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RESUMO 

 

O Brasil vem sendo palco da diversificação de atividades de produção de dados populacionais 

sobre múltiplos aspectos. Grande parte desses dados pode ser atribuída ao Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), ministérios, cartórios, unidades de saúde, de educação, 

instituições compiladoras de indicadores, empresas privadas, entre outros. Essa diversidade de 

instituições reflete distintas características metodológicas, níveis de abrangência territorial, 

temporal e temáticas dos dados nacionais e que podem influenciar diversos aspectos dos estudos 

demográficos no país. Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo foi verificar como as 

fontes de dados nacionais podem ter influenciado abordagens de temas, de espaços e de 

períodos de análise em estudos populacionais produzidos no Brasil, tendo como referência 

dissertações defendidas no Programa de Pós-graduação em Demografia da UFRN 

(PPgDEM/UFRN), de 2013 a 2020. As hipóteses deste estudo foram três: 1) as escolhas dos 

temas e dos dados são diferenciais segundo a característica individual sexo do discente autor da 

dissertação; 2) quanto mais específico for o objeto de estudo, em termos de tempo e unidade 

geográfica analisados, mais escassos são os dados oficiais que permitem desenvolvê-lo; 3) as 

dissertações desenvolvidas no PPgDem no período analisado contribuíram para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a Demografia da Região Nordeste. Considerando o 

PPgDem como um estudo de caso, construiu-se um banco de dados a partir de informações 

extraídas de 72 dissertações defendidas naquele programa de 2013 a 2020. De um modo geral, 

as análises descritivas apontaram predominância de defesas de discentes do sexo feminino e 

preferência por temas de acordo com o sexo do discente. Porém, a fonte de informação utilizada 

não variou substancialmente em relação ao sexo do discente, portanto, confirmando a hipótese 

1 parcialmente. Quanto às características dos dados utilizados, constatou-se, predominância de 

utilização de dados censitários, provenientes do IBGE e de registros administrativos oriundos 

de ministérios federais. No entanto, para subsidiar estudos para pequenas áreas, foram utilizadas 

fontes de dados mais regionais ou próprias dos pesquisadores, e estes casos foram minoria no 

conjunto de dissertações analisadas. Estes resultados confirmaram a hipótese 2. As unidades 

geográficas mais exploradas foram o Brasil e a Grande Região, com destaque para a Região 

Nordeste, confirmando a hipótese 3. Sugere-se para futuros estudos uma análise considerando 

os demais centros de ensino e pesquisa em estudos populacionais, e inclusão de outras 

características das dissertações e autores e métodos de análise de dados qualitativos. 

 

Palavras-chave: Fontes de dados; Estudos populacionais; PPgDem; Nordeste; Brasil. 
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ABSTRACT 

 

Brazil has been the stage for the diversification of population data production activities on 

multiple aspects. Much of this data can be attributed to the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE), ministries, notary offices, health and education units, institutions that compile 

indicators, private companies, among others. This diversity of institutions reflects different 

methodological characteristics, levels of territorial, temporal and thematic coverage of national 

data, which can influence different aspects of demographic studies in the country. In this 

context, the main objective of this study was to verify how national data sources may have 

influenced approaches to themes, spaces and periods of analysis in population studies produced 

in Brazil, using as reference dissertations defended in the post-Graduate Program in 

Demography of the Federal University of Rio Grande do Norte (PPgDEM/UFRN), from 2013 

to 2020. The hypotheses of this study were three: 1) the choices of themes and data are 

differentiated by the individual characteristic sex of the student author of the dissertation; 2) 

the more specific the object of study, in terms of time and geographic unit analyzed, the scarcer 

are the official data that allow its development; 3) the dissertations developed at PPgDem in the 

analyzed period contributed to the development of research on the Demography of the 

Northeast Region. Considering the PPgDem as a case study, a database was built from 

information extracted from 72 dissertations defended in that program from 2013 to 2020. In 

general, the descriptive analyzes indicated a predominance of defenses from female and female 

students. preference for themes according to the student's gender. However, the source of 

information used did not vary substantially in relation to the student's gender, therefore, 

partially confirming hypothesis 1. As for the characteristics of the data used, it was found that 

there was a predominance of census data from the IBGE and administrative records from federal 

ministries. However, to support studies for small areas, more regional or researchers' own data 

sources were used, and these cases were a minority in the set of analyzed dissertations. These 

results confirmed hypothesis 2. The most explored geographic units were Brazil and the Greater 

Region, with emphasis on the Northeast Region, confirming hypothesis 3. It is suggested for 

future studies an analysis considering the other teaching and research centers in studies and 

inclusion of other characteristics of the dissertations and authors and methods of qualitative 

data analysis. 

 

Keywords: Data sources; Population studies; PPgDem; Northeast; Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na última década, o Brasil aprimorou seu sistema de produção e disseminação de 

dados e estatísticas públicas oficiais, diversificando a natureza de metodologias empregadas na 

construção desses dados, instituições produtoras, temáticas analisadas e níveis de abrangência 

territorial e temporal, contemplados pelas fontes de dados (JANUZZI, 2002; SENRA, 2009; 

GRUPO DE FOZ, 2021; IBGE, 2021). Diante da viabilidade de melhor controle e compreensão 

dos fenômenos demográficos observados na população brasileira proporcionada pela utilização 

de dados, o objetivo principal deste estudo é verificar como as fontes de dados nacionais podem 

ter influenciado o desenvolvimento de abordagens de temas, espaços e períodos de análise em 

estudos populacionais produzidos no Brasil, tendo como referência dissertações defendidas no 

Programa de Pós-graduação em Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPgDEM/UFRN), de 2013 a 2020. 

Segundo definição das Nações Unidas (2015), a etimologia da palavra demografia é 

composta pelos termos gregos ‘‘Demos’’ e ‘‘graphein’’ referindo-se, a povo/população e 

estudo/escritos, respectivamente. A demografia é uma área das ciências humanas aplicadas que 

tem a competência de explorar causas e consequências de variações populacionais no que se 

refere: à fecundidade, a mortalidade e a migração (THOMLINSON, 1983; CARVALHO et al, 

1994; DAUGHERTY & KAMMEYER, 1995; GRUPO DE FOZ, 2021). Outrossim, a 

demografia pode fornecer explicações para: variações no tamanho de uma população (número 

de indivíduos), estrutura/composição (categorizações por idade, sexo, raça/cor, local de 

nascimento, idioma, religião, estado civil, educação, alfabetização, emprego, ocupação e renda) 

e dinâmica (taxas de crescimento acerca do tamanho ou composição ao longo do tempo) 

(DAUGHERTY & KAMMEYER, 1995; PRESTON et al, 2001, CHAMBERLAIN, 2006). 

Quanto às origens dos dados que fornecem informações demográficas no mundo, 

considera-se que datem de antes da Era Cristã e que eram criados com objetivos de contagem 

populacional, para uso militar e força de trabalho (HAKKERT, 1996; MEMÓRIA, 2004; 

GRUPO DE FOZ 2021). No Brasil, os primeiros levantamentos de dados demográficos também 

apresentavam esses objetivos e ocorreram no século XVIII, fruto da associação entre Estado e 

Igreja Católica (IBGE, 2003). No século XIX, a instituição da obrigatoriedade da certidão de 

óbito para realizar sepultamentos e a transferência do registro de casamentos, nascimentos e de 

óbitos, da Igreja Católica para o Estado, sob responsabilidade da Diretoria Geral de Estatística 
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(DGE), são as primeiras ações que levaram à formalização do Registro Civil (RC) (LIMA et al 

2021).   

Posteriormente, na primeira metade do século XX, surgem instituições como o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), organismo público com funções de produção de diversas 

estatísticas nacionais, o Conselho Nacional de Geografia (CNG), culminando, em 1938, na 

criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), principal órgão nacional 

produtor de dados demográficos atuante em conjunto com agências estaduais de estatística, 

ministérios, secretarias, cartórios, unidades de saúde, constituindo o Sistema de Produção e 

Disseminação de Estatísticas Públicas (BRASIL, 1934; JANNUZZI, 2006). Na segunda metade 

do século XX, a partir de 1960, a incorporação de técnicas estatísticas e de amostragem 

propiciou maior agilidade, economia de recursos e tempo despendido aos levantamentos 

censitários, bem como pesquisas de natureza amostral (IBGE, 2019). Tal diversidade de 

instituições produtoras de dados nacionais reflete-se em variadas características quanto ao 

conteúdo dos dados, devendo o pesquisador avaliá-las para melhor adequá-las a seus estudos.  

Em relação aos fatores que condicionam a realização de atividades de produção de 

dados nacionais, pode-se dizer que dependem de contextos políticos, econômicos e de 

necessidades da gestão pública para fundamentar tomadas de decisão ou compreensão de 

problemas sociais, inovações tecnológicas, técnicas e o interesse teórico, que age como 

questionador da eficácia dos dados e dos problemas da realidade (JANUZZI, 2002; SENRA, 

2009; MICHALOS & SIRGY, 2011). Além da necessidade meramente administrativa de 

acompanhamento e registro de atividades das instituições, como forma de produção de dados 

para fins de administração (FERREIRA & PINHEIRO, 2008). 

Nos estudos demográficos é comum a utilização de diferentes tipos de fontes de dados 

como as censitárias, as amostrais e os registros contínuos, classificação que leva em 

consideração o método e técnicas empregados no processo de construção/coleta delas, ou seja, 

se foram fruto de censos, amostragens ou registros administrativos. Para melhor compreender 

a natureza de dados que fornecem informações com potencial para subsidiar estudos 

demográficos, Hakkert (1996) e Grupo de Foz (2021) sugerem a existência de dois grupos de 

dados segundo as informações que fornecem: dados sobre estoque e dados sobre fluxo 

populacional. Os primeiros permitem analisar fatores estáticos de uma população, tamanho, 

distribuição territorial e composição por sexo, idade, características socioeconômicas e podem 

ser tradicionalmente obtidos mediante fontes censitárias ou amostrais. Os segundos, aspectos 
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da dinâmica populacional (nascimentos, óbitos, migração, mobilidade socioeconômica), podem 

comumente ser obtidos via sistemas de registros contínuos ou pesquisas de várias rodadas, 

embora, com a aplicação de determinadas técnicas sobre fontes censitárias e amostrais, é 

possível extrair de fontes contínuas tanto aspectos de fluxo quanto de estoque.  

Existem outras características intervenientes para a escolha e aplicação de determinada 

fonte de dados em estudos populacionais são a variedade de temas abordados, periodicidade de 

divulgação e desagregação territorial, que estão mais ou menos presentes dependendo da 

metodologia empregada na construção dos dados (se são de natureza censitária, amostral ou 

registros administrativos). Ou ainda, cabe ao estudioso avaliar a presença de nove critérios antes 

de utilizar esses dados: relevância, precisão, confiabilidade, oportunidade, coerência e 

comparabilidade, acessibilidade, clareza, independência e disponibilidade de recursos.   

(HAKKERT, 1996; JANUZZI, 2006; FERREIRA & PINHEIRO, 2008; GRUPO DE FOZ, 

2021).  

A relevância deste estudo consiste em explorar aspectos dos dados produzidos por uma 

instituição nacional de pesquisa, identificando possíveis relações com áreas temáticas e 

coberturas espacial e temporal que são mais exploradas, refletindo nas diferentes formas de 

abordagens desenvolvidas pelas dissertações analisadas. Este estudo permite ainda demonstrar 

se essas fontes de dados utilizadas em dissertações do Programa de Pós-Graduação em 

Demografia (PPgDem/UFRN) favoreceram o desenvolvimento de estudos voltados à análise 

de fenômenos e problemas mais regionais e específicos da Região Nordeste. A justificativa para 

escolha do PPgDem se deu pelo fato de ser uma instituição que agrega à demografia nacional 

por ser a única instituição de ensino de pós-graduação e pesquisa em demografia localizada na 

Região Nordeste.   

Nesse sentido, este trabalho busca contribuir em um tema pouco explorado na 

literatura especializada em estudos populacionais: o de analisar relações e desdobramentos da 

utilização de fontes de dados nacionais para o desenvolvimento desses estudos. Nesse sentido, 

foram constatados alguns trabalhos a partir da década de 1990 (HAKKERT, 1996; JANUZZI, 

2002; PINHEIRO, 2008; GRUPO DE FOZ, 2021). As contribuições de Hakkert (1996), Januzzi 

(2002) e Grupo de Foz (2021), que envolveram uma análise das fontes de dados demográficos 

definindo-as, caracterizando-as conforme diversos aspectos dos levantamentos e classificando-

as em censitárias, amostrais e registros administrativos. A discussão desses autores se 

aprofunda ao analisar o conteúdo temático, os níveis territoriais abordados e a periodicidade de 



 

18 

 

divulgação das principais fontes de dados nacionais oficiais utilizadas para construção de 

indicadores sociais valiosos à gestão pública e estudos acadêmicos. Contudo, não se constata, 

nesses trabalhos, uma discussão que relacione a influência da disponibilidade de fontes de dados 

nacionais em estudos populacionais desenvolvidos no Brasil, sobretudo na Região Nordeste. Já 

os estudos de Ferreira e Pinheiro (2008) elucidam pontos positivos e negativos da utilização de 

registros administrativos como fonte de dados para estudos científicos e produção de 

estatísticas. 

A partir do exposto, foram levantados os seguintes questionamentos: Quais temas de 

estudo foram mais abordados nas dissertações analisadas? Quais as principais fontes de 

informações utilizadas? Houve tendência de desenvolvimento de estudos para determinadas 

unidades geográficas (sobretudo para a Região Nordeste) e para quais pontos no tempo? 

Reunindo esses questionamentos, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: 

 

 Construir um banco de dados com informações extraídas das dissertações do PPgDem, 

referentes às fontes de dados utilizadas e os temas abordados; 

 Identificar características gerais das dissertações do PPgDem: sexo do discente autor da 

dissertação, ano da defesa, temas analisados e períodos de análise; 

 Verificar se o sexo do discente autor da dissertação é uma característica individual 

relevante para escolha de temas e fontes de dados; 

 Identificar características das fontes dos dados utilizadas nas dissertações do PPgDem: 

tipos de instituição produtora, abrangência territorial, e como se distribuem nas 

tipologias censitária, amostral, registro administrativo ou de natureza mista;   

 Verificar se as fontes de dados nacionais utilizadas nas dissertações do PPgDem 

estimularam o desenvolvimento de uma produção regional em demografia. 

 

Este trabalho apresentou três hipóteses a serem testadas: A hipótese 1, de que as 

escolhas de temas e dados abordados nas dissertações são diferenciais pela característica 

individual sexo do discente autor da dissertação. Essa hipótese foi baseada em estudos de 

Brown e Corcoran (1997) e Jonsson (1999) que afirmam existir uma influência da escolha de 

cursos entre homens e mulheres e esses diferenciais que podem ainda explicar 

significativamente diferenças nas defasagens salariais entre homens e mulheres; a hipótese 2, 

sugere que quanto mais específico for o objeto de estudo, em termos de tempo e unidade 
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geográfica analisados, mais escassos são os dados oficiais que permitem desenvolvê-lo; a 

hipótese 3, as dissertações desenvolvidas no PPgDem no período analisado contribuem para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a Demografia da Região Nordeste. 

Para o alcance dos objetivos propostos e a verificação das hipóteses, realizou-se um 

estudo de caso, com utilização de uma análise descritiva de dados primários extraídos de 

informações presentes em 72 dissertações defendidas no PPgDem, entre 2013 e 2020. Os dados 

foram reunidos em um banco de dados consolidados com uso do software Excel 365, versão 

2016. Nesse processo, buscou-se identificar características e criar variáveis referentes às 

características dos dados utilizados nas dissertações, aos autores e às análises desenvolvidas. A 

este banco de dados foram empregadas análises descritivas por meio da linguagem de 

programação Python, versão 3.7, no ambiente Google Colaboratory.  

De um modo geral, as análises descritivas apontaram predominância de defesas de 

discentes do sexo feminino e preferência por temas de acordo com o sexo do discente autor. 

Por exemplo, os temas gênero, nutrição e violência foram abordados exclusivamente por 

mulheres. Enquanto para os homens, observou-se concentração nos temas ‘educação’, 

‘mobilidade’ e ‘mortalidade/morbidade’’. Com relação às fontes dos dados, elas não variaram 

substancialmente entre os sexos, conduzindo à confirmação parcial da hipótese de que as 

escolhas dos temas e dos dados são diferenciais segundo a característica individual sexo do 

discente autor da dissertação. Quanto às características dos dados utilizados, constatou-se 

predominância de utilização de dados censitários, provenientes do IBGE e de registros 

administrativos oriundos de ministérios federais.  

Constatou-se ainda que, para subsidiar estudos para pequenas áreas, foram utilizadas 

fontes de dados mais regionais ou próprias dos pesquisadores, e estes casos foram minoria no 

conjunto de dissertações analisadas. Estes resultados confirmaram a hipótese 2, de que quanto 

mais específico for o objeto de estudo, em termos de tempo e unidade geográfica analisados, 

mais escassos são os dados oficiais disponíveis. As unidades geográficas mais exploradas foram 

o Brasil e a Grande Região, com destaque para a Região Nordeste, confirmando a hipótese 3, 

de que as dissertações desenvolvidas no PPgDem contribuíram para o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a Demografia da Região Nordeste. ´ 

Este trabalho possui a seguinte estrutura: esta introdução ao tema, com definições 

iniciais, problematização, contribuições e objetivos; o Capítulo 2, que discutiu os marcos 

históricos relevantes para atividades de produção de dados de interesse demográfico no mundo, 
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no Brasil, além de conceitos e características das três principais naturezas das fontes de dados 

nacionais (censitárias, amostrais e registros administrativos); o Capítulo 3 abordou uma breve 

história institucional do PPgDem/UFRN; o Capítulo 4 discorreu sobre a metodologia, 

vantagens e limitações das estratégias metodológicas escolhidas; o Capítulo 5 apresentou os 

resultados e a discussão deles e, a última seção (Capítulo 6), trouxe as considerações finais. 

 

2 FONTES DE DADOS POPULACIONAIS  

 

Neste Capítulo são discutidos aspectos de relevantes marcos históricos e fatores 

intervenientes para o surgimento de fontes de dados utilizáveis em estudos populacionais. A 

discussão segue uma cronologia, contribuindo para o delineamento de um panorama 

internacional, que aborda de modo mais abrangente como esses fatores podem ter alterado a 

maneira de lidar com os dados em termos de: (1) quantidade de dados produzidos; (2) 

diversificação temática; (3) metodologias de produção; (4) formas de interpretá-los e (5) formas 

de disseminá-los. Em seguida, apresenta-se uma abordagem nacional desses fatores, mais 

centrada no contexto de fontes de dados oficiais produzidos pelo IBGE.  

  

2.1 Panorama internacional 

 

Na literatura voltada ao estudo de fontes de dados populacionais observou-se que, ao 

longo dos séculos, diversos fatos e adventos históricos influenciaram a quantidade e a 

metodologia de produção. Contudo, segundo Hakkert (1996) e Januzzi (2002), não há um 

consenso na literatura de quando tais dados com informações populacionais teriam surgido, 

considerando que possam datar de antes da Era Cristã.  

Alguns dos primeiros exemplos de utilização de dados provêm da Babilônia; dos 

levantamentos de Confúcio (da China); dos faraós (do Egito); das civilizações maia, asteca e 

inca (das Américas); do recenseamento dos judeus, ordenado pelo Imperador Augusto e os 

balancetes do império romano (de Roma); o inventário das posses de Carlos Magno e o 

Doomsday Book, registro do século 11 sobre riquezas de propriedades rurais (da Inglaterra). 

Tratava-se de dados produzidos com finalidades de contabilização e alocação de contingentes 

para eventuais usos fiscal, militar e de trabalho. Posteriormente, a Igreja Católica realizou 

registros populacionais nos locais em que se estabelecia mediante registros paroquiais, que 

foram formalizados a partir do Concílio de Trento (1545 a 1563), determinando que todas as 
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igrejas devessem acompanhar e registrar eventos vitais, como batismos, matrimônios e óbitos 

(MEMÓRIA, 2004; BASSANEZI, 2011).  

