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INTRODUÇÃO 

UMA NOTA SOBRE A POPULAÇÃO OTIMA DO BRASIL 

Edy Luiz Kogut (*) 

A teoria de crescimento ideal da população brasileira 
tem sido objeto de grande polêmica nos últimos anos. Alguns estudiosos 
vêem a atual explosão demográfica como fator de retardamento do pro-

- o 1 d d gresso econom1CO. Outros pon eram que, com o produto real crescen o 
a 10% ao ano, i irrelevante se a taxa de crescimento populacional (íCP) 
i de 3 ou 2 por cento, No últ1mo caso a renda "per capita" dobraria em 
9 anos i no primeiro em II anos. Além disso, argumentam, teríamos ga
nhos co~ a existência de um mercado consumidor maior, e melhores possi 
bilidades de ocupar áreas vazias de nosso territórioo 2 

O objetivo desta nota é mostrar que a noção usual de 
eficiência econômica pode levar a um cri tirio ele .escolha de população 
ótima,diferente da maximização da função de bem-estar implícita no deba 

(*) - O autor i Doutor em Economia pela Universidade de Chicago e Pro
fessor da Escola de Pós-graduação em Economia da Fundação Getú
lio Vargasc Deseja agradecer os comentários de Carlos Geraldo Lan 
goni, Fredricka Pickford Santos~ José Luiz Carvalho e Og Franci~ 
co Leme. Os pontos de vista expostos são de responsabilidade ex= 
clusiva do autor. 

1 - Veja por exemplo, Mário Henrique Simonsen, Brasil 2Q02. 
(Rio de Janeiro: APEC-BLOCH, 1972) pp 65-74 

2 - Simonsen critica esses argumentos pró-natalistaso Assim, ao se 
comparar apenas os aumentos da renda "per capita", que é um va
lor médio, esquece-se o fato que a explosão demográfica desfavo
rece as classes mais pobres, em geral as de maior número de fi
lhos, através do desemprego e da piora na distribuição de renda. 
Quanto ao mercado consumidor, é preciso levar em conta, além de 
seu tamanho. também o seu poder aquisitivo. Por fim, a ocupação 
do território nacional é primordialmente função dos incentivos 
para migrar e não do aumento populacional. Veja Simonsen, op., 
cito pp 70-72. 
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te brasileiro. Bsta última função tem como único argumento a .. ,renda 
"per capi ta" e omi te os .. serviços não-monetários derivados dos fi lhos. 
Parece-nas que essa omissão tem consequências importantes, uma vez 
que a teoria econômica deve levar em conta serviços não pecuniários. 
No nosso caso específico, introduzimos uma função de utilidade fami 
liar tendo como um dos argumentos os serviços derivados de crianças. 
Discutimos, então, quais as condições que nos levariam a um 
mento de população ótima, no sentido de Pareto. 

cresci 

Como introduçãe, tende em vista ~ue a discussão do ca 
so brasileiro tem seguido a linha tradicional dos medelos econômicos 
de população ótima, prCilcuramas rever rapidamente estes modelos. A C! 
racterística comum a todos eles é o uso da maximfzaçãa da renda "per 
capita" como único critério de escolha da TCP ótima. Nenhum deles I.!:, 
va em consideração o que nos parece fundamental nesse tipo de análi 
se: os retornos não-monetários derivados dos filhos. 

I - Modelos de População Otima 

NQ usual modelo neo-clássic0 de crescimento econômico, 
a TCP é considerada como uma constante ex0gena. supõê-se a exis.tê!!, 
cia de uma função de produção agregada da economia, contínua e homo 
gênea li~ear, fatores àe produção capital e trabalho homogêneos, pe~ 
feitamente divisíveis e de custo positivo,' e a poupança como fração 
constante. de renda. I Demonstra-se, então, que, sem mudança tecnológi 
ca, a taxa de crescimento do produto é igual a TCP, a qual é uma 
constante. 

