
 
 

 

Ementa: "Brasil 2020: população e informação em perspectiva" 

 

A produção de conhecimentos acerca da dinâmica demográfica brasileira avança na medida em que 

se investe nos meios necessários para o constante aperfeiçoamento das formas de captação, 

sistematização e exploração de informações sobre as várias dimensões e aspectos da vida social. Algo 

imprescindível tanto para orientar o planejamento governamental quanto a atuação de grupos da 

sociedade civil no atendimento das demandas do país.  

O desenvolvimento e a disseminação de estudos, pesquisas, análises e metodologias que possibilitem 

mensurações e caracterizações cada vez mais minuciosas e aprofundadas da população brasileira, 

contemplando os seus múltiplos e complexos recortes geográficos e sociais constitui um desafio 

permanente para pesquisadores e especialistas que atuam no campo dos estudos populacionais.    

Os processos de transformação da população brasileira se caracterizam por alterações significativas 

em seu regime demográfico. As décadas recentes de acelerada modificação nos níveis e padrões de 

fecundidade e mortalidade experimentados em todas as regiões do País, assim como uma maior 

complexidade e diversidade na mobilidade da população, continua a nos desafiar na busca por 

alternativas de fontes de dados e de metodologias que sejam capazes de dar conta das nuances que 

dão forma e substância às principais componentes demográficas.  

Não de outra forma que o debate referente às fontes de informações sobre a população é de central 

importância. Os Censos Demográficos, Contagem Populacional e Pesquisas Domiciliares permanecem 

como principais fontes de dados sobre a população brasileira, mas não são as únicas. Os registros 

administrativos igualmente se configuram como fonte importante para o tratamento de eventos com 

um nível de detalhamento maior e de menor temporalidade. A disponibilidade e acuraria das fontes 

de dados disponíveis são elementos essenciais nesse debate, pois o aprimoramento dessas tem 

permitido também avançar nas metodologias e técnicas aplicadas e, consequentemente, na maior 

consistência e confiabilidade das análises e dos indicadores produzidos para o conhecimento das 

condições de vida das populações.          

Nesse sentido, os desenvolvimentos de novas tecnologias computacionais, sistemas integrados em 

redes, disseminação de equipamentos com acesso à internet e redes móveis, igualmente introduziram 

novas perspectivas aos métodos de análise demográfica. A necessidade predominante do uso de 

técnicas indiretas de análise demográfica de outros tempos, passa paulatinamente em tempos mais 

recentes a ter alternativas para a produção de análises com dados diretos, oriundos de registros 

administrativos, padronizados, sistematizados e informatizados, propiciando melhorias de cobertura 



 
 

 
e de averiguação da qualidade das informações. À despeito das melhorias alcançadas, ainda se faz 

necessário o uso de métodos indiretos diante dos problemas que ainda persistentes que marcam as 

diferenças regionais na disponibilidade e na qualidade dos dados.  

Experiências de combinações entre fontes têm sido desenvolvidas de forma crescente. Assim como 

metodologias voltadas para explorar a massa de informações contidas nas plataformas virtuais que 

são utilizadas para os mais diversos fins, mas com potencialidades ainda pouco exploradas ou 

desconhecidas para o estudo de eventos e comportamentos de grupos populacionais. 

Ao iniciarmos a segunda década do Século XXI, esse debate ganha contornos mais efervescentes em 

decorrência da realização de uma nova rodada do Censo Demográfico Brasileiro e questionamentos 

acerca da necessidade de se repensar sua estrutura e formas complementares de captação de 

informações sobre os vários temas contemplados no questionário, que garantam os mesmos níveis de 

cobertura e qualidade censitária.      

 A discussão perpassa várias das temáticas desenvolvidas por pesquisadores e especialistas em estudos 

populacionais, tais como; as condições de bem-estar da população; deslocamentos populacionais; 

fecundidade; comportamento sexual e reprodutivo; morbidade e mortalidade; meio ambiente, 

urbanização, relações de gênero, mercado de trabalho, subsídios para elaboração, implementação, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas, entre outras. 

Dando continuidade a trajetória de mais de 4 décadas de discussões atuais e instigantes, o XXII 

Encontro Nacional da ABEP tem como tema central “Brasil para além de 2020: população e informação 

em perspectiva” propondo uma ampla discussão sobre as perspectivas para a captação, sistematização 

e exploração de informações referentes às várias dimensões que dinâmica da população brasileira.  

O XXII Encontro se constituirá em espaço para a divulgação e discussão da produção científica da 

comunidade de demógrafos e especialistas em temas de população, destacando análises a partir das 

principais Fontes de Dados sócio-demográficos (Censos, pesquisas domiciliares, registros 

administrativos) e de informações provenientes de pesquisas específicas. 

Convidamos para a submissão de propostas para as sessões regulares e comunicações de pesquisa que 

versam sobre as temáticas de demografia histórica; dinâmica demográfica; fecundidade; mortalidade; 

saúde, famílias; relações de gênero; cidades e urbanização; migração interna e internacional; pobreza 

e desigualdade; população e desenvolvimento; povos indígenas; etnia e raça; educação; projeções; 

métodos demográficos; estudos de população em fronteiras; população e ambiente; sistemas de 

informações e indicadores sociais. 


