti-populacionista?

DURAÇÃO DA PESQUISA
~ste projeto prevê o início da pesquisa na data da sua as

sinatura (março de 1960), devendo se~ entregv.es os originais na
forma de livro, pronto para publicaçao, em dezembro de 1960.

ORQAIVIENTO
Para custear êste projeto, fica destinada a importância de

~$363.000,OO (trezentos e sessenta e tres mil cruzeiros) distri-
buída do seg~nte modo.

- Honorários do pesquisador •••••••••• o ••• ~$200.000,00
- Pagamento de serviços de terceiros e

custeio de despesas a.dministrativas•••o Cr$148.000,00
- Serviços de datiçografia ••••••••••••••• ~$ 15.000,00

Total •••••••• :•• ü~363.000,00

A qURntia referida deverá ser paga em 8 (oito) presta
çoes, a saber:

-I! prestaçao - Cr$72.000,00 (setenta e dois mil cruzeiros),
no ato da assinatura do contrato, dos quaisCr$50•000,00 (cinquenta mil cruzeiros) sao
destinados ao pagamento da,l! parcela deho, .norarl.os;

2ª'prestaçao - ~$22.000,00 (vinte e dois mil cruzeiros),
em abril;
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'"3ª prestaçao - ~$22.000,OO (vinte e dois mil cruzei-
ros), em maio;

'"4ª prestaçao - ~$22.000,OO (vinte e dois mil cruzei-
ros), em junho;

....5ª prestaçao - ~$50.000,OO (cinquenta mil cruzeiros),
em julho, correspondente à 2ª parce -
la de honor2rios contra a entrega de
relatório parcial sôbre a pesquisa;

•..6ª prestaçao - ~$30.000,OO (trinta mil cruzeiros) ,
em agosto;

•..7ª prestaçao - Cr$30.000,OO (trinta mil cruzeiros) ,em outubro;
...•8ª prestaçao - ~$lOO.OOO,OO (cem mil cruzeiros), emdezembro, correspondente à Última pa~

cela de honorários, con~ra entregados
origin8is para publicaçao.

AA importancia de ~$15.000,OO (quinze mil cruzeiros) destina
da ao custeio dos serviços de datilografia, será paga quando soli=
citada pelo pesquisador.
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