Nesse modelo, se considerarmos a taxa de poúpança co 
mo instrumento de política econômica, e se o objetivo for maximizar 
o consumo "per capita", demonstra-se que o consumo "per capita" máxi 

I - ijoJoogeneidade do prinei,TO gáu, diyisi1?ili~ e custQ positivo dos fatores 
l.lDphcam em que a ftmçao de produçao so seJa relevante nos intervalos em 
que as produtividades média e marginal de ambos os fatores sejam decrescen 
~. -
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mo sustentável é obtido quando a fração da renda poupada (taxa de 
poupança) é igual a fração do produto que cabe ao fator capital, ou 
equivalentemente, quando a taxa de crescimento da economia é igual à 
taxa de retorno do capi tal. Este resultado é um pouco modificado se 
a TCP for considerada endógena, função da renda "per capita". Neste 
caso o consumo máximo é obtido quando ~ taxa de poupança é igual à 
fração do produto que cabe, ao capi tal vêzes (l-kn').' onde k é a r! 
zão capital-trabalho e ~' é a derivada da taxa 4e crescimento da p~ 

,pulação (n) com relação à renda "per' capita".l 

Esse modelo leva a uma conclusã~.absurda se a 
considerada como parâmetro de decisão. Suponha, por exemplo, 
ra um dado estoque de capital, variemos a força de trabalho. 

TCP 
.., 
e 

que p! 
Tendo 

em vista que as produtividades média e marginal do trabalho são sem 
pre decrescentes, e que a poupança é uma fração constante da renda, 

, conclue-se que o consumo "per capi ta" é maximizado quando a popul,! 
ção é igual a um indivíduo! Uma das maneir,as de solucionar este pr.2, 
blema é admitir que produtividade média de trabalho primeiro cresça, 
atinja um máximo e depois decresça. O ponto máximo da produtividade 
média é aquele em que ela é igual à marginal (decrescente). A popul! 
ção ótima é, então, a que leva a essa igualdade, e a sua variação d! 
pende das mudanças da função de produção, isto é, das mudanças do 
ponto onde a produtividade m~dia é igual à marginal. Laghat 
que este último resultado depende das hipóteses relativas à 

mostra 
função 

poupança e à curva de produtividade marginal. Assim, se mantivermos 
a poupança constante, exatamente a necessária para manter o estoque 
dado de capital, cada indivíduo adicional poderá fazer cem que a pou 
pança média caia, aumentando o consumo "per·capita". O consumo "per 
capita" pocie crescer até o ponto em que ele iguala a produtividade -
~arginal (decrescente): esse é o ponto que corresponde à população Õ 
tima. A TCP é a que~faz com que a população corresponda aos pontos 
de igualdade entre a produtividade marginal e o consumo médiooO ava~ 

1 - Veja Eric Davis, ''tobdified Go1den Rule: The Case With Endogenous Labor Supply". 
Américan Ecooomic Review (Março-Junho 1969) 
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ço tecnológico, descoberta de novos recursos naturais e um maior es 
toque de capital deslocam a curva de produtividade marginal, aumen 

_'- 1 
tando a populaçao otimao 

Do mesmo modo que os modelos discutidos acima, os 
chamados modelos de investimento em controle de natalidade tem como 
único critério de população ideal a maximização do consumo (ou ren 
da) "per capita". 

Segundo os proponentes da análise de custos e benefí 

cios de c~ntrole da natalidade, a população ótima é aquela que igu! 
la a zero o valor presente de um recém-nascido, usando o custo de 
oportunidade social do capital como taxa de desconto. Entende-se 
por benefício aquilo que o indivíduo irá prod.uzir, e por custos o 

.l'- • 2 o que uevera consum1ro 

o modelo pode ser estendido adicionando-se mais aI 
guns benefícios resultantes do controle de natalidadeo Como,segundo 
os proponentes dessa análise, cada criança que nasce consome mais 
do que produz, se ela não nascer haverá um aumento na renda "per 
capita", crescendo consequentemente, o consumo e a poupança médios, 
daí dando margem a novos aumentos na renda "per capita". Por outro 
lado, a maior renda "per capita" se reflete numa melhor dieta e con 

. d' 'd d 3 sequentemente, ·em ma10r pro Ut1 V1 a e o 

o uso desses modelos para se chegar a TCP ótima leva 
à conclusão inevitável que ela deve ser zero, já que cada criança 
adicional tende a ter um valor presente negativo, pelo menos nos 
países subdesenvolvidos, como explicitamente assumem seus autores o 