Nos contextos dos séculos XIV e XVII, movimentos como o Renascentismo, a 

Reforma Educacional, as Revoluções Copérnica e Científica (DEMING, 2014), reuniram uma 

profusão de concepções, tais como o Antropocentrismo, Humanismo, o Universalismo, o 

Racionalismo, o Cientificismo, que promoveram mudanças epistemológicas e de paradigmas 

na forma de interpretar, representar a realidade por meio de dados e interpretá-los, resultando 

em múltiplas temáticas, áreas de estudo e disciplinas com foco na pesquisa científica. Houve 

um distanciamento de explicações metafísicas e religiosas para os fenômenos observados de 

forma que, segundo Costa (2011), os indivíduos ganharam autonomia para exercer sua 

racionalidade com foco si e no mundo.  

Nesse período, além da revolução na forma de interpretar os dados, a metodologia 

utilizada na produção dos mesmos também foi revolucionária com a incorporação da estatística, 

artifício que expandiu as possibilidades na prática de produção de dados demográficos. 

Etimologicamente, a palavra estatística vem do latim status (estado), refere-se à coleta e 

apresentação de dados quantitativos de interesse do Estado, além disso, é definida como um 

conjunto de métodos matemáticos para tratamento de dados numéricos afetados por múltiplas 

causas (MEMÓRIA, 2004; MEC, 2010).  

No século XVII, surge outro marco na produção, metodologia e interpretação de 

dados, ao construir dados numéricos sobre aspectos da população da Inglaterra, numa prática 

conhecida por Aritmética Política, precursora da atual demografia. Uma dessas tentativas foi o 

livro de um comerciante têxtil, John-Graunt, publicado em 1662, denominado ‘Natural and 

Political Observations Mentioned in a Following Index and Made upon the Bills of Mortality’, 

com a presença de uma série anual de 1604 a 1660 de estatísticas vitais e elaboração de uma 

tábua de vida primitiva (MEMÓRIA, 2004; ZAGHENI, 2017; GRUPO DE FOZ, 2021).  

Apesar do surgimento, ainda nesse século, de iniciativas de sistematização 

metodológica da observação e coleta de dados, foi durante o século XVIII, a partir de 1700 que 

se empreendeu mais esforços e tentativas da quantificação da incerteza, como o uso da 

probabilidade para fins de inferência estatística, a ideia de Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) e o modelo regressão (STIGLER, 1986). De modo geral, essas mudanças modificaram 

a forma de expressar a realidade, de fazer ciência e, segundo Vergara (2002), com adoção de 

perspectivas racionalistas, mecanicistas, matematizadas e experimentais.  
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Na segunda metade do século XIX, em escala mundial, as relações sociais atingiam 

graus de complexidade crescentes, impulsionadas pelo processo de Globalização e pela 

Revolução Tecnológica, com inovações no transporte e o advento da máquina a vapor em 

navios e ferrovias. Vivia-se em um contexto de formação de um mercado global, que 

intensificou relações financeiras, comerciais, econômicas, ambientais, (ROMEIRO, 1999), 

sociais, culturais e comportamentais, em um cenário de hegemonia do modo industrial 

capitalista (MIRANDA, 2000). Logo, é natural que a prática da produção de dados e estatísticas 

tenha sido intensificada, acompanhado tais avanços, o que fica evidente com o trabalho de 

algumas instituições internacionais que produziam estatísticas em diversos campos: a 

International Telecommunications Union (ITU, 1865), a Universal Postal Union (IPU, 1874), 

o International Statistical Institute (ISI, 1885) (BODIN et al, 2003).  

O século XX foi marcado por rápidas e significativas mudanças em diversas esferas 

da vida social e em reduzido período de tempo. Trata-se um século curto marcado por 

transformações extremas (HOBSBAWN, 1994). Nessa conjuntura, a maior integração entre os 

países, avanços nos transportes, investimentos em ciência e pesquisa foram expressivos eventos 

que marcaram esse século e alavancaram a prática de produção de dados. Nesse cenário de 

maior integração, em 1928, uma conferência internacional inaugura o trabalho 

intergovernamental da Liga das Nações em Estatística, com representantes de vários países. Foi 

o primeiro fórum global com o objetivo de definir um manual de boas práticas estatísticas, com 

metodologias de como analisar e apresentar os dados produzidos nos países e estabelecer 

padrões de divulgação de modo que permitissem a comparabilidade estatística em diversos 

temas: comércio exterior, econômicos e financeiros, produção industrial, emprego, preços ao 

consumidor e ao produtor, energia, habitação, agricultura e dentre outros (WEINDLING, 

2006).  

Em 1944, uma importante instituição internacional produtora e disseminadora de 

dados sobre variados aspectos das populações no mundo foi criada em 1944, é o International 

Bank for Reconstruction and Development (conhecida como Bird, World Bank ou Banco 

Mundial). É composta por diversos países de várias regiões do mundo e elabora uma série de 

indicadores em diversas temáticas: Agricultura e Desenvolvimento Rural; Eficácia da Ajuda; 

Alterações Climáticas; Economia e Crescimento; Educação; Energia e Mineração; Meio 

Ambiente; Dívida externa; Setor financeiro; Gênero Saúde; Infraestrutura; Pobreza; Setores 

privado e público; Ciência e Tecnologia; Desenvolvimento Social; Proteção Social; Trabalho; 
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Comércio; Desenvolvimento Urbano. Possui dados abertos para consulta bem como uma 

biblioteca de microdados com resultados de pesquisas de amostra de domicílios, 

estabelecimentos comerciais ou outras instalações sobre países em desenvolvimento, 

instituições, meio ambiente, comunidades e economias (WORLD BANK, 2020). 

Posteriormente, outras iniciativas de aprimoramento da apresentação e disseminação 

dos dados produzidos pelos países como o Economic and Social Council (ECOSOC, 1945), a 

Conference of European Statisticians (CES, 1953), por iniciativa das Nações Unidas (NU), 

tinham objetivo de promover o diálogo de problemas sociais e econômicos, dar diretrizes 

técnicas de como produzir estatísticas para os países administrarem suas realidades (BODIN et 

al, 2003; UNITED NATIONS, 2020). 

Avanços nos transportes, como os observados a partir dos anos 1950, quando se 

intensificou utilização da aviação comercial concomitantemente às reduções nos custos e no 

tempo de transporte, elevaram o fluxo das atividades entre as populações (HUMMELS, 2007). 

Consequentemente, a necessidade de acompanhar mais detalhadamente a integração e os fluxos 

das atividades entre os países contribuíram para o aumento na produção de dados para tal fim. 

Nesta década, surgem os primeiros modelos empíricos de tábuas de vida desenvolvidos pela 

divisão de população das nações unidas, com 158 tábuas de países geralmente desenvolvidos 

(PAES, 1996).  

Além desses avanços, na década de 1960, os investimentos nos campos da Ciência e 

tecnologia (C&T) e pesquisa e desenvolvimento (P&D) atuaram como mais um movimento 

propulsor da produção de dados. Por exemplo, o manual de Frascati, em 1963, foi uma iniciativa 

da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) que elencou 

medidas de esforço para o desenvolvimento e implantação da Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (PNCTI) nos países tais como, reservar uma parte do Produto Interno 

Bruto (PIB) para aplicação em investimentos públicos em P&D (KOELLER, 2016). Ademais, 

Coaly e Demeny (1966) avançaram no desenvolvimento de modelos de tábuas de vida mais 

representativos ao sugerir quatro famílias de tábuas de vida, por sexo, totalizando um conjunto 

de 326 tábuas, e posteriormente, Lenderman (1969) estabeleceu um número mínimo de 

parâmetros que permitia especificar um padrão de mortalidade, referente à países da Europa 

(PAES, 1996).  

Além das iniciativas políticas, dos adventos tecnológicos e investimentos em 

instituições de pesquisa, deve-se considerar também o fator educacional como condicionante 
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da produção de dados nacionais úteis à demografia. O interesse teórico age como força que 

questiona fenômenos observados, dados existentes e estimula a produção destes, em busca de 

superar eventuais lacunas nos campos teóricos e empíricos. Para além do interesse teórico, essa 

busca por novas temáticas e pelo ineditismo das áreas científicas e suas disciplinas possuem 

uma tendência de especificação dos temas científicos, movida pela busca de pioneirismo e 

monopólio da autoridade científica, expressando também uma busca por poder social 

(BOURDIEU, 1975). 

Outro importante marco na forma de interpretar os dados produzidos, fruto das 

elucubrações do interesse teórico e acadêmicos, durante a década de 1960, ocorreu quando 

especialistas das ciências sociais promoveram discussões sobre até que ponto o uso de dados e 

indicadores poderiam interpretar satisfatoriamente a realidade socioeconômica. Refletiu-se 

sobre temas como qualidade de vida, bem-estar social e questionou-se a real eficácia de 

conceitos até então aceitos, tais como a utilização do Produto Interno Bruto (PIB) para medição 

do desenvolvimento social dos países (ZAPF, 1999; JANNUZZI, 2002; MICHALOS & 

SIRGY, 2011). É então possível observar indícios de uma demanda crescente por interpretações 

e dados mais verossímeis sobre a realidade de interesse, que reflitam a complexidade dos 

problemas observados nas populações. 

Na segunda metade do século XX, outros exemplos de marcos na evolução da 

produção e gestão de dados foram testemunhados por empresas e organizações das esferas 

pública e privada. Tal evolução na gestão dos dados ocorreu em três estágios: o processamento 

de dados, a informática e a tecnologia da informação. Durante a fase do processamento de 

dados, a gestão empresarial investia em grandes computadores e sistemas de controles 

operacionais de faturamento, estoque, folha de pagamento, finanças e contabilidade. A 

percepção da necessidade de incorporar a informática no processamento de dados promoveu, 

ainda que de modo insipiente, a integração de sistemas na gestão das atividades. Posteriormente, 

a fase da informática se transforma em tecnologia da informação (TI), incorporando recursos 

tecnológicos e computacionais no armazenamento de dados, geração e uso da informação e de 

conhecimentos (REZENDE, 2002). 

 Numa perspectiva macroeconômica, a década de 1990 foi marcada por investimentos 

em inovações e a disseminação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que 

intensificaram a produção, divulgação e diversificação das temáticas da informação e gestão de 

dados (MORON & PEREIRA, 2013). Além disso, trata-se, de dados de potencial valor público 
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e privado, que, por exemplo, com o uso da Internet, ensejaram maior participação de práticas 

governamentais no ambiente virtual estimulando a oferta, o acesso a informações e serviços por 

cidadãos e empresas, bem como a busca de melhorias na gestão pública (DAWES, 2008; 

MORON & PEREIRA, 2013). Ademais, para além da gestão da coisa pública, o uso de dados 

permeia várias áreas temáticas da realidade de uma população, assumindo também funções de 

gestão social, administrativas, pedagógicas e inserindo os indivíduos na sociedade (FORTES, 

2014). 

A partir de 1992, tem início o projeto IPUMS, originalmente conhecido como The 

Integrated Public Use Microdata Series, mas, segundo definições da Universidade de 

Minnesota (2021), pelo fato de sua ampla diversidade de dados, de modo que nem todos são 

microdados e ou de fácil acesso público, este acrônimo tornou-se inadequado. O IPUMS iniciou 

com uma proposta de reunir informações em um banco de dados de censos e pesquisas, 

primeiramente dos Estados Unidos, buscando e expandir a abrangência das informações, 

contemplando cerca de 670 amostras retiradas de vinte e um países. Desde o início de seu 

funcionamento, o IPUMS recebeu 70 concessões federais e contratos, com permissões para 

curar, integrar e disseminar dados produzidos. Atualmente, o IPUMS fornece dados censitários, 

pesquisas, imagens de satélite, modelos climáticos e outras fontes de todo o mundo (SOBEK 

& RUGGLES,1999). 

Mais recentemente, em 2007, uma parceria entre o Centro de Estatísticas da União 

Europeia (EUROSTAT) e a Organização para Cooperação econômica e desenvolvimento 

(OECD) elaboram o manual on business demography statistics e Measuring entrepreneurship: 

a collection of indicators. Trata-se de um trabalho que apresenta indicadores e estatísticas para 

suprir a demanda crescente da gestão pública e planejamento sobre demografia de negócios nos 

últimos anos. Nele são explorados dados sobre nascimentos e mortes de empresas, sua 

expectativa de vida e o papel que desempenham no crescimento econômico e na produtividade, 

bem como informações sociodemográficas. Alguns dados utilizados no trabalho fazem parte 

dos Indicadores estruturais que medem progressos no cumprimento dos objetivos da União 

Europeia definidos na Estratégia de Crescimento e Emprego. Além disso, o projeto da OCDE 

é apoiado financeiramente pela Fundação Ewing Marion Kauffman (OECD, 2021). 

Além disso, com o avanço tecnológico e o acesso da população a essas inovações, vem 

crescendo o número de empresas detentoras de meios capazes de captar, em grande escala, 

informações de seus clientes, principalmente nos setores de comunicações e transporte. 
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Ademais, o interesse teórico e a academia vislumbram a utilização de dados não oficiais como 

mais um meio de compreensão e interpretação de fenômenos populacionais, trata-se do Big 

Data, que vem atraindo cada vez mais atenção por suas potencialidades em fornecer 

informações e atributos úteis para estudos populacionais (DAVENPORT, 2014). 

Portanto, este breve panorama internacional delineou maneiras de como a produção de 

dados pode partir de iniciativas pública ou privada e ser condicionada por diversos fatores e em 

diferentes épocas, além de relacionar como contextos sociais, políticos, econômicos, inovações 

tecnológicas, operacionais e metodológicas, influenciaram a forma de lidar com os dados, para 

além da produção de dados propriamente dita, inclusive seu conteúdo temático, sua 

interpretação, metodologia de análise e disseminação. 

 

2.2 Panorama nacional  

 

Nesta seção será resgatada a trajetória das primeiras atividades, instituições, 

finalidades e contextos observados de atividades produtoras de dados populacionais no Brasil, 

especificamente quanto aos principais marcos do IBGE. Em seguida, é feita uma abordagem 

dos conceitos, características e aspectos metodológicos de três categorias de fontes dados 

(censitárias, amostrais e registros administrativos) com explicitação dos principais 

levantamentos (em termos de diversidade temática e cobertura populacional) produzidos pelo 

IBGE, para cada categoria. 

Desde a chegada dos portugueses, no século XVI, as terras ‘‘D´além-mar’’ ou do 

‘‘novo mundo’’, como era chamado o território em que hoje se localiza o Brasil, já eram alvo 

de investigações e explorações em decorrência das especulações do que existiria no local. 

Estimativas iniciais buscavam conhecer o território em busca de riquezas e metais preciosos 

para fins de planejamento econômico e concretização dos empreendimentos da metrópole 

portuguesa, que, assim como outros Estados absolutistas, acreditavam na necessidade de 

expandir seus domínios para outras regiões em busca de mais riquezas materiais (NEWTON, 

2020). Para tanto, buscava-se conhecer o número dos nativos indígenas, os primeiros migrantes 

lusitanos e escravos que juntos constituíram as bases da população brasileira. (CALÓGERAS, 

1935; SIMONSEN, 1937; MORTARA, 1941; FURTADO, 1959; MARCÍLIO, 1973; IBGE, 

1990; NEWTON, 2020).  

Os levantamentos populacionais continuaram no século XVIII, como estimativas e 

muitas vezes imputações arbitrárias de dados sem fundamentação científica, sem 
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homogeneidade de fontes (informações prestadas por representantes da igreja, mapas enviados 

a autoridades do governo ou relatos policiais) e sem o rigor técnico que se preza nos 

levantamentos atuais. Tratava-se de inquéritos geralmente delegados a autoridades 

eclesiásticas, ministeriais, condes, conselheiros, dentre outras titulações, com intuito de estimar 

o quantitativo da população brasileira, das províncias e subsidiar estratégias de uso desses 

contingentes para finalidades militar, fiscal e de trabalho (IBGE, 2012).  

No século XIX, apesar de insipientes e sem lograr o êxito esperado, já haviam 

instrumentos legais legitimadores de ações dos governos, visando verificar o crescimento e 

estrutura da população brasileira. Alguns exemplos foram: (1) a Comissão de Estatística 

Geográfica, Natural, Política e Civil (criada por Decreto de 25 de novembro de 1829); (2) o 

Regulamento nº 120, de 1842 (que atribuiu aos chefes de polícia funções de levantamento das 

pessoas domiciliadas nas províncias de sua responsabilidade); (3) a Lei nº 387, de 1846, que 

(determinou realização de censos de população a cada oito anos); (4) a Lei nº 586, de 6 de 

setembro de 1850 (que autorizou gastos necessários para agilizar a execução do Recenseamento 

Geral do Império, já demonstrando uma consciência sobre a necessidade de realizar censos com 

periodicidade constante); (5) O Decreto nº 798, de 18/6/1851, forneceu diretrizes detalhadas 

para o registro dos nascimentos e óbitos quanto a locais, prazos obrigações e penalidades 

inerentes à prática desses registros, deixando claro a não substituição dos registros paroquiais 

(BRASIL, 1851; IBGE, 1990; SENRA 2009). 

Na sequência cronológica, em 1870, Joaquin Norberto de Souza e Silva, no 

cumprimento de um aviso expedido pelo ministério imperial reuniu em relatório as operações 

de contagem populacional que ocorreram de 1776 a 1869. Foram dezesseis operações com 

períodos irregulares, tratava-se de meras estimativas populacionais que demonstravam às 

autoridades a necessidade de promover levantamentos que permitissem melhor conhecimento 

da população (IBGE, 1990). A partir da década de 1870, considera-se que houve uma inflexão 

na qualidade e sistematização da produção de dados demográficos nacionais, com a presença 

de instrumentos legais de legitimação melhor elaborados, respeitados e com adoção de critérios 

e padronização metodológicos. Considerando ainda a cronologia de uma vasta ocorrência de 

fatos preponderantes para o avanço da produção de dados nacionais, elaborou-se o Quadro 1, 

visando sintetizar, as principais instituições, marcos tecnológicos e técnicos e levantamentos.   
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Quadro 1– Cronologia de marcos institucionais, operacionais e tecnológicos para a 

produção nacional de dados populacionais, de 1872 a 2019.      
Ano Marco tecnológico / operacional 

1872 Realização do primeiro Censo Demográfico (CD) do Império do Brasil  

1920 Mecanização das atividades do CD com base em experiências do U.S. Census Bureau. 

1934 Criação do Instituto Nacional de Estatística (INE), órgão responsável pela gestão de estatísticas. 

1937 Criação do Conselho Brasileiro de Geografia (CBG), órgão responsável por questões territoriais, 

cartográficas e geográficas. 
1938 

Criação do Conselho Nacional de Estatística (CNE), percussor do IBGE, resultado da união do INE com 

o CBG; Criação do IBGE, principal órgão produtor de estatísticas e dados geoespaciais até os dias atuais. 

1942 
Criação das Agências Municipais de Estatística (AMEs), órgãos gestores de estatísticas e recolhimento de 

impostos nos municípios. 

1944 
Criação das Inspetorias Regionais de Estatística Municipal (IREM), órgãos representativos do IBGE nos 

municípios e de assessoria técnica às AMEs. 

1960 IBGE adquire supercomputador (Univac) para processamento de dados do CD. 

1967 
Criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), levantamento que inova com aplicação 

de amostragem probabilística. 

1970 Investimento em  marketing para divulgação e sucesso da realização do CD. 

1971 
Inovações no IBGE para processamento, análises espaciais de dados e criação do Instituto Brasileiro de 

Informática (IBI). 

1974 

Surge o Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF), pesquisa de cobertura nacional (com exceção de 

áreas urbanas e das Regiões Centro-Oeste e Norte) sobre despesas das famílias. O RC divulga dados de 

nascimentos, óbitos e casamentos. 

1980 Informatização do sistema de coleta e acompanhamento de dados do CD. 

1984 O Registro Civil (RC) passa a divulgar dados sobre separações e divórcios. 

1987 
Realização da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), derivada da ENDEF, sobre os orçamentos 

domésticos, analisando aspectos de gastos, rendimentos, consumo e patrimônio das famílias.  