1 - S. K. Laghat, "~tiDllJll Population and Maximum Average Consunq>tion", Indian 
Joumal of Economics XLIV (Abril 1964) 

2 - Veja por exeq>1o. S. Enke, "The Economic Aspects of Slowing 
Growth", Economic Journal (Março, 1964) pp 44-56 

Populatioo 

3 - G. C. Zaidar, The Costs and Benefi ts of Family Planning Programs (World and 
Staff Ocasional Papers, n912, B1RD: Washington, 1971) 



·5. 

000D alternativa dessa analise de custos e benefícios 
de contrôle de natalidade tem-se desenvolvido modelos dinâmicos da 
economia incluindo variáveis econômicas e demográficas, onde se sim~ 
la o comportamento da economia com ou sem redução de fertilidade. E~ 
ses últimos mode los mos tram que, . em termos de renda "per capi ta" t. há 
grandes benefícios para a sociedade derivados de programas de redu 
ção de fertilidadeo l 

11 - Um Critério Alternativo para a População Otima 

Conforme a discussão anterior, todos os modelos men 
. cionados usam implicitamente uma função de bem-estar cujo único arg~ 
menta é o consumo (renda) "per capita". 

Há duas críticas sérias que podem ser feitas a tais 
modelos o Primeiro conforme já observado, eles não levam em consider! 
ção serviços não pecuniários derivados dos filhoso Se o valor prese~ 
te de um novo ser humano for negativo e crianças continuarem a nas 
cer, a conclusão inevitável é que crianças são bens de consumo e nao 
de investimento. A segunda crítica se prende ao uso de funções de 
bem-estar. O problema com o uso de funções de bem-estar é que a esc2 
lha dessa função é bastante arbitrária. No nosso caso específico,por 
exemplo, a maioria das pessoas concorda que um consumo "per capita" 
maior é preferível a um menor, mas pode haver discordância com rela 
ção a outros fatores. Por exemplo, mantendo-se constante o consumo 
"per capita", um número maior de consumidores melhora ou piora o bem 
-estar geral? Se formos indiferentes quanto a isto, vale dizer, se o 
número de consumidores não entrar na função objetiva, chegamos à co~ 
clusão absurda que a população ideal é igual a um indivíduo, utili 
zando-se o modelo usual de crescimento econômico mencionado anterior 
mente, com produtividade marginal do trabalho sempre decrescente. g 

1 - Veja por exemplo, Ainsley Coale e Edgar H. Hoover, ~ulation Growth and 
Economic Devel~nt in Low-IncOJOO ColUltries (Princeton thííversity Press: 
Princeton, 195 e Riclíara B1andY e Rêne Wêry, "Bachue - 1: The Dynamic 
Economic - Demgraphic ~del of the Population and Emplo)'JOOnt Projeçt of the 
Word Emplo)'JOOnt Progranme", trabalho apresentado na relUlião de Diretores de 
Pesquisas do Projeto de POjIulação e Emprego da Organização Internacional do 
Trabalho (Genebra, 1973). 
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possível, pois, chegar a conclusões diferentes, dependendo da função 
de bem-estar escolhida. Por isso, para decisões de política econômi~, 
os economistas tem frequentemente procurado se basear no ótimo de Pa 
reto, 

o ótimo de Pare to é, em geral, usado como sinônimo de 
eficiência econômica. Diz-se que uma solução é ótima de Pareto quando 
não é possível melhorar a situação de um indivíduo sem piorar a do 
outro, Demonstra-se que, sob certas hipóteses relacionadas à tecno 
logia, preferências dos indivíduos e motivações dos empresários, a 
maximização da utIlidade IndIvidual e dos lucros de firmas II atomís 
ticas" leva ã solução ótima de Pareto. l 

No ótimo de Pareto, o consumo de cada indivíduo é tal 
que a razao entre a utilidade marginal e o preço 

... 
e igual para todos 

os bens e serviços consumIdos. Em particular, essa relação marginal 
é válIda também para os serviços derivados de crianças, dentro da re 
cente extensão da teoria econômica que analIsa os problemas 
nados com as decisões econômicas da unIdade familiar. 

relacio 

Até uma década passada, os economistas tendiam a acredi 
tar que os determinantes de fertIlidade eram fundamentalmente não-eco 
nomicos ou, pelo menos, que a anál1se de fertilidade estava fora 
de campo da teoria economica. A razão principal para o abandono 
pelos economistas 9 do comportamento da fertilIdade tem sido a difI 
cu1dade de incorporá-la rigorosamente na teoria tradicional do con 
sumidor. O comportamento familiar apresenta certas caracterís 
ticas que tornam difícil a análise de fertIlidade dentro de um con 
texto teórico de escolha entre alternativas. Assim, por exemplo, a 
criação de crianças é uma atividade fora do mercado, e não há transa 
çoes que forneçam informações para o observador sôbre o custo de 
crianças, no lado da oferta ou valor de crianças no lado da proc~ 

ra. Isso porque os pais sao ao mesmo tempo ofertantes e deman 

1- Vej a Francis M. Bator "The Simple Analytics of Welfare Maximization" 
American Econamic Review (Março, 1957) pp. 22-59. Na verdade, as decisões não 
precisam partir dãS firmas e indivíduos. TécnICOS do govêrno podem tomar essas 
decisões "como se" elas partissem de Indivíduos. 
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dantes de crianças. Além disso. crianças requerem, o tempo dos pais 
além de gastos em espécie; os gastos com crianças podem estar condi 
cionados à posição social da família ou à cultura existente; caso 
se tenha mais filhos que o desejado não é possível. em princípio cor 

rigir-se o erro. 

o novo tratamento dado à teoria do consumidor. propo~ 
to por Lancaster e Beckerl • provê as bases teóricas para uma formul~ 
ção de custos e satisfações derivadas de crianças de uma maneira ma 
is satisfatória que é possível dentro da teoria convencional do con 

sumidor. 

Nesse novo"approach" a família é considerada, como a 

unidade econômica que procura maximizar uma função objetiva (utilid~ 
de) sujeita as limitações de s~us recursos e de sua capacidade de 
transformar esses recursos em argumentos de sua função objetiva. 

Seja U = U(Zi) essa função objetiva (i = l •••• n) 

Cada família tem uma função de produção que relaciona 

a produção de Zi com diferentes insumos, isto é: 

Z. = f. (x.. ; t· ) 
1 1 1) 1y 

onde os x·· (i=1. ••• n; j=1. ••• m) 
1) 

(1) 

são diversos bens e serviços comprados no mercado e utilizados na 

produção de Zi' 

t iy (i=1. ••. n; y=1. •.• k) 

1 - Kelvin J. Lancaster, "New Approach to Constuner Theory", Journal of Political 
Economy", LXXIV (Abril,1966) pp. 1?2-S7 e Gary Becker. "AÍÍ Economic Analysis 
of Fertili ty", em NBER Conference VoltDne DeJOOgraphic and Econanic Change in 
Developed Countries (Princeton:Princeton Uriívers1ty Press, 1960). 
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representam o tempo dedicado pelo membro l da família à produção dos 

bens Zi' 

.. 
O orçamento familiar para os x j e: 

E E = Ew 1 + V L j pjXij Y Y (2) 

onde wy(y=l ••.• k) é o salário do membro l da família, ly é o tempo 
que ele dedica suas atividades de mercado e V é a renda de propried~ 
de. 

Evidentemente. a soma de ty e ly deve ser igual "ao 
tempo total disponível, isto é: 

T = t +1 
Y Y 

(3) 

Combinando (2) e (3), podemos reunir as restrições or 

çamentárias e de tempo n~ma só: 

l E P x + Ew t = i j j ij Y Y (4) 

onde S representa "renda total", a renda máxima que pode ser obtida, 
caso os wy se mantenham constantes. 