1991 

Inovações com divulgação dos microdados do CD 1991 via mídias de armazenamento (disquetes) consulta 

a sistemas informatizados; ações de conscientização da sociedade quanto ao censo (Comissão Consultiva 

e o Projeto Escola). 

1995 

O IBGE aprimora o setor informático com a intranet entre servidores e microcomputadores e internet para 

divulgação de dados; O Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) definiu que censos econômicos 

quinquenais seriam transformados em pesquisas amostrais anuais;  

1996 

Iniciativas de capacitação e treinamento o Programa Anual de treinamento (PAT) , o Curso de 

Desenvolvimento e Habilidades de Pesquisa (CDHP) e cursos em parceria com a Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP). 

1997 

Primeira versão do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), com acesso público indicadores 

econômicos conjunturais e diversas pesquisas estruturais do IBGE, CD, PNAD, POF e pesquisas 

econômicas. 

2000 

Adesão à digitalização dos questionários de papel e ao reconhecimento óptico de caracteres no CD; 

Lançamento do Estatcart, inicialmente para divulgar os dados do CD 2000 permitindo geração de tabelas, 

gráficos e mapas temáticos.  

2006 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) surge como uma versão 

mais completa que uniu a maior parte dos temas tratados pela Pesquisa Nacional sobre Saúde Materno-

Infantil e Planejamento Familiar (1986) e a PNDS (1996). 

2010 CD 2010 premiado internacionalmente por ser realizado de maneira totalmente digital.  

2011 Início da PNAD contínua (PNADC), levantamento amostral que inova com rotação de domicílios. 

2013 
Uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o IBGE conduz a primeira edição da PNS, sobre 

aspectos da qualidade, acesso e percepção das famílias quanto aos serviços de saúde utilizados. 

2018 
IBGE disponibiliza anualmente os dados do RC com pareamento entre bases do Sistema de Nascidos 

Vivos (SINASC) e Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM). 

Fonte: SENRA (2009), PALLEROSI (2016), FIOCRUZ (2017, 2021) e IBGE (2011, 2017, 2021a; 2021n)  
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Portanto, com base nesse panorama de fatos marcantes para a atividade de produção 

de dados nacionais de interesse demográfico, é possível observar a concomitância de iniciativas 

de outras instituições e organizações atuantes em colaboração com o IBGE. Na próxima seção, 

será feita uma abordagem visando agrupar a diversidade de fontes em categorias metodológicas, 

expondo alguns exemplos, vantagens, limitações e potencialidades de cada uma. 

 

2.2.1 Características gerais das fontes de dados populacionais  

 

Nesta seção, serão abordados conceitos e caracterizações de alguns aspectos 

metodológicos das fontes de dados em geral, mas que também dizem respeito aos dados 

populacionais. Discute-se acerca de quatro categorias dos dados quanto as suas finalidades, 

naturezas, formas de interação e estrutura. Tais características são úteis para compreender 

alguns aspectos da trajetória evolutiva dos levantamentos nacionais que exercem potencial 

influência nas produções acadêmicas de pós-graduação em estudos populacionais. Em seguida, 

nos três tópicos subsequentes, serão discutidos aspectos das três categorias de fontes de dados 

conforme a metodologia empregada no processo de construção: os registros administrativos, as 

fontes censitárias e as fontes amostrais. 

Quanto à finalidade para os quais os dados foram criados, pode-se identificar duas 

tipologias, os primários e os secundários. Desse modo, dados primários são considerados 

originais, coletados para um objetivo específico de determinada pesquisa. Os dados secundários 

são utilizados para responder uma questão de pesquisa diferente da que mobilizou sua produção. 

A priori todo dado primário poderá servir como dado secundário, sendo necessário que o 

pesquisador avalie a utilidade, a relevância e a qualidade da fonte primária para resolução do 

problema de interesse. Em pesquisas sociais, os dados primários podem ser classificados em 

duas categorias, conforme natureza (quantitativa ou qualitativa) e tipo de interação entre 

pesquisador e sujeito durante a coleta (espontânea ou solicitada) (HOX & BOEIJE, 2005).  

Quanto às naturezas qualitativa ou quantitativa dos dados, Fonseca (1981), ao defini-

los como expressão, numérica ou não, de fatos, conceitos ou instruções da realidade, evidencia 

a relação com abordagens metodológicas dos estudos. Nesse sentido, em geral, pesquisas 

qualitativas, se utilizam de dados que permitam abordar aspectos subjetivos da realidade, de 

difícil mensuração e valorizando mais a compreensão dos processos do que dos resultados 

(LUDKE & ANDRÉ, 2011; GÜNTHER, 2006). Abordagens quantitativas buscam representar 
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a realidade de maneira mais objetiva e quantificável, com foco nos resultados (BRYMAN, 

2006). Ademais, existe ainda uma metodologia de pesquisa que se utiliza da combinação de 

ambas as abordagens, conhecida como quali-quanti ou métodos mistos, buscando 

complementaridade e superação de limites pelo uso de apenas uma das abordagens 

(SANDELOWSKI, 2000).  

Em relação aos métodos de coleta, Hox e Boeije (2005) consideram o tipo de interação 

entre o objeto de análise e o coletor das informações. Nesse sentido, os autores sugerem que 

dados primários quantitativos podem ser coletados por meio de interação solicitada, com 

emprego de experimento, amostras, entrevistas, correspondências físicas ou por internet, diário 

estruturado ou podem ser coletados via interação espontânea, utilizando-se de observação e 

monitoramento passivos, registros administrativos, estatísticas, bancos de dados, arquivos de 

internet. Já os dados primários qualitativos podem ser solicitados por meio de entrevista aberta, 

grupos focais, diários não estruturados, ou coletados de modo espontâneo, com uso de 

observação e monitoramento (com participação), registros existentes (documentos escritos, 

imagens, sons, noticiários). 

A interação solicitada está presente na maioria das pesquisas qualitativas e 

quantitativas, nas quais necessita-se do consentimento do entrevistado e o pesquisador usa um 

estímulo (que pode ser uma variável experimental ou uma questão aberta) para extrair o máximo 

de informações do sujeito da pesquisa. Essa interação tem a vantagem de projetar a coleta para 

otimizar resultados e a desvantagem de que a consciência do sujeito prejudique o resultado por 

diversos motivos (receio, medo, constrangimento). Já na coleta espontânea essa interação é 

mascarada, e pode ser realizada por meio da observação e monitoramento (auxiliado cada vez 

mais pela tecnologia, ao rastrear preferências dos pesquisadores de internet, por exemplo) 

(HOX & BOEIJE, 2005). 

Por fim, quanto à estrutura, os dados possuem três tipos de organização: podem ser 

armazenados e consolidados em arquivos, matrizes ou bancos de dados; são passíveis de meta-

informação e; possuem um livro de códigos (ou dicionário de variáveis), que descreve variáveis, 

valores possíveis, localização no arquivo de dados e métodos dos estudos originais (HOX & 

BOEIJE, 2005).  

Além dessas seis categorias que demonstraram características metodológicas mais 

abrangentes dos dados, a seguir serão exploradas características relacionadas aos 

procedimentos metodológicos empregados nas etapas de coleta/construção dos dados e que 



 

31 

 

permite classificá-los em três categorias, os registros administrativos, as fontes censitárias e as 

fontes amostrais.  

 

2.2.1.1 Registros administrativos 

 

O registro administrativo, como o próprio nome sugere, é fruto da documentação das 

atividades administrativas de instituições e criado para o agir administrativo, ou seja, para 

acompanhar, aprimorar e tornar eficientes atividades administrativas. Segundo Ferreira e 

Pinheiro (2008), trata-se de uma construção antiga, quando organizações humanas buscaram 

manipular e arquivar informações para respaldar suas ações presentes e futuras. Com o passar 

do tempo, essa prática de gestão de dados tornou-se uma disciplina com técnicas bem definidas 

que permitem orientar a gerência das organizações públicas ou privadas. 

Os primeiros exemplos de dados administrativos no Brasil foram os registros 

paroquiais da Igreja Católica, uma das primeiras fontes de dados demográficos que 

documentaram eventos vitais nacionais (matrimônios, óbitos e nascimentos). Posteriormente, 

em 1851, foram estabelecidas diretrizes de como realizar o registro dos eventos vitais, que 

passou a ser executado em cartórios, com a colaboração de ministérios, formalizando em 1874 

o que se conhece hoje por Registro Civil (RC) (IBGE, 2003).  

Em termos de abrangência territorial e diversidades de temáticas demográficas, para 

Ferreira e Pinheiro (2008) a esfera pública é o principal segmento produtor de registros 

administrativos oficiais, uma vez que estão presentes em ações como cadastros cotidianos de 

informações dos indivíduos, estatísticas vitais, cobranças de impostos, repasse de recursos, 

transferências governamentais, programas sociais, políticas na área de saúde, políticas de 

trabalho e emprego e políticas de pessoal, cadastros de prestadoras de serviços à população 

(água, energia elétrica, telefone) etc. Esses dados são utilizados em diversas atividades, 

orientando decisões administrativas, análises econômicas, sociais, o planejamento e formulação 

de políticas públicas. 

Algumas características dos registros administrativos foram discutidas por Cartwright 

e Armkencht (1983), ao proporem que a utilização dessa categoria de dados para fins 

estatísticos e estudos científicos deve ser observada pelo usuário em termos de como os 

registros são criados e gerenciados dentro das organizações, a fim de selecioná-los com base 

em critérios de qualidade (precisão, validade e confiabilidade).  
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Com o objetivo de sintetizar alguns pontos positivos e negativos dos dados 

administrativos com finalidades de gestão pública e fundamentação científica de estudos, 

Ferreira e Pinheiro (2008) sugerem algumas características. Cinco pontos expressam vantagens: 

(1) a ampliação da visão da realidade, ao permitir acumular mais e distintas estatísticas em 

decorrência do maior grau de detalhamento para unidades de análise individuais ou pequenas 

áreas; (2) quando confiáveis, auxiliam na realização de pesquisas oficiais (avaliação de 

cobertura de censos populacionais, erros e subnotificações); (3) coleta de dados eficiente, de 

baixo custo, com periodicidade continua ou mais frequente, uma vez que se utilizam de 

mecanismos, sistemas informatizados (preenchimento de cadastros); (4) possibilidade de conter 

menos informações faltantes, pois são regulamentados por legislação, forçando entrevistados a 

prestarem as informações (em relação às pesquisas domiciliares que dependem da disposição 

em responder); (5) Possível maior confiabilidade das respostas pela não existência de relação 

entre entrevistador e entrevistado (evita-se constrangimentos e dificuldades na abordagem de 

assuntos delicados e erros de memória). 

Seis pontos expressam limitações: (1) a falta de conceito bem definido do dado 

primário (como uma metodologia de construção) e a não padronização na descrição dos dados, 

para orientar eventuais usuários secundários; (2) baixa confiabilidade, requerendo do usuário a 

realização de análises prévias e testes; (3) Perda de registros por má gestão no tempo ou por 

serem criados muito depois do fato que justificaria sua existência (ex.: certidão de nascimento 

para adultos); (4) baixa integração com outras fontes de dados em decorrência da forma como 

os dados são armazenados e preenchidos (não padronização e erros); (5) características que, 

apesar de serem básicas da criação de registros e coleta de dados, limitam ou dificultam a 

identificação, extração e aplicação dos mesmos para atividades acadêmicas, como o sigilo 

excessivo, ocasião na qual poderia haver maior flexibilidade sem prejuízo à privacidade do 

indivíduo de referência (como registros da Receita Federal) e a finalidade original dos dados, 

pois geralmente são pensados para atender para fins específicos, que não necessariamente 

atendam ao rigor metodológico requisitado pelas pesquisas acadêmicas e científicas; (6) baixa 

cobertura da população devido à especificidade para que foram criados (FERREIRA E 

PINHEIRO, 2008). 

No Brasil, o Sistema de Estatísticas Vitais é composto pela integração entre as bases 

de dados do Ministério da Saúde (MS) e do IBGE, na denominada ‘‘pesquisa estatísticas do 

Registro Civil’’ que possui duas etapas: (1) o pareamento dos dados entre as informações 
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cartoriais do RC e de duas bases do MS, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e 

Sistema de Informações sobre Nascimentos (SINASC); (2) a estimativa do sub-registro de 

nascimentos. Em termos de temáticas demográficas e grau de abrangência territorial, o RC é o 

principal registro administrativo oficial coletado pelo IBGE, mediante pesquisa censitária de 

todos os registros cartoriais, a cada trimestre (IBGE, 2020).  

A partir de 1974, o IBGE dissemina séries históricas dos registros de eventos vitais 

(nascimentos e óbitos) informados pelos Cartórios de Registro Civil e sobre nupcialidade 

(casamentos e, a partir de 1984, séries sobre separações e divórcios) que são declarados por 

Varas de Família, Cíveis, Foros ou cartórios de Notas (este último para divórcios extrajudiciais). 

A abrangência territorial do RC contempla os níveis: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da 

Federação, Regiões Metropolitanas e subdivisões, Municípios da Capital e Regiões Integradas 

de Desenvolvimento (RIDEs). Os dados sobre nascimentos, da base SINASC, e de óbitos, da 

base SIM, são provenientes do MS, a partir das quais o IBGE realiza e divulga o resultado do 

pareamento com os dados do RC, permitindo verificar eventuais estimativas de nascimentos, 

óbitos, subregistros e graus de cobertura de ambas as bases do MS (IBGE, 2021m).  

Além do IBGE, alguns exemplos atuais de bases oficiais de dados administrativos são 

a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), que coleta e divulga dados do mercado de 

trabalho formal nacional (BRASIL, 2021b), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), que registra continuamente admissões e dispensa de empregados celetistas 

(BRASIL, 2020), O Cadastro Único, que registra características socioeconômicas da população 

de baixa renda tais como, características da residência, identificação de cada pessoa, 

escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras (BRASIL, 2021a) .  

Não obstante, nos últimos anos, registros administrativos oriundos de diversas fontes 

não oficiais têm surgido, despertando o interesse de estudiosos da população, e, nesse sentido, 

o próximo tópico traz uma discussão dos conceitos, características e exemplos do que se 

entende acerca do grande conjunto de dados, chamado Big Data.  

 

2.2.1.1.1 Big Data: conceitos, potencialidades e desafios 

 

Não há unanimidade quanto à origem do termo Big Data. Diebold (2012) sugere que 

possa ter vindo à tona em conversas informais na empresa Silicon Graphics Inc. (SGI) em 

meados da década de 1990, mas atribui-se utilização significativa e crescente do termo ao 
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marketing de empresas do ramo de análise e gestão de dados. Além disso, a definição do termo 

pareceu dividir-se entre conceitos do que o seria Big Data e o que ele faria. Ganndomi e Haider 

(2015) sugerem o fortalecimento do conceito dos três ‘‘Vs’’ (velocidade, variedade e volume), 

empregados normalmente em gestão de dados, como elemento que corroborou o 

estabelecimento do conceito de Big Data. ‘‘Volume’’ refere-se à magnitude dos dados, 

geralmente medida em bytes e que dependem do tipo de dado e do tempo no qual o dado foi 

produzido. ‘‘Variedade’’ refere-se à heterogeneidade de organização dos dados (estruturado, 

semiestruturados e não estruturados) e ‘‘velocidade’’ refere-se à taxa de geração e análise dos 

dados. 

Outra definição de Big Data é sugerida por Billari e Zagheni (2017), considerando-se 

como todo tipo de dado cuja utilização final difere dos propósitos iniciais para os quais foram 

criados. A definição dos autores também segue a linha de que o tempo ou a época em que o 

dado foi criado é um elemento preponderante para identificar Big Data, pois afirmam ainda que 

muitos dados demográficos sempre foram big em relação à sua época, ao sugerir, por exemplo, 

que em uma abordagem de demografia histórica, os registros paroquiais utilizados por Fleury 

e Henry (1956) teriam sido uns dos primeiros tipos de Big Data utilizados para reconstrução de 

comportamentos populacionais. 

A evolução das TICs e a facilidade de acesso dessas por parte da população preparou 

um cenário no qual muitas atividades cotidianas possam ser realizadas no ambiente online, 

facilitando a geração de relatórios, históricos, documentação dentre outros. A utilização da 

internet e da informática tornou-se praticamente indispensável para grande parte das atividades 

cotidianas. Empresas, transportes, computadores, celulares e até eletrodomésticos, têm a 

possibilidade de conexão à internet e o registro desses acessos constituem potencial fonte de 

informações sobre diversos aspectos, preferências e comportamentos das populações 

(DAVENPORT, 2014; DIAS, 2020). 

A inteligência artificial, presente nos algoritmos de softwares, a sistematização desses 

em um ambiente de internet de proporções globais e com alcance territorial cada vez mais 

específico, permite a interpretação de registros de atividades dos indivíduos, e 

consequentemente, a produção de dados qualitativos ou quantitativos de potencial interesse 

para estudos demográficos, em maior quantidade e menor tempo (MENDONÇA et al, 2018; 

MELLO et al, 2019).  



 

35 

 

Cerca de 95% do Big Data é constituído por dados não estruturados e os métodos 

estatísticos de análise disponíveis são insuficientes para analisá-los, pois foram pensados para 

inferir a partir de dados amostrais. É necessário o desenvolvimento de novas ferramentas de 

análise preditiva para Big Data estruturados e não estruturados, uma vez que a heterogeneidade, 

o ruído branco e o vasto universo de Big Data exigem algoritmos computacionalmente 

eficientes na detecção, correções de armadilhas de Big Data, correlações espúrias 

(GANNDOMI & HAIDER, 2015).  

Estudiosos têm se interessado cada vez mais por bancos de dados virtuais, da internet, 

do sistema de telefonia, de redes sociais, do acesso a sites, mensagens eletrônicas, servidores 

de e-mail, dentre outras, constituindo o que se entende por “Big Data”. Esse termo implica 

potencialidades que vão além do volume de dados produzidos, incluindo também os métodos, 

ferramentas, tecnologia de captação, conversão de dados não estruturados em estruturados, a 

qualidade e variedade formatos de dados tais como textos, imagens, áudio e vídeos. Esses 

adventos poderão revolucionar em um futuro próximo o modo de analisar os fenômenos 

populacionais e quiçá, a produção de dados em intervalos de tempo cada vez menores, contudo, 

existem desafios para a utilização do Big Data não estruturados. Uma alternativa é transformar 

tal universo de dados, em estruturados e passíveis de análise, previsões e tendências 

(DAVENPORT, 2014; DIAS, 2020). 

Para viabilizar a utilização do Big Data, são executadas etapas de tratamento e 

conversão desses dados para uma forma estruturada dentre as quais destacam-se: a seleção, 

limpeza, enriquecimento, transformação ou codificação, mineração e apresentação dos 

resultados onde é possível utilizar ferramentas tecnológicas como Data Warehouse, Data Mart, 

Data Mining e BI, R, Python, dentre outras (DIAS, 2020) ou ainda R, PostgreSQL, SAS, 

Netezza, and Google Big Query (METZLER et al, 2016). 

Também é possível analisar Big Data não estruturados com métodos analíticos de 

textos, áudios, vídeos e mídias sociais. Alguns métodos de análise textual são: a extração de 

informações (EI); sumarização de texto; técnicas de respostas a questões, como os sistemas 

comerciais SIRI (da Apple) e Watson (da IBM) e; a análise de sentimentos/opiniões. Para áudio 

tem-se a análise de fala, via transcrição em texto ou reconhecimento fonético. Acerca de Big 

Data em formato de vídeo tem-se técnicas de análise de conteúdo de vídeo (ACV), que extraem 

informações com sentido; indexação automática e recuperação de vídeos, que permite o 

acompanhamento de conteúdo multimídia nos vídeos, (trilhas sonoras, transcrições, 
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informações visuais) e facilita o mecanismo de busca e recuperação de vídeos. Em relação às 

mídias sociais, há a análise baseada no conteúdo postado pelos usuários; a análise baseada em 

estrutura, que busca acompanhar o grau relacionamento e interações entre usuários; a detecção 

de comunidades, trata de medir a interação entre grupos de usuários de redes sociais, facilitando 

aferição de padrões comportamentais (GANNDOMI & HAIDER, 2015). 