Supõe-se nesse contexto, que a família procure maXlm! 
zar U(Zl·) sujeita a (1) e (4). A validade dessa hipótese foi discuti 

1 -
da por Samuelson. Segundo Samuelson, uma família pode ser considera 
da como um conjunto de indivíduos cujo bem-estar comum é função da 
utilidade de cada um dos seus membros. Podemos então, escrever uma 
função familiar do bem-estar social do tipo Bergson-Samuelson: 

1 k W = W(U •••• U ) 

onde Uy(y=l .••• k) é Q nível de utilidade do membro y da família. 

1 - A. P. Samuelson, "Social Indifference Curves" "Quartely Journal"of Econanics 
LXX (Fevereiro, 1956) pp.22 
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Supondo-se que a família procura maximizar W e que 

uj = Uj(Zij) e Zi = LjZij' Samuelson mostrou que a família se compor 

tará como se fosse um indivíduo tentando maximizar" U(Z.). Assim a 
. 1 

demonstração de Samuelson se baseia na independência das funções uti 
lidades dos membros da família e na ausência de bens cQnsumidos pela 
famflia com características de bens públicos. g evidente 'que essas 
hipóteses não são válidas para a unidade familiar. Entretanto,seguin 

, -
do a linha de discu~são de Coase em seu conhecido artigo sobre o pr2 
blema do custo social, 'pode-se admitir que a família, tendo todos os 
motivos para re,solver' os problemas de alocação que envolvem bens pú 
blicos e externalidades, é capaz de resolvê-las a contento.lPode-s~~ 
então, falar na maximização da função única U(Zi)o Outra solução é 
admitir que todas as decisões são tomadas pelo. chefe da famí1ia,cuja 
utilidade é então maximiza~a. 

Assim nesse novo tratamento, a utilidade da família 
não é recebida diretamente do lazer ou do consumo de bens encontra 
dos no mercado. Ela combina'o tempo de seus membros (t,) com bens e 

serviços encontrados no mercado (xi) ,a fim de produzir dentro do lar os Zi 
que, em última anãiise, são os "bens finais" que então afetam sua 
utilidade,. Por e xemp,l o , serviços médicos não proporcionam utilidade 
diretamente, mas a família adquire êsses serviços, remédios etc. e 
utiliza o tempo de seus membros para produzir' O' bem fina1"boa saúde'! 
do qual então deriva utilidade. g, assim. natural, dentro desse con 
texto, considerar as características' das crianças que provem satisfa 
ção aos pais como "bens finais" produzidos com o tempo e bens de 

- f - - 2 acordo com as suas unçoes de produçaoo 
As condições de máximo para U(Zi) sao as usuais condi 

1 - Ronald Coase, "The Prob1em of Social Cost" , Journa1 of Law and Economics (O! 
tubro, 1960) pp. 1-44 

2 - As ftmções de produção de serviços de crianças podem variar com cada filho 
tido. Por exemplo, a "temo1ogia" de pr<;lduzir serviços com o Erimeiro filho 
pode diferir da produção com o segundo, por_causa das interaçoes entre crian 
ças, Eorque os pais podem utilizar a experiencia com o primeiro filho na 
criaçao do segundo, ou porque alguns inslUllOS podem ser empregados conjtmt3lDf!!. 
te para ambas as- crianças. 



çoes marginais, Particularmente~ se Zh representa os serviços deri 
vados de crianças, temos. 

u u u P 
"h zo zh z - 1 o o 0 ou : h • c o 

p P li P z .. z z '" h i i i 

Assim 9 em princípio, a família pode chegar a uma r~ 
laçia entre utilidade marginal e preço para crianças que i igual a 
dos outros benso Se a relação de preços P / P for dada para c!, 

zh zi 

da família, resulta que U lU será igual para todas elas 
zh zi 

Atin 

gilfamos. assim, o 5tirno de Pareta. Pode-se argumentar que a fami 
lia não pode atingir esse miximo porque uma criança nio pode ser 
"vendida ou comprada", Entretanto. de posse de toda informação po~ 
sfvel. a família pode em geral atingir uma determinada quantidade 
de serviços de crianças, principalmente se houver substituição en 
tre qualidade e quantidade de crianças. l No caso da impossibilid! 

4 

de de se ter filhos, que e um caso raro, existe sempre a possibil! 
dade de adoção. 

Assim 3 se cada família maximizar sua função utilida 
de, e então possível falar em crescimento ótimo de população. pelo 
menos no sentido de Pareto, 

Há. evidentemente uma série de fatores que podem 

nos afastar da solução ótima de PaTeto l apesar da "competividade"
de um mercado: informação imperfe1ta. economias de escala, existên 
eia de bens públicos e externalidadesc 

Nc ~a~U especifIco em estudo! parece-nos que 

1 - A posição social da família e a cultura influenciam o comportamento atr! 
vés da forma da função utilldadeo A grandê variaçao dos gastos com crianças 
entre famílias de tml mesIOO meio sugere que as obrigações dos pais com os 
filhos não são determinadas exogenamentev 

FUNDAÇAO GETÚUO VA.RGAS 
Bibtioteca Mário Henrique Slmonsen 



as causas mais importantes para nao se atingir a posição de 
seriam a informação imperfeita e a externalidade gerada pelo 

Pareto 
fato 

da famí~ia não internalizar todos os custos e benefícios derivados
dos filhoso 

A divergência entre os custos privados da família e 

os da sociedade existe porque muitas famílias não pagam 1ntegralmen
te os serviços de urbanização e educação desfrutados por seus fi
lhos g e também por causa da existência de subsídios diretamente re

lacionados com o número de filhos, como é o caso do salário família 
e reduções do imposto de renda. l 

As famílias para as quais há provavelmente a maior 
divergência entre custos sociais e privados de crianças são as das 
classes de rendas inferiores das grandes metrópoles, onde existe e
ducação primária gratuita e os serviços públicos são mais desenvol
vidos. Recente publicação do IPEA estimou, com base em informações 
anuais, em cerca de 20% do salário mínimo o valor dos serviços de 

urbanização usufruídos pelo trabalhador industrial urbano da Guana
bara em 1968. 2 Os serviços de educação primária (para um filho) fo
ram avaliados em 16\ do salário mínimo. Como o valor do salário fa-

mília era de 5\ do salário mínimo, e assumindo que uma criança usu
fruía cêrca de 50\ dos serviços de urbanização de um adulto, cada fi 
lho adicionava serviços recebidos pela família como um todo, no valor 

I - Admi. timos que certos tipos de extemalidades, coro. por exemplo. 
incomodarem os vizinhos, etco podem ser internalizadas atravês de 
cesso de barganha entre os ínteressados. 

os filhos 
tun pro-

2 - Edmar Lisboa Bacha e outros. li Análise Governamental de Projetos de Investi
mente no Brasil li, Relatório de Pesquisa n9 I. lPEA/INPES. Rio de Janeiro g 

1971. 
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de 31%(16%+5%+10%). O trabalhador pagava 9 na ocasião} cerca de 12.4% 
do salário mínimo em impostos diretos e indiretos e} portanto, ap! 
nas uma parte pequena dos serviços recebidos pelo filho, e,conseque~ 
tenente, pela faInÍli acAdmi tindo-se que essas percentagens tenham se man 
tido mais ou menos constantes, pode-se afirmar que existe uma diver 
gência não desprezível entre o que é pago para cada criança,pela so 
ciedade e pela família. Pode-se argumentar. entretanto} que há bene 
fícios sociais derivados de uma população mais educada e saudável, 
que não são internalizadas pela família. Em parte, portanto, a dis 
torção do lado dos custos ê compensada pela distorção do lado dos 
benefícios. 

Comumente se argumenta que um aumento de população(ou 
TCP) gera um outro tipo de externalidade porque diminue a renda mê 
dia da população existenteo Na verdade, tal efeito, se ocorrer, nao 
é propriamente uma externalidade como definida usualmente. ~ fato 
que na maioria dos modelos -de crescimento econômico o efeito de au 
mentos da populaçio (ou da TCP) age no sentido de diminuir a renda 
"per capita". Seria necessário para que tal não acontecesse, que 
houvesse retornos de escala crescenteso Entretanto, mesmo assim, co~ 

forme já discutido na segunda parte desta nota, não é ponto pacífico 
que haja uma diminuição de bem-estar da sociedade, com o aumento da 
população. Por outro lado, suponha que a renda individual provenha 
da venda dos serviços dos fatores capital e trabalho. Um aumento na 
população diminue eventualmente a relação capital-trabalho e porta~ 

to a produtividade marginal do capital tende a crescer em relação à 
produtividade marginal do trabalho. A maneira como isto afeta a ren 
da do indivíduo depende da mudança nas produtividades marginais e 

nas quantidades de trabalho e capi tal que êsse indivíduo possui O cre,! 