O interesse pelo uso de Big Data para interpretação de fenômenos sociais e 

demográficos fica cada vez mais evidente com o surgimento de vertentes de estudo em diversos 

lugares do mundo. Alguns exemplos são o campo das ciências dos dados, produto da estatística 

e ciência da computação com foco em uma análise moderna e científica de dados, buscando 

abordagens holísticas e identificação de contextos e potencialidades explicativas dos dados 

(BLEI & SMITH, 2017). Outro campo inovador vem das ciências sociais, o computacional 

social Science (CSC), que emerge por volta de 2009 e que estuda padrões comportamentais 

individuais e coletivos (LETOUZÉ, 2015). Outros exemplos são as iniciativas: da Internacional 

Union for Scientific Studies of Population (IUSSP) sobre Big Data and Population Processes 

(Nações Unidas); além de oficinas de trabalho e mesas redondas sobre Web and Social Media 

for Demographic Research, desenvolvidas em congresso com participação conjunta da 

Associação Latino-americana de População (ALAP), composta por Argentina, Brasil, Equador, 

Estados Unidos e Uruguai) com a Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) 

(OLAC, 2016). 

Nesse sentido, alguns exemplos de fontes não convencionais que podem fornecer 

atributos demográficas são a contabilização e detecção dos cliques de ‘‘(não)curtidas’’ dos 

usuários no Facebook, estados de relacionamento, características linguísticas dos tweets ou 

compartilhamento dos check-ins de localização dos usuários das redes sociais e aplicativos 

(ZHONG et al, 2015). Aspectos da violência podem ser acompanhados não apenas por modelos 

preditivos baseados em registros de violência passada, mas por hotspots baseados na semântica 

e linguística extraída das mídias divulgadas em redes sociais urbanas por plataformas cujos 

algoritmos são programados para esse fim, permitindo produção de estatísticas e mapeamento 

das ocorrências (YANG, 2018). Dados sobre mobilidade dos indivíduos podem ser coletados 

mediante localização dos sinais emitidos por aparelhos celulares (ENDO et al, 2020; LIMA et 

al, 2020). 

Portanto, pôde-se observar que o avanço da tecnologia, da infraestrutura de 

comunicação e a ampliação de seu acesso à população de vários estratos sociais possibilitaram 
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uma explosão de dados com potencial de revolucionar a forma de produzir, coletar e 

acompanhar os fenômenos demográficos. Ademais, diante dessas potencialidades do Big Data, 

o Observatório Latino Americano de Censos de Población, OLAC (2015), sugere que a 

integração entre diversas fontes de dados é uma solução para mitigar as limitações de cada fonte 

de dados, quanto à capacidade de cobertura de determinada população. Outro exemplo que se 

insere no contexto de big data, mediante integração de diversas bases de dados nacionais, é a 

plataforma de estudos e avaliações contínuas dos determinantes sociais e efeitos do Programa 

Bolsa Família e outros Programas de Proteção Social sobre a saúde conhecida como Coorte de 

100 milhões de brasileiros, projeto fruto da parceria entre a Fiocruz, a Universidade de Brasília, 

a Universidade Federal da Bahia e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que 

busca abordar os seguintes temas: desigualdades sociais e de saúde na população brasileira; 

determinação social e impacto de políticas públicas na saúde materno-infantil; determinação 

social e impacto de políticas públicas na ocorrência de doenças infecciosas; determinação social 

e impacto de políticas públicas na morbimortalidade por violência e abordagens metodológicas 

na avaliação de impacto de políticas públicas (CIDACS, 2021).   

No próximo tópico serão discutidas características das fontes censitárias e alguns dos 

principais levantamentos nacionais dessa categoria de dados. 

 

2.2.1.2 - Fontes censitárias 

   

Este tópico discorrerá acerca de aspectos relevantes das fontes censitárias. Os censos 

ou recenseamentos são procedimentos de coleta de dados referentes ao total de indivíduos de 

determinada população. Apesar de existirem variações metodológicas de como os censos são 

processados em cada país, existem sugestões de roteiros padronizados que os países podem 

adotar, como o Program Evaluation and Review Technique (PERT) e o US Bureau of the 

Census (HAKKERT, 1996; GRUPO DE FOZ, 2021). 

Nesse sentido, pode-se atribuir aos censos as seguintes características: a possibilidade 

de serem aplicados em qualquer momento específico e de aferir o tamanho, distribuição 

territorial, composição por sexo, idade ou características socioeconômicas de uma população; 

devem ter respaldo legal, especificação dos finalidades, orçamento, administração, garantias de 

sigilo da informação além de obrigações da entidade executora e dos entrevistados; a 

enumeração dos indivíduos é feita conforme residência atual ou local de residência durante o 

período de referência; a disponibilidade dos resultados deve ocorrer dentro de prazos 
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compatíveis com as aplicações previstas (preservando a relevância do dado) (HAKKERT, 

1996; GRUPO DE FOZ, 2021) .  

Os levantamentos populacionais brasileiros nem sempre cumpriram todos os pontos 

desse roteiro, com irregularidades no tempo de divulgação, ausência de critérios padronizados 

de coleta de dados, sendo considerados recenseamentos realizados pelas localidades sem 

cobertura de todo território nacional (MESQUITA, 2002). No entanto, a partir de 1872, 

observou-se mais preocupação na padronização e a partir da a partir da década de 1960, 

técnicas de amostragem em etapas de construção e avaliação dos dados censitários da 

população foram incorporadas, originando a aplicação de dois modelos de questionário: (1) 

o básico, que coleta características básicas do universo da população (domicílio e 

moradores não selecionados para a amostra); (2) o amostral, que coleta informações dos 

quesitos do questionário básico e outras mais detalhadas (dos domicílios e dos seus 

moradores) (BIANCHINI & ALBIERI, 2000).  

 Quantos aos quesitos essenciais de um CD, Hakkert (1996) elenca os seguintes: nome 

e sobrenome; idade e sexo; relação de parentesco com o chefe do domicílio ou da família; estado 

civil; ocupação e demais características econômicas; grau de alfabetização; lugar de nascimento 

e/ou nacionalidade; residência habitual (de jure) ou lugar de enumeração (de facto). Referente 

ao CD, o Quadro 2 mostra alguns temas demográficos relacionados aos quesitos utilizados nos 

questionários de 1991 a 2010. Observa-se que o CD 1991 foi o mais completo em termos de 

variáveis, seguido do CD 2010 que retomou a coleta de variáveis interrompidas durante o CD 

2000 tais como o tipo da habitação e local de trabalho. 

 

Quadro 2- Assuntos abordados nos quesitos dos CDs realizados entre 1991 e 2010. 
(continua) 

Temas 

demográficos 
Quesito 

anos 

1991 2000 2010 

Habitacional;  

 

Espaço e ambiente; 

Tipo de moradia x  x 
Localização do domicílio x x x 
Tipo de domicílio x x x 
Ocupação do domicílio x x x 
Infraestrutura básica x x x 
Material de construção x  x 
Destino do lixo x x x 

Arranjos 

familiares. 

Relação com o chefe do domicílio x x x 
Relação com o chefe da família x x x 
Tipo de família x   

Fonte: Hakkert, (1996) e questionários básicos dos CDs 1991, 2000 e 2010. 
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Quadro 2- Assuntos abordados nos quesitos dos CDs realizados entre 1991 e 2010. 
              (fim) 

                                    (continua) 
Temas demográficos Quesito 

Anos 

1991 2000 2010 

Mercado de trabalho; 

Atividade econômica x x x 

Ocupação principal x x x 
Ocupação suplementar   x x 
Ramo de atividade x   
Posição na ocupação x x x 
Tipo do local de trabalho x   
Tamanho do local de trabalho x  x 

Lugar de trabalho x  x 

Rendimento x x x 
Desemprego x x x 
Tempo trabalhado x x x 
Previdência social x x x 
Carteira de trabalho assinada x x x 
Aposentadoria x x x 

Fecundidade;  

 

Migração;  

 

Gênero;  

 

Nupcialidade;  

 

Questões Indígenas;  

 

Educação;  

 

Mortalidade; 

Nome x x x 

Condição de presença x x x 

Localização geográfica x x x 

Sexo x x x 

Idade x x x 

Estado civil x x x 

Escolaridade x x x 

Nacionalidade x x x 

Lugar de nascimento x x x 

Mês e ano de nascimento x x x 

Falecimento de algum morador   x 

Ano de chegado no Brasil (estrangeiro) x x x 

Cor/raça 

 

x x x 
Fonte: Hakkert, (1996) e questionários básicos dos CDs 1991, 2000 e 2010. 

  

A forma de disseminação dos dados do CD variou no decorrer da história do IBGE, 

mediante: publicação impressa; CD-ROM, microdados; Portal do IBGE (na internet); 

Banco Multidimensional de Estatísticas (BME); Sistema de Recuperação Automática de 

Dados (SIDRA) e Banco de Metadados Estatísticos (IBGE, 2017; 2021c).  

Desde 1920, O CD é realizado decenalmente em anos terminados em zero, com 

exceção dos adiamentos do CD de 1930, decorrência dos desdobramentos políticos da 

Revolução desse ano, do CD de 1990, adiado para 1991, por razões econômicas e políticas, 

e do CD 2020, em decorrência da pandemia da CoViD-19. Seu questionário básico 

atingiria cerca de 71 milhões de domicílios particulares permanentes do País e contaria 

com 26 questões. O questionário da amostra conteria 76 questões e seria aplicado a 10% 
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desse contingente (7,1 milhões de domicílios), explorando temas tais como características 

dos domicílios; identificação racial; nupcialidade; núcleo familiar; fecundidade; religião 

ou culto; deficiência; migração interna ou internacional; educação; deslocamento para 

estudo; trabalho e rendimento; deslocamento para trabalho e mortalidade. Os dados do 

CD abrangem todo o território brasileiro e podem ser explorados em níveis geográficos 

distintos: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões, 

Regiões Metropolitanas, Municípios, Distritos, Subdistritos e Setores Censitários (IBGE, 

2020; 2021g).  

Além dos CDs, outros levantamentos censitários foram realizados tais como, o Censo 

Agropecuário, que coleta informações sobre estabelecimentos e atividades agropecuárias, 

realizado pela primeira vez em 1920, passando por períodos de instabilidades políticas e 

institucionais que afetaram sua divulgação, refletindo também na instabilidade na periodicidade 

de realização, sendo de periodicidade decenal, entre 1940 e 1970, quinquenal, posteriormente, 

tendo os últimos três sido publicados com períodos maiores que 10 anos entre si (IBGE, 2021). 

Os censos industrial, comercial, dos Transportes e Comunicações, dos serviços, social, foram 

realizados juntamente com o CD 1940 (IBGE, 1950).  

Outros exemplos de levantamentos censitários provêm do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC) com a colaboração de secretarias estaduais e municipais 

de Educação, são o Censo Escolar da Educação Básica e o Censo Escolar do Ensino 

Superior, realizados anualmente com foco na temática da educação nacional (INEP,2015). 

O primeiro é encarregado de coletar dados do Ensino regular (educação infantil, ensino 

fundamental e médio), da Educação especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da 

Educação profissional (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou 

qualificação profissional) sobre estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos, 

profissionais da escola e sala de aula, rendimento e frequência do aluno (INEP, 2020a). O 

segundo coleta dados de instituições de educação superior (IES) que ofertam cursos de 

graduação e sequencias de formação específica, alunos e docentes, assim, a partir dos registros 

de todas as IES no sistema e-MEC, o INEP coleta, em data específica, informações sobre a 

infraestrutura, vagas, candidatos, matrículas, ingressantes, concluintes e docentes (INEP, 

2020b). 
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2.2.1.3 - FONTES DE DADOS AMOSTRAIS 

 

Enquanto os levantamentos censitários são também chamados de pesquisas 100%, por 

analisar todos os elementos de uma determinada população de interesse, as pesquisas amostrais 

são um tipo de levantamento que se utilizam de técnicas estatísticas e matemáticas de 

amostragem pelas quais são coletadas amostras, apenas alguns elementos (ou subgrupos) 

contidos na população original total de interesse. A coleta de apenas uma parte de elementos 

permite aferir informações referentes à toda a população, caso os elementos sejam 

satisfatoriamente representativos, a fim de obter resultados mais verossímeis, com menor custo 

e maior rapidez de levantamento em relação a um Censo (WAKAMATSU-CHO & 

SHINJUKU-KU, 2020). 

 O IBGE realiza pesquisas domiciliares amostrais com o intuito de prover dados em 

períodos intercensitários, atualizando e complementando os dados do CD. Durante os anos de 

realização do CD, os resultados de pesquisas amostrais são inseridos na composição dos 

resultados censitários por meio dos questionários domiciliares amostrais. Além disso, o IBGE 

produz uma Amostra Mestra, fundamental para o funcionamento do Sistema Integrado de 

Pesquisas Domiciliares (SIPD), uma vez que é formada e atualizada a partir de dados dos CDs 

com o objetivo de atender a todas as pesquisas domiciliares do SIPD (FREITAS & 

ANTONACI, 2014).  

Existem ainda levantamentos amostrais que possuem informações relevantes para a 

demografia nacional, aqui serão explicitados apenas alguns, uma vez que este trabalho não se 

propõe a esgotar esta discussão, são: a POF, derivada da ENDEF, surge em 1987, como uma 

pesquisa sobre despesas das famílias e de cobertura nacional (com exceção de áreas urbanas e 

das Regiões Centro-Oeste e Norte). O desenho mais atual da POF possui uma amostra que 

contempla os seguintes níveis geográficos: Brasil, Grandes Regiões (situações urbana e rural), 

Unidades da Federação (total e situação urbana), nove Regiões Metropolitanas e Capitais 

(situação urbana). A partir do projeto denominado Amostra Mestra, desenvolvido pelo IBGE 

para a implantação do SIPD, as POFs passaram a ter o desenho amostral definido pela Amostra 

Mestra e seus setores são selecionados dentre aqueles que compõem a referida amostra (IBGE, 

2021n). 

Com o foco central na temática saúde, A PNDS, PNS, a Vigitel, a Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) são alguns levantamentos amostrais de referência para a demografia 
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nacional. Segundo a Fiocruz (2017), a PNDS teve duas versões anteriores com delineamento 

metodológico semelhantes, em 1986 e em 1996, uma amostra probabilística aleatória em dois 

estágios, contemplando no primeiro estágio, setores censitários, com probabilidade 

proporcional ao número de domicílios em cada setor e, no segundo, os domicílios, considerando 

a representatividade dentro de cada setor. A edição mais recente da PNDS ocorreu em 2006 e 

permitiu a produção de resultados e indicadores de saúde comparáveis nacional e 

internacionalmente.  

O processo de construção da PNS contou com a participação de várias instituições, 

iniciando, em 2003, com a participação do Comitê Temático sobre Informações de Base 

Populacional da Rede Interagencial de Informações para a Saúde; em 2009, com um comitê 

gestor nomeado pelo (MS); em 2011, com a gestão da Fiocruz e, em 2013, com a parceria entre 

Fiocruz e IBGE, realiza-se a primeira edição da PNS, como pesquisa integrante do SIPD. Em 

2017, o MS tem interesse em conduzir uma segunda edição da pesquisa, porém, por questões 

técnicas, só ocorreu em 2019. A PNS utiliza a mesma infraestrutura amostral das demais 

pesquisas domiciliares do IBGE e é parte do SIPD, de modo que a amostra da PNS é uma 

subamostra da Amostra Mestra da PNAD, com avanços na cobertura territorial e acurácia das 

estimativas (FIOCRUZ; 2021).  

A Vigitel é um inquérito que sorteia uma amostra sistemática e estratificada, por Código 

de Endereçamento Postal (CEP), números telefônicos por cidade e de adultos dos domicílios 

referentes a esses números sorteados. O primeiro levantamento foi realizado em 2006, pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do MS, para conhecer a situação de saúde da 

população quanto a fatores de risco e doenças crônicas e percepções de uso do sistema de saúde, 

abordando os seguintes temas: tabagismo; excesso de peso e obesidade; consumo alimentar; 

atividade física; consumo de bebidas alcoólicas; condução de veículo motorizado após consumo 

de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas; autoavaliação do estado de saúde; prevenção de 

câncer; morbidade referida. Quando necessário, esta pesquisa também abordou os seguintes 

temas, pontualmente: a proteção contra raios ultra-violetas (2007 a 2010); ocorrência de multa 

por velocidade em rodovia e de blitz na cidade (a partir de 2012); ações de combate à dengue 

(a partir de 2012) (BRASIL, 2013a).  

No âmbito da saúde estudantil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 

acompanha escolares adolescentes, desde 2009, em parceria com o IBGE e com o apoio do 

Ministério da Educação (MEC).  A pesquisa é realizada por amostragem, utilizando o cadastro 
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das escolas públicas e privadas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. Alguns temas abordados por esta pesquisa são: alimentação, atividade física, 

uso de cigarro, uso de bebidas alcóolicas, uso de outras drogas, situações em casa e na escola, 

saúde mental, higiene e saúde bucal, segurança, uso de serviço de saúde, imagem corporal, 

saneamento básico e higiene, segurança, políticas de Saúde (BRASIL, 2013b).    

Considera-se aqui que a mais complexa pesquisa especificamente amostral produzida 

pelo IBGE, em termos de cobertura territorial e temáticas abordadas, seja a PNAD. As 

atividades da PNAD foram encerradas em 2015, dando lugar à PNADC, que tem suas atividades 

iniciadas efetivamente em 2012. O desenho metodológico das PNADs contempla uma amostra 

probabilística de domicílios obtida em três estágios de seleção: inicialmente levanta-se dados 

sobre municípios, em seguida, setores censitários; e por fim, domicílios particulares e unidades 

de habitação em domicílios coletivos. A partir de 2010, a PNAD passa a selecionar municípios 

e setores censitários conforme a divisão territorial e a malha setorial do CD 2010 (IBGE, 2016). 

A PNAD(C) possui os seguintes níveis de desagregação territorial: Brasil, Grandes 

Regiões, estados, vinte Regiões Metropolitanas com suas Capitais (Manaus, Belém, Macapá, 

São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Belo Horizonte, 

Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Vale do Rio Cuiabá, 

e Goiânia), Capitais e a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina 

(PALLEROSI, 2016; IBGE, 2016; 2021i). 

O Quadro 3 reúne os tópicos abordados pelas PNADs desde 1992, e são apresentados 

sete: características da unidade domiciliar, características gerais dos moradores, migração, 

educação, trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade, trabalho e rendimento e fecundidade.  
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Quadro 3- tópicos abordados pela PNAD desde 1992. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2016). 