cimento de população afeta a renda indl:Vldual através de uma modificaçac 
no valor dos seus serviços. e que não pode ser considerado como uma 
externalidade: um dos fatores de produção, o trabalho. se torna me 

nos escasso e isso se reflete no seu preçoo 

Do mesmo modo, argumenta-se que o aumento no tamanho 



-da família representa uma herança menor para cada fllhoc Mas esse e 
um custo que os pais impõem a seus filhos quando decidem aumentar o 
tamanho da família e também não é uma externalidade com relação 
t::;omuni dade , 

-a 

Resta-nos~ pois 9 o problema da informação o A evidên 
cía sugere que o legislador brasileiro sempre procurou proibir o em
prêRo de métodos anticoncepcionais. Assim i por exemplc. o ~ecreto

lein9 20.931 de 11 de janeiro de 1932, no seu Art. 16, Letra F. veda 
ao médico a prática que tenha por fim impedir a concepçãooO Decreto
-lei n Q 3688, de 3 de outubro de 1941 9 Arto20. considera contraven
ção anunciar processo i substância ou objeto destinado a evitar gravi 
deza O Decreto-lei n~ 4113, de 14 de fevereiro de 1942, Art, 1. 11, 
proibe aos médicos anunciar tratamento para evitar gravidez. O art. 
56 do Código de ~tica ~édica proíbe ao médico anunciar, clara ou ve
ladamente. processo ou tratamento destinado a evitar gravidez,! Con 
forme frisam Gregory e Martins. essas leis foram formuladas em outra 
época e por isso não são nem poderiam ser cumpridas literalmente, E~ 
tretanto, "a legislação vigente sobre anticoncepcional torna possível 
a informação anticoncepcional quase somente aos grupos sócio-econÔJIucos 
que tem acesso fácil e direto aos meios de comunicação relevantes,n2 
tadamente consultas particulares e com membros da classe medica." 2 
Existe, pois divergencias entre as famílias i da relação entre o pre
ço dos serviços de crianças e o preço de outros bens. Assim, mesmo 
que cada família maximize sua utilidade. a relação entre as utilida
des marginais dos serviços de crianças e de outros bens será diferen 
te para cada família. e o ótimo de Pare ta não será alcançado. Para 
tantos é preciso que haja a livre difusão de informações sobre con
trôle de natalidade e livre acesso a anticoncepcionais o 

1 - Para uma discussão detalhada da legislação brasileira sobre o a~ 
sunto, veja Afonso FcGregory e George Martins, "Interrelações dos 
Aspectos Micro e Macro-Sociológicos nas políticas de População " 
trabalho apresentado na Conferência Regional Latino-Americana de População~ 
xico, 17 a 22 de agosto de 1970)0 

2 - Ibid., ppo 5-6 Relevantes tem aqui o sentido de existentec 



\ 
.14. 

Por outro lado, a restrição artificial de informações 
sôbre contrôle de natalidade e da livre oferta de anticoncepcionais~ 
impoe custos sôbre certas famílias que podem ser substanciais, em 
termos psíquicos e danos físicos uma vez que tal pOlítica as leva a 
utilizar mitodos anticoncepcionais como o abôrto. 

Parece POIS. não haver dúvida que a remoça0 das res 
trições de informações sôbre anticoncepcionais constitui uma melho 
ria de bem-estar, no sentido de Pareto, já que aumentaria a satisfa 
ção de alguns sem prejuízo de outrosc De qualquer maneira estaríamos 
mais perto da TCP õtima se a família brasileira fosse informada de 
como levar avante sua determinação do n~mero de filhos. Observe p~ 

rêm, que não'se propõe que as informações e os anticoncepcionais se 
jam subsidiados, nem que se oriente a família no sentido de ter de 
terminado número de filhos. 
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