Esgotamento sanitário  Espécie do domicílio 

 Destino do lixo  Tipo do domicílio 

 Forma de iluminação  Material predominante das paredes 

 Telefone (até 1999)  Material predominante da cobertura 

 Telefone fixo (a partir de 2001)  Número de cômodos 

 Telefone móvel celular (a partir de 2001)  Número de cômodos servindo de dormitório 

 Existência de fogão  Condição de ocupação - próprio/alugado/cedido 

 Combustível utilizado no fogão  Valor do aluguel mensal 

 Existência de filtro de água  Valor da prestação mensal 

 Existência de rádio  Posse do terreno 

 Existência de TV 

 Existência de garagem ou vaga para automóvel (2002 e 

2003) 

 Existência de DVD (a partir de 2008)  Área construída do domicílio em m2 (2002 e 2003) 

 Existência de geladeira  Valor do domicílio (2002 e 2003) 

 Existência de freezer 

 Existência de água canalizada para, pelo menos, um 

cômodo 

 Existência de máquina de lavar roupa  Proveniência da água 

 Existência de microcomputador (a partir de 2001)  Existência de banheiro ou sanitário 

 Existência de microcomputador com acesso à Internet (a 

partir de 2001)  Número de banheiros ou sanitários (a partir de 2002)

 Existência de carro ou motocicleta (a partir de 2009)  Exclusividade na utilização da instalação sanitária 

 Condição na unidade domiciliar  A posse de registro de nascimento 

 Condição na família  Motivo da coabitação (a partir de 2007) 

 Cor ou raça  Intenção de mudar e constituir domicílio (a partir de 2007) 

 Se o morador tem mãe viva  Estado civil (de 1992 a 1995 e a partir de 2009) 

 Se a mãe mora no domicílio  Estado conjugal (incluído em 2011)

 Se o morador reside no município de nascimento  Local de moradia há 5 anos da data de referência 

 Se o morador reside na Unidade da Federação de 

nascimento 

 Período de residência na Unidade da Federação e no 

município atual 

 Local de nascimento  Local de residência anterior ao atual 

 Tempo de residência na atual Unidade da Federação 

 Período de residência na Unidade da Federação e no 

município anterior

 Sabe ler e escrever  O curso mais elevado que frequentou 

 Frequência a escola ou creche Para quem frequenta 

escola ou creche 

 Duração do ensino fundamental que frequentou 

anteriormente 

 Rede de ensino - pública ou privada  Tipo de curso: seriado 

 Área de subordinação da escola pública - municipal, 

estadual ou federal (a partir de 2009)  Conclusão de, pelo menos, a 1a série deste curso 

 Curso que frequenta  A última série concluída com aprovação 

 Duração do ensino fundamental (8 ou 9 anos) 

 Conclusão do curso Tecnologia da informação (10 anos ou 

mais de idade) 

 Tipo de curso: seriado 

 Utilização da Internet nos últimos três meses (a partir de 

2009) 

 Última série frequentada Para quem não frequenta escola 

ou creche 

 Posse de telefone móvel celular para uso pessoal (a partir 

de 2009)

 Frequentou anteriormente a escola ou creche  

(continua)

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MORADORES

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DOMICILIAR

MIGRAÇÃO

EDUCAÇÃO
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Quadro 3- tópicos abordados pela PNAD desde 1992. 

 
Fonte: adaptado de IBGE (2016). 

Entre 2000 e 2015, a PNAD abordou as seguintes áreas temáticas, conforme apresenta 

o Quadro 4, que demonstra os temas abordados pelas pesquisas básicas e suplementares da 

PNAD, organizadas em 10 áreas: consumo alimentar e orçamento familiar, habitação, aspectos 

demográficos, educação, saúde, trabalho e rendimento, migração, trabalho infantil, aspectos 

sociais, tecnologia da informação e comunicação.  

 Se a criança trabalhou, incluindo atividades relacionadas 

com produção para o próprio consumo e construção para o 

próprio uso, no período de 365 dias 

 Conclusão do curso Tecnologia da informação (10 anos ou 

mais de idade) 

 Se a criança trabalhou na semana de referência  Horas dedicadas aos afazeres domésticos
 Ocupação e atividade exercida no período de referência 

de 358 dias 

 Duração do ensino fundamental que frequentou 

anteriormente 

 Posição na ocupação  Tipo de curso: seriado 

 Forma de remuneração  Conclusão de, pelo menos, a 1a série deste curso 

 Valor do rendimento  A última série concluída com aprovação 

 Número de horas trabalhadas por semana  O curso mais elevado que frequentou 
 Posse de telefone móvel celular para uso pessoal (a partir 

de 2009)

 Utilização da Internet nos últimos três meses (a partir de 

2009) 

 Execução de afazeres domésticos 

 Número de trabalhos na semana de referência 

 Quantidade de domicílios em que prestava serviço 

doméstico 

 Ocupação e atividade 

 Se habitualmente exercia esse trabalho pelo menos uma 

vez por semana 

 Posição na ocupação 

 Número de dias semanais e mensais que exercia a 

atividade 

 Se recebia do empregador alguma área para produção 

particular  Número de pessoas ocupadas nesse emprego 

 Existência de parceria com o empregador   Se tinha carteira de trabalho assinada 

 Forma de contratação do empregado 

 Recebimento de auxílios: moradia; educação; alimentação; 

transporte; e saúde ou reabilitação

 Quantitativo de pessoas não remuneradas moradoras do 

domicílio que ajudaram nesse emprego  Número de empregados que ocupava nesse trabalho

 Área total do empreendimento  Número de sócios ocupados que tinha nesse trabalho 

 Quantitativo de empregados temporários e permanentes 

que tinham nesse trabalho (somente para o empregador) 

 Existência de registro no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do empreendimento em que trabalhava (a partir de 

2009) 

 Se era parceiro, arrendatário, posseiro, cessionário, 

proprietário ou outra condição  Remuneração recebida 

 Qual era o tipo de parceria contratada  Tipo e local do estabelecimento 

 Forma de pagamento do arrendamento  Deslocamento para o trabalho 

 Existência de compromisso prévio de venda à produção  Horas trabalhadas 

 Venda de alguma parte da produção  Contribuição para Instituto de Previdência 

 Comprador da produção  Tempo no trabalho 

 Consumo, por moradores, da produção de algum tipo e a 

parcela  Características do trabalho anterior 

 Posição na ocupação  Tempo de permanência no trabalho anterior 

 Horário da jornada de trabalho (entre 5:00h e 22:00h ou 

entre 22:00h e 5:00h)  Recebimento de Seguro-desemprego do trabalho anterior 

 Setor do emprego - público ou privado  Características de outros trabalhos

 Área de subordinação do emprego - federal, estadual ou 

municipal  Procura de trabalho 

 Se era militar das forças armadas  Previdência privada 

 Se era funcionário público estatutário   Afazeres domésticos 

 Número de trabalhadores não remunerados que ocupou 

nesse trabalho

 Rendimentos não provenientes de trabalho – 

aposentadoria, programas sociais, pensão, abono 

permanência, aluguel, doação e outros

 Se teve filho até a data de referência  O sexo do último filho nascido vivo 

 Número de filhos tidos, por sexo, que moravam no 

domicílio  Mês e ano do nascimento do último filho nascido vivo 

 Número de filhos tidos, por sexo, que moravam em outro 

local 

 O último filho nascido vivo ainda estava vivo na data de 

referência 

 Número de filhos tidos, por sexo, que morreram  Número de filhos nascidos mortos

FECUNDIDADE

TRABALHO DAS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE

TRABALHO E RENDIMENTO

(fim)
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Quadro 4- temas abordados pela PNAD entre as décadas de 2000 a 2015. 

 
Fonte: IBGE, 2016. 

 

O próximo capítulo apresentará e caracterizará o PPgDem/UFRN bem como o 

contexto no qual está inserido, nos âmbitos local (UFRN) e regional (Nordeste) e nacional.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Consumo alimentar e 

orçamento familiar
Despesa Familiar

Habitação

Consumo de energia

Estoque de aparelhos armazenadores de energia

Fecundidade x x x x x x x x x x x x x x

Mortalidade x x x x x

Anticoncepção

Nupcialidade

Educação

Ensino supletivo

Aspectos complementates de educação para pessoas 

de 0 a 17 anos de idade
x x

Educação de jovens e adultos x

Educação e qualificação profissional x x

Saúde

Acesso a serviços de saúde 

Características de saúde dos moradores x x

Serviços preventivos de saúde feminina x x

Mobilidade física x x

Fatores de risco e proteção à saúde x

Programa de Saúde da Famíla x

Tabagismo x

Prática de esportes e atividade física x

Rendimento familiar

Mão de obra

Mão de obra e previdência

Trabalho

Acesso a programas de inclusão produtiva x

Algumas características das relações de trabalho x

Sindicalização x

Migração interna

Migração x x x x x x x x x x x x x x

Situação do menor

 Trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade x x x x x x x x x x x x

 Trabalho infantil (5 a 17 anos de idade) x x

Afazeres domésticos (5 a 17 anos de idade) x

Mobilidade social e cor da pessoas

Associativismo

Suplementação alimentar

Participação político-social

Mobilidade social

Mobilidade sócio-ocupacional x

 Participação em programas sociais voltados à 

educação
x

Acesso à transferência de renda de programas sociais x x

Acesso ao cadastro único de programa social do

governo
x

Segurança alimentar x x x

Justiça e vitimização x

Primeira infância x

Acesso à Internet e telefone móvel celular para uso 

pessoal
x x x x x x x x

Acesso à televisão x x x

Tecnologia da 

informação e 

comunicação

Anos 2000
TemaÁrea

Habitação

Aspectos 

demográficos

Educação

Saúde

Trabalho e 

rendimento

Migração

Trabalho infantil

Aspectos sociais
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3 - PPGDEM: A VANGUARDA DA DEMOGRAFIA NO NORDESTE 

 

Até antes da década de 2010 o Brasil possuía três instituições de ensino e pesquisa em 

estudos populacionais. Segundo Sawyer e Fernandes (2005), trata-se dos seguintes  centros de 

pós-graduação stricto sensu em demografia: o Programa de Estudos Populacionais e Pesquisas 

Sociais da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), ligado ao IBGE; o Programa de 

Demografia do Núcleo de Estudos Populacionais (NEPO), da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP); o Programa de Demografia do Centro de Desenvolvimento e 

Planejamento Regional de Minas Gerais (CEDEPLAR), da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG).  

Em 2010, a CAPES aprova a criação do Programa de Pós-Graduação em Demografia 

(PPgDem) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O PPgDem/UFRN traz 

inovações para a demografia nacional, pelo fato de ser o único PPg em estudos populacionais 

da Região Nordeste, o que favorece o desenvolvimento de análises mais voltadas ao contexto 

do nordeste e subespaços específicos, como regiões1 do semiárido setentrional e do Seridó. O 

PPgDem está estruturado em duas linhas de pesquisa: I) Dinâmica demográfica e II) População 

e Políticas Sociais. A Figura 1 situa a localização geográfica dos quatro PPgs: PPgDem/UFRN 

(azul), Cedeplar/UFMG (preto), Nepo/UNICAMP (verde) e ENCE/IBGE (laranja) 

(DEMOGRAFIA/UFRN, 2021). 

 

                                                 
1 Referente ao território compreendido como semiárido setentrional (ou sertão norte), Fusco e Ojima (2016), 

definem-no como uma parte do semiárido oficial (definição prevista na Portaria nº 89 do Ministério da Integração 

Nacional) que considera os municípios que se situam na porção setentrional do leito do Rio São Francisco. A 

definição do termo Seridó (as dissertações aqui analisadas referem-se ao Seridó do Rio Grande do Norte) consta 

em Pedrosa (2017) como uma região constituída pela junção entre duas microrregiões potiguares (Seridó oriental 

e ocidental), composta por 17 municípios inseridos no semiárido setentrional nordestino.   
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Figura 1- Localização geográfica dos Programas de Pós-graduação em Demografia no 

Brasil. 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 

 

No âmbito da UFRN, segundo a Pró-reitora de Pós-Graduação da UFRN (2021), o 

PPgDem é um dos 11 programas de pós-graduação stricto sensu do Centro de Ciências Exatas 

e da Terra (CCET) e um dos 101 programas de pós-graduação da instituição. A Figura 2 

apresenta um mapa da localização do programa no Campus Natal da UFRN, no bairro de Lagoa 

Nova, da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 2– Localização geográfica do PPgDem no âmbito da UFRN. 

 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 
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Quanto aos recursos humanos, o PPgDem possuiu em 2020, um corpo composto por 15 

docentes. A relevância e inserção nacional do PPgDem fica evidente com a incorporação e 

aplicação do arcabouço teórico e técnico da demografia nacional para o desenvolvimento e 

discussão de problemáticas desenvolvidas no contexto do PPgDem, mediante abordagens de 

ensino, linhas de pesquisa e orientações acadêmicas desses docentes. O Quadro 5 detalha a 

formação dos docentes do PPgDem. 

 

Quadro 5– Composição e formação do corpo docente do PPgDem em 2021. 

Docente 
Titulação 

Participação no 
\PPgDem 

Nível 
IESF 

(sigla)¹ 
Ano Área 

Modalidade do 
membro 

Ana Maria Nogales Vasconcelos Doutorado UCL 2001 Demografia Colaborador 

Cristiane Silva Corrêa Doutorado UFMG 2014 Demografia permanente 

Flávio Henrique Miranda de Araújo 
Freire 

Doutorado UFMG 2001 Demografia permanente 

Járvis Campos Doutorado UFMG 2017 Demografia permanente 

Jordana Cristina de Jesus Doutorado UFMG 2018 Demografia permanente 

José Vilton Costa Doutorado UNICAMP 2013 Saúde Coletiva permanente 

Karina Cardoso Meira Doutorado Fiocruz 2013 Epidemiologia permanente 

Luana Junaqueira Dias Myrrha Doutorado UFMG 2014 Demografia permanente 

Luciana Conceição de Lima Doutorado UFMG 2013 Demografia permanente 

Marcos Roberto Gonzaga Doutorado UFMG 2012 Demografia permanente 

Wilson Fusco² Doutorado UNICAMP 2005 Demografia permanente 

Moisés Alberto Calle Aguirre Doutorado UFMG 2005 Demografia permanente 

Ricardo Ojima Doutorado UNICAMP 2007 Demografia permanente 

Silvana Nunes Queiroz Doutorado UNICAMP 2013 Demografia permanente 

Notas: (1) Sigla da Instituição de Ensino Superior de formação: Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil; 

Universidade Estadual de Campinas, Brasil; Fundação Oswaldo Cruz, Brasil; Université Catolique de Louvains, 

Bélgica. (2) Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. 

Fonte: PPgDem, Projeto de auto avaliação do PPG em Demografia. Natal, Rio Grande do Norte, 2021. 

 

Quanto ao alunado, o programa apresentou um total de 73 dissertações entre 2011 e 

2020, das quais 72 tratam de dados e espaços de estudo nacionais. Nesse sentido, a Tabela 1 

distribui o número de discentes do PPgDem por coorte de ingresso e ano de defesa de suas 

respectivas dissertações. O ano de 2013 foi o que possuiu mais alunos ingressantes e 2015, o 

que mais possuiu dissertações defendidas.   
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Tabela 1 - Dissertações defendidas  do PPgDem segundo coorte de ingresso, 2011 a 2020. 

Coorte de 
ingresso 

Ano de defesa 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

2011 9 1       10 
2012  8       8 
2013¹   11 1     12 
2014   1 7 1    9 
2015     8    8 
2016      9   9 
2017      1 8  9 
2018        7 7 
Total 9 9 12 8 9 10 8 7 72 

Nota: (1) para simplificar, considerou-se o ingresso de um discente que consta como coorte 2013.2 juntamente 

aos discentes da coorte 2013.1. 

Fonte: SIGAA/UFRN, 2021. 
 

Quanto ao conteúdo curricular ministrado no PPgDem, a Tabela 2 detalha a grade 

curricular de 2020, com as respectivas disciplinas e cargas horárias para as modalidades de 

mestrado e doutorado, totalizando 390 e 540 horas, respectivamente.  

 

Tabela 2 – Estrutura curricular das modalidades de mestrado e doutorado do PPgDem, 

2020. 

 Modalidade Semestre Disciplina 
Carga horária 

(h) 

Doutorado 

Primeiro Semestre 
Aspectos históricos da dinâmica populacional 60 

Técnicas demográficas 1 60 
Métodos quantitativos 1 30 

Segundo Semestre 
Componentes da dinâmica demográfica 45 

Técnicas demográficas 2 90 

Terceiro Semestre 
Metodologia e seminário de pesquisa 45 

Projeções populacionais 60 

Quarto Semestre 

(em diante) 
Disciplinas optativas / Tese de Doutorado 150 

Soma da carga horária 540 

Mestrado 

Primeiro Semestre 

Aspectos históricos da dinâmica populacional 60 
Técnicas demográficas 1 60 
Métodos quantitativos 1 30 

Segundo Semestre 
Componentes da dinâmica demográfica 45 

Técnicas demográficas 2 90 

Terceiro Semestre 
Metodologia e seminário de pesquisa 45 

Disciplinas optativas 60 
Quarto Semestre 

(em diante) 
Dissertação de Mestrado  

Soma da carga horária 

  
390 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Demografia, 2021. 
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A CAPES atribuiu ao PPgDem a área de avaliação “planejamento urbano e regional/ 

demografia” e, em sua avaliação inicial, o conceito 3 para a modalidade mestrado, cuja primeira 

turma foi iniciada em 2011. Posteriormente, no ano de 2017, na Avaliação Quadrienal da Capes, 

a primeira após a criação do PPgDem, o programa adquiriu o conceito 4. Em 2018, aprovou-se 

o ensino de Pós-graduação em demografia na modalidade doutorado, com início da primeira 

turma em 2019. Desde o início das atividades, no período compreendido entre 2013 e 2020, o 

PPgDem produziu 73 dissertações (UFRN, c2021). O Processo Seletivo do PPgDem/UFRN é 

realizado anualmente, com início do período letivo no ano subsequente à realização das etapas 

do processo seletivo (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA, 2021). 

O PPgDem organiza duas atividades que proporcionam a divulgação científica de 

pesquisadores internos e externos em uma rotina de discussão voltada ao público de discentes, 

docentes e interessados nos assuntos correlatos à demografia e estudos populacionais abordados 

de modo interdisciplinar, e, na medida do possível, com enfoque na Região Nordeste: O projeto 

Quartas Demográficas (QD) e o podcast, Rasgaí. O QD, originou-se em 2015 e até 2020, 50 

eventos (continuando também durante 2021). Dentre esses eventos, destacam-se seminários, 

palestras, mesas redondas e conferências no âmbito da UFRN, geralmente às tardes das quartas 

feiras. A partir de 2020, a realização do QD adaptou-se para o modo online e transmitido por 

mediante canal do youtube. O Rasgaí é realizado toda quinta-feira e transmitido por meio de 

diversas plataformas com discussões e linguagem acessível ao público não especializado 

(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA, 2021). 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi realizada uma análise descritiva de produções acadêmicas em 

estudos populacionais desenvolvidos no Brasil que utilizam fontes de dados nacionais. Para 

representar a produção acadêmica nacional, optou-se neste trabalho por realizar um estudo de 

caso a partir das dissertações de mestrado desenvolvidas no PPgDem. 

Este programa traz inovações para a demografia nacional por ser o único localizado 

na Região Nordeste, região que carece de maior produção na área de demografia, dada a 

concentração dos PPgs e das análises demográficas para a Região Sudeste. Nesse sentido, foram 

analisados registros de 72 dissertações defendidas no PPgDem, entre 2013 e 2020, uma vez que 

o programa ainda não possuiu teses concluídas em decorrência da recente criação da 

modalidade doutorado. Desse total, foi excluída uma dissertação que não utilizou fontes de 

dados nacionais. Fora acrescentada também uma dissertação cujo arquivo final não se 

encontrava disponível no repositório de dissertações da UFRN, porém, o resumo publicado pelo 

SIGAA, na ocasião da divulgação da banca de defesa, permitiu extrair as informações.  

 

4.1 Construção das variáveis 

 

No processo de análise dessas dissertações para identificação de termos úteis à 

construção das variáveis, foram consideradas as seções na seguinte ordem: palavras-chave 

título, resumo, introdução, metodologia e resultados, possibilitando a criação de um banco de 

dados (QUAD. 6).  

 

Quadro 6- Descrição das variáveis construídas a partir das dissertações do PPgDem, 2013 

a 2020. 
(continua) 

Nome Descrição Nível de mensuração Categorias 

TIP 
Tipo de instituição 

produtora 
Categórica 

IBGE; 

Instituições privadas /mistas;  

Outros órgãos estaduais;  

Outros órgãos federais;  

Outros órgãos municipais;  

Outras Instituições. 

TD Tipo de dados Categórica 

Amostral; 

Censitária; 

Fonte mista; 

Registro administrativo. 
AD Ano da defesa Categórica 2013 a 2020. 

                                                               Fonte: PPgDem, 2020. 
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Quadro 6 - Descrição das variáveis construídas a partir das dissertações do PPgDem, 2013 

2020.  

                                                               Fonte: PPgDem, 2020. 

 

A variável tipo de instituição produtora (TIP), foi extraída textualmente e/ou mediante 

notas metodológicas, permitindo agrupá-las nas categorias: IBGE, Instituições privadas /mistas; 

outros órgãos estaduais; outros órgãos federais; outros órgãos municipais; outras Instituições, 

com base nas abrangências territoriais de atuação, natureza privada/mista, ou ainda, se foram 

dados próprios do autor. A categorização da variável Tipo de dados (TD) também foi embasada 

nas notas metodológicas divulgadas pelas instituições produtoras das fontes utilizadas e/ou da 

metodologia empregada e discutida na própria dissertação, permitindo classificar as fontes das 

(fim) 

Nome Descrição Nível de mensuração Categorias 

SD Sexo do discente Categórica Feminino; Masculino. 

TDA 
Temas demográficos 

analisados 
Categórica 

Educação; 

Mortalidade/morbidade; 

Mobilidade; 

Espaço e ambiente; 

Fecundidade; 

Envelhecimento; 

Trabalho; 

Gênero; 

Nutrição; 

Violência; 

Nupcialidade. 

MUG 
Menor unidade 

geográfica 
Categórica 

Bairro/Freguesia/Setor censitário; 

Brasil. 

Grande Região; 

Mesorregião/ Semiárido setentrional/ Seridó 

RN; 

Microrregião; 

Município; 

Região Metropolitana; 

UF; 

Instituição em específico (A UFRN/Escola 

/Igreja); 
RA Região analisada Categórica Outros espaços; Nordeste; Norte.  

CANE 
Contém Análise da 

Região Nordeste 
Categórica Sim; Não. 

AIP 
Ano inicial do 

período 
Numérica 1788 a 2017. 

AFP Ano final do período Numérica 1838 a 2020. 

TEMP Temporalidade Numérica 1 a 71 (anos) 

FTA 

Faixa de 

temporalidade 

analisada (anos) 

Categórica 

1 ano;  

2 a 5;  

6 a 10;  

Maior que 10. 
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informações em quatro categorias: censitárias, pesquisas mais robustas, como CD, Censos 

Escolares;  amostrais, pesquisas de menor proporção e maior periodicidade de divulgação 

(ressalte-se que O CD possui também um caráter amostral, quando se considera o questionário 

da amostra, mas dada sua robustez e especificidade em relação a outras pesquisas amostrais de 

menor magnitude, foi simplificado apenas como fonte censitária); os registros administrativos, 

são os dados coletados e existentes em instituições que normalmente servem para controle de 

suas atividades e as fontes mistas, estas últimas definidas como aquelas que apresentaram mais 

de uma fonte de alguma das categorias anteriores em sua composição, como tábuas de vida ou 

indicadores).  

As variáveis ano de defesa (AD) e sexo do discente (SD) foram extraídas das 

informações institucionais da dissertação e do SIGAA/repositório do PPgDEM, dos quais 

foram extraídas. A construção da variável tema demográfico analisado (TDA) foi embasada 

nos grupos de trabalho da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP), vigentes 

em 2020 e em temas abordados por três relevantes fontes do IBGE (CD, PNAD(C) e RC), 

apresentados na revisão de literatura. Levou-se em consideração a presença de termos que 

apareceram primeiro nas palavras-chave dos resumos, pois considera-se que são descritores que 

melhor resumem as dimensões do trabalho.  

Quanto às dissertações que eventualmente possuem dois ou mais temas, para fins de 

simplificação, foi considerado apenas o primeiro termo que permitiu classificar o estudo nos 

seguintes temas2 propostos: (1) educação: estudos que tratam aspectos da educação; (2) 

trabalho: aspectos econômicos, previdenciários e de consumo; (3) espaço e ambiente: 

habitação, clima, seca, vulnerabilidade, adaptação; (4) nupcialidade: aspectos relacionados aos 

matrimônios, divórcios e arranjos familiares; (5) fecundidade: aspectos sobre natalidade, saúde 

reprodutiva e contracepção; (6) gênero: envolve repercussões de como diferenciais de gênero 

influenciam na inserção e envolvimento dos indivíduos na população, mercado de trabalho e 

questões previdenciárias; (7) mobilidade: reúne aspectos sobre migração, pendularidade e 

outros tipos de deslocamentos de indivíduos inter e/ou intrapopulacionais; (8) 

mortalidade/morbidade: inclui discussões sobre óbitos, saúde pública e epidemiologia; (9) 

violência: relações com a densidade populacional no espaço, incidência na população jovem; 

                                                 
2 Os comitês da ABEP, referentes às discussões de estimativas e projeções e às análises de demografia histórica, 

neste trabalho, não foram considerados como temáticas propriamente ditas, pelo entendimento de que estão mais 

relacionados a estratégias metodológicas, técnicas e procedimentos estatísticos, aplicáveis a praticamente todas as 

dimensões e componentes da dinâmica demográfica, do passado ou do futuro, que se pretende analisar.    



 

55 

 

(10) nutrição: aspectos do consumo alimentares da população; (11) envelhecimento: analisa 

questões da saúde dos idosos; (12) outros: inclui temas relacionados à demografia histórica ou 

projeções reconstruindo ou abstraindo futuras dinâmicas populacionais (ABEP,  2020; GRUPO 

DE FOZ, 2021). 

Para a variável (MUG), foram identificadas as menores unidades geográficas (caso o 

estudo abordasse mais de uma) e agrupados os níveis espaciais informados, originando nove 

categorias, das quais três reuniram delimitações espaciais específicas e consideradas de 

dimensão semelhante, como: (1) Bairro/Freguesia/Setor censitário; (2) Mesorregião/Semiárido 

setentrional/ Seridó RN e (3) Instituição em específico (A UFRN/Escola /Igreja).  A variável 

(RA) identifica a Grande Região à que pertence o espaço analisado e classifica também como 

‘Outros espaços’ os espaços analisados por estudos que realizaram análises agregadas, de todo 

o Brasil ou referentes a todas as Grandes Regiões, desse modo, esta variável informa estudos 

que trataram exclusivamente da Região Nordeste e seus subespaços. A variável (CANE) foi 

elaborada como uma binária e identifica se o estudo envolveu alguma análise da Região 

Nordeste, mesmo que tenha analisado também outras unidades geográficas.  

As variáveis ano inicial do período (AIP) e ano final do período (AFP), foram criadas 

com base nos pontos nos tempos analisados pelos estudos. Naqueles estudos com apenas um 

ano de análise, os valores das duas variáveis se repetiu. A partir dos limites inferior e superior 

dos intervalos desses períodos, criou-se a variável (TEMP), resultante da subtração entre o ano 

final e o ano inicial do período. Importante ressaltar que o valor resultante não indica 

necessariamente a quantidade de anos analisadas pelo estudo, mas apenas o lapso temporal 

entre dois pontos no tempo extremos. A partir de da variável (TEMP) criou-se a variável FPA 

que organiza este lapso temporal em quatro faixas: 1 ano, 2 a 5 anos, 6 a 10 anos e mais de 10 

anos.  

A Hipótese de que as escolhas dos temas e dos dados são diferenciais segundo a 

característica individual sexo do/a autor/a da dissertação encontrou respaldo nos estudos de 

Brown e Corcoran (1997), que afirmam existir uma diferença no conteúdo da escolaridade, ou 

seja, nas habilidades e treinamentos adquiridos, que podem influenciar significativamente na 

escolha de cursos entre homens e mulheres, no ensino médio e superior, que possam explicar 

diferenças nas defasagens salariais entre homens e mulheres. Esses autores basearam-se em 

outros estudos desenvolvidos durante os anos 1970 e 1980, nos quais pessoas do sexo masculino 

tendem a escolher cursos de matemática e ciências, enquanto mulheres, línguas e humanidades. 
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Ademais, contribuições de Jonsson (1999), consideram a existência de vantagens relativas que 

determinadas áreas de estudo, típicas de determinado sexo, poderiam influenciar nas escolhas 

educacionais baseadas em probabilidades esperadas de sucesso em diferentes programas de 

estudo. Esse estudo constatou que essas vantagens comparativas estariam relacionadas de 10 a 

30 por cento ao efeito do sexo na escolha educacional de alunos do ensino médio na Suécia.   

Para a verificação dessa primeira hipótese, construiu-se a variável sexo como uma proxy 

de característica individual, uma vez que por meio do nome do discente é possível deduzir tal 

característica. Ademais, é possível que características individuais e subjetivas dos autores 

também possam ter afetado as pesquisas desenvolvidas em demografia no que se referem a 

essas duas dimensões (tema e fonte).   

Importante salientar que, para fins de simplificação, tratamento e análise do banco de 

dados, foram adotados alguns critérios, como considerar apenas uma fonte de dados utilizada 

pelas dissertações. Em geral foram dados que são mencionados inicialmente no resumo e que 

permitiram a coleta inicial, enquanto as demais fontes foram, algumas vezes identificadas e 

coletadas com a leitura mais atenta do texto completo das dissertações. 

 

4.2 Tipo de estudo e análise dos dados  

 

Neste estudo realizou-se um estudo de caso das produções acadêmicas de um programa 

de pós-graduação em demografia brasileiro. O estudo de caso é definido como uma estratégia 

de investigação que pode ser tanto bem definido ou concreto (como pessoas e empresas) quanto 

algo mais abstrato, como decisões e programas. Os estudos de caso do tipo descritivo, conforme 

utilizado no presente estudo, permitem execução de análises exaustivas acerca de um 

determinado fenômeno. Uma vantagem é a possibilidade de que, por meio de intenso 

detalhamento de um caso específico, seja possível identificar aspectos e padrões de determinado 

caso e realizar extrapolações inerentes aos achados dele, generalizando-os para outros casos, 

em busca da observação e compreensão de um fenômeno mais amplo (SILVA 2014; 

MEIRINHOS & OSÓRIO, 2016). 

Outra vantagem de sua utilização do estudo de caso é a possibilidade da construção de 

um banco de dados que permita que eventuais investigações conduzidas por outros 

pesquisadores possam alcançar conclusões similares em estudos secundários, garantindo mais 

confiabilidade à pesquisa realizada. Por outro lado, uma das limitações da utilização de estudo 

de caso é o fato de que, os elementos analisados não são unidades amostrais cujas frequências 
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possam ser enumeradas, dificultando a generalização do ponto de vista da representatividade 

estatística de conclusões acerca do fenômeno observado (SILVA, 2014).     

Ao estudo de caso das dissertações defendidas no PPgDem, foi empregada uma análise 

descritiva, obtendo, sempre que possível, frequências e distribuição absoluta das variáveis. Este 

método é considerado uma etapa imprescindível de qualquer estudo quantitativo, possibilitando 

organizar, resumir e descrever aspectos de características observadas e/ou comparar grupos de 

uma coleção de dados. Os instrumentos utilizados nesse processo podem ser gráficos, tabelas e 

medidas de síntese adequados à natureza qualitativa ou quantitativa dos dados analisados. A 

realização de uma análise descritiva ajuda a identificar nos dados eventuais inconsistências e 

outliers (REIS & REIS, 2002).  

Dado o razoável número e diversidade de categorias presentes em algumas variáveis 

analisadas, na análise descritiva, optou-se por utilizar instrumentos como nuvens de palavras, 

mapas de calor, histogramas e gráficos de barra, que permitem comparar as magnitudes e 

concentrações das características analisadas e representadas pelas variáveis.  

  As informações extraídas das 72 dissertações analisadas foram organizadas em 

formato de banco de dados em planilha do Microsoft Office Excel, versão 2016/365. A análise 

dos dados foi realizada por meio da linguagem de programação Python versão 3.7, no ambiente 

virtual Google Colaboratory.   

A linguagem Python foi desenvolvida na década de 1990, pelo matemático holandês 

Guido Van Rossum. Possui acesso gratuito. É possível a utilização da linguagem Python por 

meio do ambiente google colaboratory. Grande parte dos resultados foram ilustrados por meio 

de mapas de calor, que são uma matriz de dados retangulares convertida em uma matriz de 

cores que distribui o espectro de determinada paleta de cores, associando valores maiores a 

cores mais escuras, variando de 0 a 100%.  (SILVA, 2020; WASKSON, 2020; BAPTISTA, 

2021; GOOGLE, 2021).  

O ambiente google colaboratory é uma máquina virtual (também denominada 

notebook) integrada à plataforma google e se destaca por possuir mais recursos do que outras 

ferramentas similares, como a Jupyter. O google colaboratory possui um ambiente em ‘nuvem’ 

e online, facilitando a análise, visualização e compartilhamento de dados, bem como o ensino 

à distância, sendo bastante utilizada pelo público de estudantes, cientistas de dados ou 

pesquisadores, desenvolvedores de softwares e Inteligência artificial (SILVA, 2020; 

BAPTISTA, 2021; GOOGLE, 2021).  
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A Figura 3 ilustra uma parte da estrutura do banco de dados construído para as análises 

destas dissertações, no qual se verifica algumas das primeiras linhas e colunas (variáveis):  

 

Figura 3– Formato do banco de dados criado. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

O próximo capítulo traz os resultados e análises com intuito de testar as hipóteses 

previamente mencionadas e verificar se os objetivos geral e específicos foram alcançados, tendo 

como base 72 dissertações desenvolvidas por discentes do PPgDem, de 2013 a 2020.  
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5 RESULTADOS   

 

    Neste capítulo serão apresentados os resultados em quatro tópicos: no tópico 5.1, 

serão exploradas a distribuição de características das dissertações, presentes nos títulos e 

resumos, verificando a frequência com que determinadas expressões se repetem no período 

como um todo e ao longo dos anos de defesa das dissertações; no tópico 5.2, são analisadas a 

distribuição de características gerais das dissertações, dos discentes e o teste da hipótese de que 

as escolhas dos temas e dos dados são diferenciais segundo a característica individual sexo do 

discente autor da dissertação; no tópico 5.3, são apresentadas as distribuições das características 

dos dados utilizados nas dissertações, em termos de instituições produtoras, tipo dos dados 

(censitários, amostrais, registros administrativos ou fontes mistas) e a verificação da segunda 

hipótese, de que quanto mais específico é o objeto de estudo maior a escassez de dados oficiais 

disponíveis; e, no tópico 5.4, são abordados aspectos das dimensões espaciais analisadas nas 

dissertações, por  meio de análises sobre tipos de unidades geográficas, a complementação da 

verificação da segunda hipótese e a verificação da terceira hipótese, de que as dissertações 

desenvolvidas no PPgDem, no período em análise, contribuíram para o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a Demografia da Região Nordeste. 

 

5.1 – Títulos, resumos e distribuição das dissertações no tempo 

 

Uma análise inicial do conteúdo dos resumos e títulos das dissertações permitiu, 

mediante a criação de nuvens de palavras, representar e descrever as palavras que mais se 

repetiram, para o total de dissertações e período aqui analisado. Para aprimorar a precisão do 

resultado gerado, empregou-se codificação em linguagem Python, para remoção de conectores 

e palavras que não apresentassem um sentido prático para esta análise 

De acordo com a Figura 4, no título das dissertações as palavras que expressam de 

maneira mais clara o campo de estudo da demografia surgiram de maneira bem destacada no 

título das dissertações, como os termos “demográficas”, “populacional” e “espaço”. Ao passo 

que nos resumos, os termos pareceram ser mais genéricos, talvez por apresentarem uma 

estrutura parecida entre si, empregando termos que remetem ao formalismo acadêmico, com 

uso de expressões como objetivos, metodologia e resultados do estudo. Ademais, nota-se que 

tanto no título quanto no resumo, os nomes das fontes de informações e suas respectivas 
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instituições produtoras, por exemplo, não se destacaram. Porém, o mesmo não ocorreu com 

termos que remetem aos temas e espaços analisados nos trabalhos, e que aparecem mais 

realçados nas nuvens de palavras. 

 

Figura 4– Nuvem de palavras: títulos e resumos e das dissertações analisadas, PPgDem, 

2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Conforme ilustrado pela Figura 5, observa-se variação no conjunto de palavras que se 

destacaram segundo o ano de defesa da dissertação. Em todo o período foram identificados 18 

termos, dos quais oito (44%) foram relacionados a temas, quatro (22%), referentes a espaços 

analisados e cinco (28%) a outros termos sem muito significado analítico mesmo após a 

primeira limpeza dos termos. Em 2013, quando foram defendidas 9 dissertações, o equivalente 

a 13% do total de dissertações defendidas no período analisado, se destacaram dois termos 

relacionados aos temas (homicídios e mobilidade/migrações); em 2014 (13%; N=9) o destaque 

foi para o termo “universidade” que remete ao espaço geográfico de análise; em 2015 (N=17%; 
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12), os termos ‘cidades’ e ‘regiões’ remetem a espaços mais citados e o termo ‘trabalho’, ao 

tema; em 2016 (11%; N=8), não foram identificados termos com significado prático nas 

dimensões anisadas neste estudo; em 2017 (13%; N=9) destacou-se o termo ‘Brasil’ como 

espaço mais citado; em 2018 (14%; N=10) o termo ‘doenças’ remetem ao tema 

‘mortalidade/morbidade’; em 2019 (11%; N=8) verificou-se maior utilização de termos 

referentes aos temas ‘educação’ e ‘mobilidade/migração’; e em 2020 (10%; N=7) os termos 

‘homicídios’ e ‘migrações’ remetem a temas demográficos mais abordados por aquelas 

dissertações. 

 

Figura 5– nuvens de palavras dos resumos por ano de defesa, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Após essa análise do conteúdo textual, que permitiu constatar a concentrações de 

termos referentes basicamente aos temas e espaços abordados nas dissertações do PPgDem, o 

tópico seguinte realizou uma discussão sobre aspectos gerais das dissertações, seus autores e o 
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teste da hipótese relacionada à preferência por tema e por dados de acordo com o sexo do autor 

discente, essa última utilizada como proxy de característica individual do discente. 

 

5.2 – Características gerais das dissertações, discentes e suas escolhas  

 

A distribuição das dissertações por ano de defesa foi representada no Gráfico 1, no 

qual observa-se que o maior número de defesas ocorreu no ano de 2015 (N=12), equivalente 

aos 12 discentes ingressantes em 2013, ano esse que apresentou o maior número de docentes 

titulados (N=4) (Quadro 5). Já o segundo maior número de defesas ocorreu em 2018 (N=10), 

número maior que os nove ingressantes de 2016, o que pode ser justificado pelo acúmulo de 

defesas postergadas de discentes, pois, de um modo geral, as defesas de mestrado têm ficado 

um pouco acima dos 24 meses correspondentes ao tempo de integralização padrão do curso.   

 

       Gráfico  1 - Distribuição absoluta das dissertações segundo o ano de defesa, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

No que se refere à distribuição por sexo do discente, no Gráfico 2, observa-se uma 

pequena superioridade daqueles do sexo feminino (N=37), em comparação àqueles do sexo 

masculino (N=35).  

 

Gráfico 2 - distribuição das dissertações segundo sexo do 

discente, PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 
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Em comparação aos quantitativos observados nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu disponibilizados pelo Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), que em geral é 

formado por discentes do sexo masculino, os resultados observados para o PPgDem se 

distinguem (GRÁF.3).     

 

Gráfico 3 – Distribuição absoluta e percentual dos discentes de pós-graduação stricto 

sensu (mestrando e doutorado) por sexo e ano de ingresso do CCET, 2013 a 2020. 

 

Fonte: UFRN, 2021. 

 

O portal de dados abertos da UFRN (UFRN,2021), indica no período de 2013 a 2020, 

um total de 2542 discentes ingressantes em cursos de pós-graduação stricto sensu no CCET, 

sendo 1669 (66%) do sexo masculino e 873 (34%) do sexo feminino. Conforme ilustrado pelo 

Gráfico 4, observa-se maioria de ingressantes do sexo masculino, em todos os anos, com 

destaque para 2016 (71%; N=221) e 2020 (61%; N=176). 

O Gráfico 4 representa um mapa de calor em que se mediu a distribuição das 

dissertações defendidas por sexo do discente e ano de defesa. Verificou-se maior concentração 

do espectro vermelho de cores para o sexo feminino, em quase todos os anos, sobretudo nos 

anos 2013 e 2014 (N=6) cada, ou seja, no início do ciclo de defesas do PPgDem. Apenas nos 

anos de 2015 (N=7) e 2016 (N=6) apresentaram maior ingresso de discentes do sexo masculino.  
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Gráfico 4  Distribuição absoluta dos discentes por sexo e ano de defesa, PPgDem, 2013 a 

2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

O Gráfico 5 apresenta a distribuição absoluta dos discentes de acordo com os temas 

das dissertações. Verificou-se que os trabalhos abordaram com mais frequência os temas 

‘educação’ e ‘mortalidade/morbidade’ (17 estudos cada um), já os temas menos explorados 

foram ‘violência’ e ‘nupcialidade’, cada um com apenas um estudo.  

 

Gráfico 5- Distribuição absoluta dos discentes por temas das dissertações, PPgDem, 

2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Com base neste panorama geral, o Gráfico 6 apresenta a distribuição desses temas 

segundo o sexo dos discentes autores das dissertações. Os temas mais abordados por mestrandos 

do sexo masculino foram: ‘educação’ (N=13); ‘mortalidade/morbidade’ (N=9); 
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‘migração/mobilidade’ (N=6); ‘espaço e ambiente’ (N=4), enquanto os temas ‘fecundidade’, 

‘gênero’, ‘nutrição’ e ‘violência’ não foram explorados. Para discentes do sexo feminino, os 

temas mais explorados foram ‘mortalidade/morbidade’ (N=8); ‘fecundidade’ (N=6); ‘trabalho 

e educação’ (N=4) cada um. Os temas ‘gênero’ (N=3); ‘nutrição’ (N=2); e ‘violência’ (N=1) 

foram abordados apenas por discentes do sexo feminino. 

 

Gráfico 6-  Distribuição absoluta dos discentes por sexo segundo o tema analisado, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 
                                              Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Um olhar mais específico sobre os temas menos abordados permite destacar que, para 

o sexo feminino, o único trabalho que abordou a temática ‘violência’ intitula-se “Análise 

espacial da mortalidade por homicídios de jovens” e que não remete necessariamente a uma 

questão de violência contra mulheres, mas às mortes violentas por agressões que acometem a 

população masculina jovem. Além disso, o único trabalho analisado sobre nupcialidade, foi 

desenvolvido por um discente do sexo masculino e intitulado ‘‘Padrões de nupcialidade do 

município de Natal, Rio Grande do Norte, no início do Século XX’’ e que costuma ser um tema 

recorrente nos estudos sobre demografia histórica.  

Prosseguindo com a análise das escolhas dos discentes, agora em relação aos dados 

utilizados, o Gráfico 7, apresenta a distribuição absoluta da utilização desses dados, 

demonstrando superioridade de utilização de fontes secundárias oficiais, sobretudo o CD 

(N=28), fonte mais completa em termos de temas, desagregação espacial e cobertura 

populacional. Em seguida, os destaques foram os dados do SIM (N=8), Censo da Educação 
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Básica (N=5) e dados provenientes de pesquisas próprias (N=5), estas, bastante utilizadas para 

explorar contextos mais específicos e regionais, com utilização de dados comumente primários, 

em detrimento de fontes oficiais nacionais. Observou-se ainda que as demais fontes possuem 

um patamar de utilização similar entre si (N=1) cada. 

  

Gráfico 7- Distribuição absoluta  das fontes utilizadas, PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

O Gráfico 8 ilustra a distribuição absoluta das fontes de dados segundo o ano de defesa, 

indicando que o CD foi claramente o dado mais utilizado em todos os anos, com destaque para 

2018 (N=5). Pode-se observar também, significativa utilização dos dados do SIM, tendo sido 

mais acionado no início do período de análise, nos anos 2013 e 2014 (N=2) cada. As fontes 

menos utilizadas dizem respeito aos estudos que trataram de espaços e temas mais específicos, 

destacando-se fontes próprias, com maior utilização em 2015 (N=2).  
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Gráfico 8- Distribuição absoluta  das fontes de dados segundo o ano de defesa, PPgDem, 

2013 a 2020. 

  
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020 

 

O Gráfico 9 apresenta a distribuição absoluta dos dados utilizados segundo o sexo do 

discente. Apesar de nove fontes terem sido utilizadas exclusivamente por discentes do sexo 

masculino, e sete, utilizadas exclusivamente por discentes do sexo feminino, isto pareceu ser 

apenas reflexo das preferências iniciais pelas temáticas analisadas e, consequentemente, pelas 

escolhas das fontes de informações disponíveis e viáveis ao desenvolvimento do estudo.  

 

Gráfico 9-  Distribuição absoluta  dos dados utilizados segundo o sexo do discente, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 

Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020 

 

Para reforçar a conclusão quanto às escolhas dos discentes por dados, o Gráfico 10, 

ilustra a distribuição de utilização dos dados segundo o tipo e o sexo do discente. O 

agrupamento das fontes de informações nas quatro categorias em análise (censitária, amostral, 
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registros administrativos e fontes mistas) mostra uma distribuição homogênea entre os sexos, 

deixando mais claro que a escolha de determinada fonte de informação não variou 

substancialmente em relação ao sexo do discente.   

 

Gráfico 10-  Distribuição absoluta  do tipo de dado e sexo do discente, PPgDem, 2013 a 

2020. 

 

                                             Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Portanto, com os resultados apresentados anteriormente, considera-se ter contemplado 

o segundo objetivo específico (caracterizar informações gerais das dissertações quanto ao sexo 

do discente, ano de defesa, temas e períodos analisados), o terceiro objetivo específico 

(verificação da importância da variável sexo do discente) e a primeira hipótese (de que as 

escolhas dos temas e dos dados são diferenciais segundo a proxy sexo do discente autor da 

dissertação).  

A importância da variável sexo está na verificação desta hipótese, que se confirma 

parcialmente, uma vez que foi identificada preferência por sexo em relação ao tema abordado 

na dissertação (Gráfico 6), mas não em relação à fonte de dados utilizada (Gráficos 9 e 10). 

Cabe ressaltar que a escolha de determinada fonte de dados requer uma avaliação por parte do 

estudioso acerca de critérios como, relevância, precisão, confiabilidade, oportunidade, 

coerência e comparabilidade, acessibilidade, clareza, independência e disponibilidade de 

recursos (HAKKERT, 1996; GRUPO DE FOZ, 2021), estando, portanto, além de 

características individuais dos autores. 
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Em relação aos temas escolhidos pelos discentes, embora a proxy utilizada não consiga 

expressar possíveis relações de gênero, é possível que este aspecto tenha feito a diferença para 

que temas como ‘fecundidade’, ‘gênero’ e ‘trabalho’ tenham sido, abordados exclusivamente 

por mulheres por expressarem forte relação com aspectos da saúde reprodutiva materna e 

infantil, e diferenciais sociais, econômicos e demográficos relacionados ao papel das mulheres 

na população.  

O próximo tópico discorrerá sobre as características dos dados utilizados, buscando 

alcançar o objetivo quatro e a segunda hipótese, que verificará se quanto mais específico for o 

objeto de estudo, em termos de tempo e unidade geográfica analisados, mais escassos seriam 

os dados oficiais que permitem desenvolvê-lo. 

       

5.3 – Características das fontes de dados utilizadas nas dissertações 

 

A totalidade das dissertações desenvolvidas no PPgDem utilizaram fontes de 

informações convencionais distribuídas nas tipologias, de acordo com o Gráfico 11. Verifica-

se uma maior utilização de dados do tipo censitário (N=35), seguida da utilização de registros 

administrativos e amostrais (N=18) cada. Observou-se apenas um caso de utilização de fonte 

mista (N=1), referente a um estudo que estimou indicadores com base em tábuas de vida 

(compostas por dados populacionais do CD e dados administrativos do DATASUS) e que se 

intitula “Diferenciais socioeconômicos e demográficos na expectativa de vida saudável dos 

idosos para o Brasil e Grandes Regiões em 2013”.  

  

Gráfico 11- Distribuição absoluta dos tipos de dados utilizados por ano de defesa, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 

                                             Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

O Gráfico 12 apresenta um mapa de calor que indica a distribuição do tipo de fonte 

por ano de defesa. No geral verifica-se que houve maior utilização das fontes censitárias em 

quase todos os anos, sobretudo para defesas realizadas em 2016 (N=5), 2018 (N=6) e 2020 

35

18

18

1

0 10 20 30 40

Censitária

Registro administrativo

Amostral

Fonte Mista

Ti
p

o
 d

e 
d

ad
o



 

70 

 

(N=4). Em segundo lugar estiveram as fontes amostrais, cujos anos de maior utilização foram 

2015 (N=5) e 2017 (N=4), tendo apresentado redução em seu uso nos últimos três anos. Os 

registros administrativos vieram em terceiro lugar, com maior utilização nos dois primeiros e 

dois últimos anos, sendo o ano de 2014, aquele em que essa fonte de dados foi mais utilizada 

(N=5). A fonte mista apresentou menor utilização, tendo sido utilizada em apenas um estudo 

conforme anteriormente mencionado. 

 

Gráfico 12- Distribuição absoluta  dos tipos de dados analisados por ano da defesa, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020.  

 

Com relação às origens dos dados, pelo Gráfico 13 verifica-se maior utilização de 

fontes produzidas pelo IBGE (N=40), seguido de outros órgãos federais (N=27), que são 

compostos majoritariamente por ministérios e outros órgãos estaduais (N=3) e instituições 

privadas ou mistas (N=2). Nestas últimas estão incluídas as igrejas, pelo entendimento de que 

são instituições de direito privado, e também órgãos de natureza mista, como o SEBRAE.  
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Gráfico 13- Distribuição absoluta de tipo de instituições produtoras, PPgDem, 2013 a 

2020. 

 

Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

O Gráfico 14 ilustra para cada ano a distribuição das dissertações segundo os grupos 

de instituições produtoras. Verificou-se que dados provenientes do IBGE foram mais utilizados 

nos anos de 2014 (N=3), 2015 (N=6) e 2018 (N=6), o que reflete a magnitude do impacto e da 

influência que a disponibilidade de dados dessa instituição possui nas produções acadêmicas 

analisadas. Os demais tipos de dados demonstraram participação mais tímida em relação ao 

IBGE, na maioria dos anos, com exceção dos dados oriundos de outros órgãos federais, os quais 

foram mais utilizados que os do IBGE em 2013 (N=6). Porém, dados de outros órgãos estaduais, 

em 2020 (N=1), e instituições privadas/mistas, em 2016 (N=2), apresentaram pouca utilização. 

 

Gráfico 14- Distribuição absoluta do tipo de instituição produtora por ano de defesa, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020.  

 

Com relação aos períodos que as fontes de dados permitiram analisar nas dissertações, 

criou-se a variável temporalidade, para medir, em anos, o lapso temporal abordado nas 
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dissertações, com base na subtração entre o ano inicial e ano final das fontes de dados utilizados 

nos trabalhos (considerou-se apenas um ano nesta diferença naqueles trabalhos com apenas um 

ponto no tempo). A partir deste cálculo, foi criada uma segunda variável (faixas de anos 

analisados) que agrupa a temporalidade em quatro categorias.  

Com base nisso, o Gráfico 15 aponta para uma significativa concentração de trabalhos 

que abordaram apenas um ponto no tempo (N=37), seguido de trabalhos com lapso temporal 

de 6 a 10 anos (N=20), com mais de 10 anos (N=10) e, por fim, de 2 a 5 anos (N=5).   

 

Gráfico 15- Distribuição absoluta da utilização de dados segundo faixa de anos, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Uma análise da distribuição das faixas de anos abordados segundo anos de defesa, 

permite observar no Gráfico 16 que, em todos os anos, houve maior realização de estudos que 

abordaram apenas um ano específico, com destaque para o ano de 2015 (N=10). A segunda 

faixa de anos mais observada nos trabalhos foi a de 6 a 10, apresentando em 2014 (N=5). A 

faixa de trabalhos com mais de 10 anos apresentou certa homogeneidade durante todo o 

período, com exceção dos anos de 2015 e 2020, quando não houve estudos classificados nessa 

faixa. Trabalhos com estudos na faixa de 2 a 5 anos foram os menos realizados.  

 

Gráfico 16- Distribuição absoluta  de faixas de anos por ano de defesa, PPgDem, 2013 a 

2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 
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Para encontrar relações entre o nível de detalhamento dos estudos do PPgDem (em 

termos de períodos analisados) e os tipos de dados utilizados, o Gráfico 17 apresenta um 

cruzamento entre as variáveis ‘tipo da fonte’ e ‘faixas de anos abordados’, permitindo observar 

que as fontes censitárias foram as mais utilizadas em estudos que abordam todas as faixas de 

anos, com destaques para a faixa de 6 a 10 (N=14). Para as fontes amostrais, houve uma 

superioridade para a faixa de 1 ano (N=16). Os registros administrativos apresentaram maior 

concentração para períodos de análise maiores que um ano (N=7), permitindo também análises 

de 6 a 10 anos (N=5) e maiores que 10 anos (N=4).  

Este comportamento pode estar apontando para uma possível desconcentração de 

fontes censitárias, uma vez que estas são de periodicidade decenal, enquanto os registros 

administrativos são, em geral, produzidos continuamente e divulgados com periodicidade anual 

ou menor (HAKKERT, 1996; FERREIRA & PINHEIRO, 2008). 

 

Gráfico 17- Distribuição absoluta  dos tipos da fonte segundo faixas de temporalidade, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 

Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Já o cruzamento entre a variável ‘tipo de instituição produtora’ e a variável ‘faixas de 

anos abordados’, permitiu ilustrar no Gráfico 18, que fontes oriundas do IBGE, possuem a 

maior concentração em quase todas as faixas, com destaque para as faixas de ‘1 ano’ (N=20) e 

‘6 a 10 anos’ (N=16), provavelmente pela grande utilização de dois CD consecutivos. Na 

categoria ‘outros órgãos federais’ o destaque foi para a faixa de 1 ano (N=15). Acerca das 

‘instituições privadas/mistas’ e ‘outros órgãos estaduais’, elas apresentaram pouca participação 

nos estudos desenvolvidos. É possível que as fontes estaduais ou regionais têm sido poucas 
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vezes utilizadas para o desenvolvimento de estudos acadêmicos, ao menos considerando os 

dados e o programa de pós-graduação em demografia analisado, apesar de fornecer indícios de 

escassez de fontes que satisfaçam as especificidades desses estudos em termos de menores áreas 

ou períodos pontuais, não é possível identificar, de todo modo, se isso se deve às escolhas dos 

discentes ou à baixa disponibilidade desse tipo de informação.  

 

Gráfico 18- Distribuição absoluta  dos tipos de dado segundo faixas de anos abordadas, 

PPgDem, 2013 a 2020. 

 

Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Desta vez, o cruzamento entre as variáveis tipo do dado e tema analisado dispostas 

segundo o ano de defesa, originou o Gráfico 19, que permitiu verificar quais tipos foram mais 

utilizados para determinados temas, ao logo dos anos de defesa. Dados amostrais foram 

utilizados para abordar quatro temas: ‘educação’, ‘espaço’ e ‘ambiente’, ‘nutrição’ e ‘gênero’, 

enquanto os dados censitários abordaram os temas ‘educação’, ‘espaço’ e ‘ambiente’, 

‘nutrição’, ‘gênero’ e ‘mercado de trabalho’. Os registros administrativos trataram de temas 

‘educação’, ‘espaço e ambiente’, ‘nutrição’ e ‘gênero’. O tipo de fonte representou um estudo 

sobre o tema ‘mortalidade/morbidade’.  

A análise demonstrou ainda que a utilização de dados amostrais e em estudos que 

abordaram o tema ‘educação’, apresentou-se com pouca concentração no início do período, 

com destaque para o ano de 2015 (N=2); o tema ‘espaço e ambiente’ foi discutido apenas nos 

anos 2015 e 2019 (N=1) cada; o tema ‘gênero’, foi abordado nos anos 2017 e 2019 (N=1, cada; 

o tema ‘nutrição’, nos anos 2014 e 2015 (N=1).  
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Para os dados censitários, os destaques foram para o tema ‘educação’, em 2017 (N=3); 

‘espaço e ambiente’, nos anos 2014, 2015 e 2020, (N=1), cada; ‘gênero’, em 2015 (N=1); 

‘mobilidade/migração’, nos anos 2016, 2018 e 2020 (N=2) cada; para o tema ‘mercado de 

trabalho’, o destaque foi para o ano de 2020 (N=1), revelando uma peculiaridade, pois é um 

tema pouco explorado for fontes censitárias, sendo típico de fontes administrativas (como 

RAIS, CAGED) e amostrais (PNAD). Neste caso, o trabalho intitulado ‘Atividade econômica 

das esposas de civil e militar da União considerando suas características migratórias, Brasil, 

2010’ possui também mais duas temáticas (gênero e mobilidade) que não foram consideradas, 

em decorrência do critério que prioriza a ordem dos termos descritos nas palavras-chave. 

Para os registros administrativos, os destaques foram para o tema ‘educação’, cujos 

trabalhos estiveram mais concentrados no final do período: 2018, 2019 e 2020 (N=1, cada); o 

tema ‘fecundidade’, mostrou-se mais explorado no início do período, anos 2013 e 2015 (N=1, 

cada); o tema ‘nupcialidade’, em 2016 (N=1), trabalho intitulado ‘Padrões de nupcialidade do 

município de natal, rio grande do norte, no início do século XX’ que utilizou registros 

paroquiais da cúria metropolitana de Natal/RN, para realização de uma abordagem de 

demografia histórica, conforme anteriormente mencionado; o tema mortalidade/morbidade, nos 

anos 2013 e 2014 (N=2, cada) e  por fim, o tema ‘violência’, em 2020 (N=1), refere-se ao estudo 

‘Análise espacial da mortalidade por homicídios de jovens’  e que utilizou dados do SIM para 

analisar óbitos por agressões na população masculina jovem. Importante ressaltar que alguns 

temas poderiam apresentar maior distribuição ao longo de todo o período, caso fossem 

consideradas os subtemas analisados. 
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Gráfico 19- Distribuição absoluta do tipo de dado utilizado por tema demográfico 

analisado e ano de defesa, PPgDem, 2013 a 2020. 

 

Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

 

Finalizando a análise deste tópico, realizou-se o cruzamento entre as variáveis, nome 

do dado e tema analisado, que permitiu verificar quais dados foram mais utilizados para os 

temas, no período como um todo. No Gráfico 20, vê-se que o CD foi o dado mais utilizado para 

abordar a maior parte dos temas, com destaque para os temas ‘mobilidade’ (N=8) e 

‘mortalidade/morbidade’ (N=6).  

Para o tema educação, a fonte mais utilizada foi o Censo Educação Básica (N=5), que 

segundo o INEP (2020a) possui informações inerentes aos indivíduos que frequentam a 

Educação Básica; para o tema ‘envelhecimento’, foi o CD (N=3); para o tema ‘espaço e 

ambiente’, o CD (N=3) que, segundo Hakkert (1996), possui informações relacionadas a 

aspectos habitacionais, espacialização, ocupação e estrutura dos domicílios e sua relação com 

o ambiente; para o tema ‘fecundidade’, CD e SINASC (N=2) cada; para o tema ‘gênero’, CD e 

PNAD(c) (N=1) cada; para o tema ‘mobilidade’, o CD (N=8), por possuir informações que 

permitem identificar a localização do indivíduo, como quesitos última etapa, data fixa, local de 

residência e ano de chegada ao Brasil; para o tema ‘mortalidade/morbidade’, CD (N=6) e SIM 

(N=5); para o tema nupcialidade, ocorreu a utilização de registros paroquiais (N=1); nutrição 

(N=2), que utilizou a POF, com a abordagem de aspectos da educação e consumo alimentares; 

para o tema trabalho (N=2) utilizou-se o CD, por conter aspectos da localização e ocupação da 

população de interesse (HAKKERT (1996); e para o tema ‘violência’,  houve utilização 
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exclusiva do SIM (N=1), ao abordar aspectos de óbitos violentos frutos de agressão que incidem 

na população masculina jovem. 

 

Gráfico 20- Distribuição absoluta do dado utilizado segundo tema analisado, PPgDem, 

2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Portanto, as análises anteriores permitem alcançar o quarto objetivo específico 

(caracterização das fontes dos dados utilizadas nas dissertações do PPgDem em relação a tipos 

de instituição produtora, abrangência territorial e como se distribuem nas tipologias censitária, 

amostral, registro administrativo ou natureza mista).  

A segunda hipótese (quanto mais específico for o objeto de estudo, em termos de 

tempo e unidade geográfica analisados, mais escassos seriam os dados oficiais que permitem 

desenvolvê-lo) foi parcialmente confirmada neste tópico (e será complementada no tópico 

seguinte, ao analisar as as especificidades dos territórios abordados), em relação às 

concentrações inerentes aos períodos de análise abordados, ao se observar uma desconcentração 

na utilização de dados censitários para outros tipos de dados, sendo os registros administrativos 

o segundo tipo de dado mais utilizado,  para todas as faixas de anos (Gráfico 17), pois, nem 

sempre as fontes censitárias apresentam conteúdo satisfatório para o nível de agregação 

territorial específico que se deseja estudar ou períodos de análise menores (em relação aos 
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períodos de divulgação decenais do CD) e no Gráfico 18, com a constatação de que a faixa de 

2 a 5 anos, foi mais utilizada para dados oriundos de outros órgãos federais, outros estaduais e 

fontes mistas, reforçando a desconcentração no uso de dados censitários do IBGE.  

Ademais, resgatando a discussão sobre Big Data, cabe destacar que a totalidade das 

dissertações do PPgDem utilizaram dados considerados convencionais, segundo interpretação 

de Hakkert (1996), sendo a maioria desses dados secundários de fontes censitárias, amostrais e 

registros administrativos. Logo, até o momento não foram utilizadas fontes não convencionais 

(facebook, twitter, Uber etc), ao menos neste estudo de caso, não têm sido utilizados na pesquisa 

demográfica, sendo esta uma fronteira ainda pouco explorada na demografia brasileira. 

 

5.4 – Unidades geográficas: PPgDem e demografia da Região Nordeste 

 

Neste tópico, busca-se reunir os resultados suficientes para alcançar o objetivo 5, bem 

como a verificação das hipóteses dois e três. As variáveis sobre espaços analisados pelas 

dissertações foram classificadas em tipos de unidade geográfica, adotando uma simplificação 

para considerar a menor unidade, caso houvesse mais de uma.  

Com base nisso, o Gráfico 21 ilustra uma maior frequência de estudos que se voltaram 

para o Brasil com um todo (N=13), enquanto os grupos referentes às unidades menos abordadas, 

‘Bairro/Freguesia/setor censitário’ (N=3) e ‘Uma instituição em específico’ (N=5) foram as 

unidades geográficas menos utilizadas. 

 

Gráfico 21- Distribuição absoluta de utilização de dados segundo menores unidades 

geográficas analisadas, PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Este resultado corrobora para a confirmação da hipótese 2, que diz que quanto mais 

específico for o objeto de estudo, em termos de tempo e unidade geográfica analisados, mais 
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escassos são os dados oficiais que permitem desenvolvê-lo. Todavia, cabe considerar que esse 

perfil das produções acadêmicas do PPgDem pode ter decorrido não apenas de uma escassez 

propriamente dita desses dados, mas também de uma possível dificuldade de obtenção do autor 

ou por razões de escolha individual. Os estudos relacionados a ‘Bairro/Freguesia/setor 

censitário’ intitularam-se ‘Afinal, quantos éramos? Um estudo da mortalidade pretérita na 

freguesia da gloriosa Sant Anna’, ‘Mobilidade, espaço de vida e desempenho escolar: o caso 

dos estudantes de ensino médio no município de Natal – RN’, ‘Envelhecimento nas capitais do 

nordeste e mortalidade de idosos por doenças crônicas no município de Natal em 2010: fatores 

socioeconômicos e demográficos’. Já os estudos intitulados ‘Fatores de sucesso e/ou insucesso: 

uma análise da trajetória entre o Ensino Médio e o Ensino Superior’, ‘O desempenho escolar 

na perspectiva das redes sociais/pessoais: um estudo sobre as escolas estaduais Santos Dumont 

e Ana Júlia de Carvalho Mousinho’, ‘Rendimento escolar dentro da perspectiva das redes 

sociais/pessoais: um estudo sobre a Escola Estadual Ielmo Marinho’, ‘Padrões de 

nupcialidade do município de Natal, Rio Grande do Norte, no início do século XX’, ‘Lei de 

Cotas no ensino superior: uma análise da permanência e desempenho da coorte de integrantes 

em 2014 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte’, se referem à categoria “Uma 

instituição em específico”. 

A distribuição desses estudos, segundo Região analisada é ilustrada no Gráfico 22, 

com a presença de três categorias de regiões: ‘Nordeste’, ‘Norte’ e ‘Outros espaços analisados’, 

com o intuito de mapear os estudos que analisaram exclusivamente a Região Nordeste. 

Observou-se que trabalhos que analisaram apenas a Grande Região Nordeste e/ou seus 

subespaços foram a maioria (N=48), com apenas um estudo para a Região Norte (N=1). Os 

demais espaços (N=23) remeteram a análises agregadas para o Brasil como um todo, ou seja, 

sem a realização de análise para uma região exclusiva, ou seja, podem ter abordado diversas 

regiões simultaneamente, incluindo a Região Nordeste. Este resultado confirma a hipótese 3 de 

que as dissertações desenvolvidas no PPgDem no período analisado contribuíram para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a Demografia da Região Nordeste. 
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Gráfico 22- Distribuição absoluta da região analisada nas dissertações, PPgDem, 2013 a 

2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Ainda sobre os espaços analisados pelas dissertações, foram identificadas as Grandes 

Regiões abordadas exclusivamente pelos estudos, com o intuito de verificar quantos deles 

foram responsáveis por explorar questões exclusivas da Região Nordeste e encontrar evidências 

de que o PPgDem tem se consolidado em um centro de estudos demográficos voltados para a 

Região Nordeste.  

Para verificar o número de estudos que abordaram em algum momento a Região 

Nordeste, mesmo que não exclusivamente, verificou-se no Gráfico 23, que para todos os anos 

analisados, as dissertações do PPgDem realizaram análises que envolveram a Região Nordeste, 

sobretudo para os anos 2013 e 2015 (N=9). Este comportamento reforça a hipótese de que, na 

maioria dos estudos, os dados utilizados permitiram a realização de abordagens especificamente 

voltadas para a Região Nordeste. 

 

Gráfico 23-  Distribuição absoluta dos estudos que contêm alguma análise sobre a 

Região Nordeste segundo o ano de defesa, PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 
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Para detalhar um pouco mais esta análise, foi realizado o cruzamento entre a variável 

‘menor unidade geográfica’ e a variável ‘Contém análise para Região Nordeste’. Nesse sentido, 

o Gráfico 24 demonstrou quais foram as menores unidades geográficas analisadas, de modo 

que fica evidente a realização de estudos com foco em unidades mais desagregadas que 

analisam a Região Nordeste.  

 

Gráfico 24-  Distribuição absoluta da menor unidade geográfica analisada por estudos 

que contêm alguma análise sobre a Região Nordeste, PPgDem, 2013 a 2020. 

 
Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 

 

Dentre estes estudos de áreas específicas do Nordeste, no grupo 

‘Mesorregião/Semiárido Setentrional/ Seridó do RN’, destacam-se seis estudos, por exemplo, 

voltados às regiões denominadas Seridó e Semiárido setentrional: ‘‘Migração de retorno para a 

região do Semiárido Setentrional brasileiro: evidências do período 2000-2010’’; ‘‘Migração e 

vulnerabilidade no Seridó potiguar: uma análise do perfil do emigrante’’; ‘‘vulnerabilidade e 

adaptação no Seridó potiguar: a (i)mobilidade e estratégias domiciliares’’; ‘‘A expansão da 

educação superior e profissional e seus efeitos na mobilidade espacial no Seridó potiguar’’; 

’’Vulnerabilidade no Seridó potiguar: diferenciais de gênero na composição da renda diante do 

enfrentamento climático’’; ‘‘Projeto de transposição do Rio São Francisco: um estudo sobre a 

mobilidade e a vulnerabilidade sociodemográfica em suas áreas de influência. 

No Grupo ‘uma instituição em específico’, destacam-se cinco estudos intitulados: 

‘Fatores de sucesso e/ou insucesso: uma análise da trajetória entre o ensino médio e o ensino 

superior’; ‘O desempenho escolar na perspectiva das redes sociais/pessoais: um estudo sobre 
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as Escolas Estaduais Santos Dumont e Ana Júlia de Carvalho Mousinho’; ‘Rendimento escolar 

dentro da perspectiva das redes sociais/pessoais: um estudo sobre a Escola Estadual Ielmo 

Marinho’; ‘Padrões de nupcialidade do município de Natal, Rio Grande do Norte, no início do 

século XX’; ‘Lei de Cotas no ensino superior: uma análise da permanência e desempenho da 

coorte de integrantes em 2014 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte’.  

Buscou-se ainda verificar como o tipo de instituição produtora (que leva em 

consideração sua abrangência territorial de atuação), pode ter influenciado a utilização de dados 

para o desenvolvimento de estudos que tratam de unidades geográficas mais específicas da 

Região Nordeste. Nesse sentido, O Gráfico 25, ilustra que fontes oriundas de instituições 

privadas/mistas e outras fontes estaduais foram exclusivamente utilizadas para abordar espaços 

específicos da Região Nordeste, sobretudo nos grupos de unidades geográficas ‘uma instituição 

em específico’ e ‘Mesorregião/Semiárido Setentrional/ Seridó do RN’. 
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Gráfico 25-  Distribuição do tipo de instituição produtora e menor unidade geográfica analisada segundo estudos que contêm alguma 

análise sobre a Região Nordeste, PPgDem, 2013 a 2020. 

 
 

Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020. 
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Para verificar como os dados provenientes das instituições produtoras de abrangência 

nacional podem ter influenciado ou permitido a realização de estudo sobre aspectos da Região 

Nordeste, elaborou-se O Gráfico 26. Percebe-se que dados do IBGE foram utilizados de modo 

mais distribuído entre a análise da Região Nordeste (N=11) e outros espaços (N=9), de modo 

que, para a Região Nordeste, houve maior concentração nas faixas, superior a 10 anos (N=4) e 

6 a 10 anos (N=14) indicando a utilização, nesses estudos, de mais de um CD.  

Dados provenientes de outros órgãos federais (como ministérios), apresentaram, para 

todas as faixas, maior utilização para estudos em relação ao uso de dados do IBGE, com 

destaque para a faixa de 1 ano, (N=11), 2 a 5 anos (N=2), 6 a 10 anos (N=4), e Maior que 10 

anos, (N=5). Esta concentração exclusiva nas duas últimas faixas poderia ser justificada pelo 

fato de que registros administrativos possuem maior nível de desagregação espacial, com 

unidades geográficas mais específicas, bem como maior frequência de divulgação, como 

possível alternativa aos dados de divulgação decenal de Censos Demográficos.  

Em relação à utilização de dados de instituições específicas e outros órgãos estaduais, 

foram de uso exclusivo para estudos que abordaram a Região Nordeste, em todas as faixas 

(N=1). Logo, para esses dois tipos de instituições mais regionais, a concentração pode ser 

justifica pela possível escassez de fontes oficiais que satisfizessem as necessidades de pontos 

nos tempos específicos de interesse para esses estudos. 

 

Gráfico 26-  Distribuição do tipo de instituição produtora e faixa de anos abordados (em 

anos) segundo estudos que contêm alguma análise sobre a Região Nordeste, PPgDem, 

2013 a 2020. 

 

 

Fonte: PPgDem, 2020; SIGAA, 2020.
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Portanto, o conjunto de resultados apresentados neste tópico contemplam e 

caracterizam o papel do PPgDem, reforçando a terceira hipótese, de que as fontes de dados 

utilizadas permitiram o desenvolvimento de estudos populacionais no PPgDem, mais voltados 

à Região Nordeste.  

Observou-se ainda que, apesar de que não haja evidências suficientes que confirmem 

a relação entre escassez de  dados e a especificidade do objeto de estudo, em termos de áreas e 

períodos abordados, os resultados forneceram indícios de que, estudos que analisaram dados 

oriundos de instituições privadas ou de outros órgãos distintos do IBGE foram menos 

frequentes, assim, é possível que se tenha escassez de fontes de dados oficiais para desenvolver 

estudos voltados para unidades geográficas de menor proporção territorial e periodicidade de 

divulgação menores que a periodicidade decenal do CD, o que pode ser uma demanda para 

maior produção de desses dados por instituições mais regionais ou até mesmo, estímulo para 

desenvolvimento de pesquisas conduzidas pelos pesquisadores.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O objetivo principal deste estudo foi verificar como as fontes de dados nacionais 

podem ter influenciado abordagens de temas, espaços e períodos de análise, desenvolvidas em 

estudos populacionais produzidos no Brasil, tendo como referência dissertações defendidas no 

Programa de Pós-graduação em Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPgDem/UFRN), de 2013 a 2020. De modo geral, pode-se dizer que o objetivo geral proposto 

foi alcançado, bem como os objetivos específicos.   

O primeiro objetivo específico foi alcançado ao identificar características gerais das 

dissertações do PPgDem, para o qual foram constatadas mais concentrações de discentes do 

sexo feminino e mais dissertações defendidas no ano de 2015. Os temas demográficos mais 

analisados foram ‘educação’ e ‘mortalidade’ e os períodos de análise correspondentes a apenas 

um ano foram os mais analisados.  

A primeira hipótese, de que há uma preferência de temas analisados e dados utilizados 

segundo o sexo do discente foi parcialmente confirmada, pois observou-se que os temas 

‘fecundidade’, ‘gênero’ e ‘trabalho’ foram abordados majoritariamente por discentes do sexo 

feminino, possivelmente por se tratar de temas que envolvem questões intrínsecas à saúde 

reprodutiva feminina. Por outro lado, não foram encontradas evidências que corroborassem à 

preferência por sexo na escolha da fonte de informação, o que pode ser devido ao fato de que 

outras características para além das individuais tenham feito a diferença.  

A importância na análise de diferenciais relacionados à característica individual sexo 

do discente consiste em evidenciar como o curso de demografia do PPgDem/UFRN está 

acessível aos ingressantes, mediante a concentração de homens e mulheres, assim, pode-se 

verificar se, mesmo durante a década de 2010, ainda existem as concentrações e preferências 

de áreas de estudo com base em determinado sexo, como sugerido por Brown e Corcoran (1997) 

Jonsson (1999), durante as décadas de 1970 e 1980, que podem justificar diferenças salariais 

entre homens e mulheres.   

O segundo objetivo específico, buscou verificar se o sexo do discente autor da 

dissertação é uma característica individual relevante para escolha de determinados temas mas 

não para as fontes de dados, pois a variável sexo do discente, proxy de característica individual 

baseada no nome do discente, mostrou que no PpgDem, a maior concentração de discentes do 

sexo feminino contrasta com o padrão observado em todos os cursos de pós-graduação do 
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CCET, no mesmo período. Isso pode ser devido ao fato do curso de demografia atrair discentes 

de diversas áreas do conhecimento, sobretudo humanas e ciências da saúde, que em geral são 

compostas majoritariamente por alunas, em face dos outros cursos do CCET que concentram 

cursos ligados mais fortemente a os cursos de ciências exatas.    

 O terceiro objetivo específico foi alcançado ao identificar características das fontes 

dos dados utilizadas nas dissertações do PpgDem. Foram mais utilizados dados provenientes 

do tipo de instituição produtora IBGE, abrangência territorial mais abordada foi ‘Brasil’, e 

como se distribuem nas tipologias censitárias, amostrais, registros administrativos ou de 

natureza mista, sendo os dados censitários os mais utilizados. A segunda hipótese foi 

comprovada quando se constatou que foram realizados poucos estudos que analisam espaços 

menores, que utilizam dados de instituições mais regionalizadas. 

O quarto objetivo foi alcançado ao constatar que as fontes de dados nacionais 

utilizadas nas dissertações do PPgDem estimularam o desenvolvimento de uma produção 

regional em demografia, confirmando a terceira hipótese, uma vez que 67% das dissertações 

abordaram exclusivamente a Região Nordeste e 78% abordaram a Região Nordeste mesmo que 

concomitantemente a alguma outra Região.  

A estratégia metodológica deste estudo de caso para o PPgDem, foi coletar e reunir 

em um banco de dados termos referentes a características gerais, e das escolhas dos discentes 

quanto aos dados utilizados, dos temas, unidades geográficas e períodos de análise abordados. 

Ademais, a construção de um banco de dados sobre trabalhos demográficos cumpriu um dos 

objetivos específicos do estudo e apresenta potencial para ser explorado em trabalhos futuros 

na linha do que foi inicialmente proposto pela presente dissertação. A realização de uma análise 

descritiva acerca das características de 72 trabalhos permitiu a realização de uma análise 

detalhada e que descreveu determinados padrões de escolha de temas e utilização de 

determinadas fontes de dados, inclusive, segundo a característica individual sexo do discente 

autor. 

Em relação às características das fontes das informações, observou-se que os dados do 

IBGE continuam sendo as mais utilizadas, sobretudo as do tipo censitário (CD). No entanto, 

com a necessidade de acompanhar delimitações espaciais e temporais mais específicas (neste 

estudo, para a Região Nordeste e seus subespaços) fontes produzidas por outros órgãos federais 

(ministérios), estaduais e até mesmo próprias, também estão sendo utilizadas por fornecerem 

informações que melhor se adequam à especificidade do objeto de estudo. Considera-se, ainda, 
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que a análise dessas características confirma parcialmente a hipótese 2, de que há uma relação 

direta entre a especificidade do objeto de estudo e a escassez de dados para desenvolvê-lo, pois, 

a escolha de determinado tema, espaço ou período envolve de fato, a disponibilidade de 

determinada informação, mas também questões intrínsecas aos dados (como a qualidade) e a 

escolha individual do autor, por diversos motivos. 

Apesar da predominância na utilização de fontes de abrangência nacional (IBGE e 

outros órgãos federais), 67% dos estudos exploraram exclusivamente a Região Nordeste, 

corroborando a ideia de que essas fontes auxiliaram o desenvolvimento de estudos 

populacionais para a Região Nordeste. Contudo, cabe destacar que, quanto mais desagregado é 

o recorte espacial analisado, mais regionais e específicos foram os dados utilizados, em geral 

primários, que serviram para analisar particularidades da Região Nordeste, como importantes 

dinâmicas populacionais que ocorrem nos subespaços compreendidos como o sertão, o 

semiárido potiguar, o Seridó. Considera-se que os trabalhos desenvolvidos no PPgDem 

contribuem para o desenvolvimento de uma demografia do Nordeste, confirmando a hipótese 

3 deste trabalho. 

Importante enfatizar nessa discussão entre dados disponíveis e desenvolvimento de 

estudos, o impacto da postergação do CD 2020, adiado em decorrência da Pandemia da Covid-

19, uma vez que a interrupção ou alteração na periodicidade de divulgação de CDs prejudica o 

acompanhamento e as interpretações de fenômenos demográficos pelos estudiosos, por outro 

lado estimulando a produção e utilização de outras fontes, inclusive não convencionais. 

A relevância social da presente dissertação consistiu no detalhamento de aspectos dos 

dados produzidos por instituições nacionais e que foram utilizados para subsidiar estudos 

populacionais desenvolvidos no Brasil, de modo a constatar quais dimensões temáticas, 

espaciais e temporais foram mais e menos analisadas. Outrossim, uma importante contribuição 

deste trabalho foi demonstrar a importância do PPgDem para o desenvolvimento de estudos 

demográficos para a Região Nordeste.     

Para a literatura em demografia, este trabalho buscou contribuir no aprofundamento 

de um tema ainda pouco explorado, ao analisar relações e desdobramentos da utilização de 

fontes de dados nacionais para o desenvolvimento de estudos populacionais sobre diversos 

aspectos da população nacional. Nesse sentido, as discussões existentes em estudos prévios da 

literatura não se aprofundaram na análise sobre relações entre o conteúdo temático, níveis 

territoriais e a periodicidade de divulgação das principais fontes de dados nacionais oficiais e 
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as análises desenvolvidas nos estudos acadêmicos, sobretudo estudos mais específicos, acerca 

da Região Nordeste. 

Considera-se que uma limitação deste estudo, de apenas considerar a característica 

individual ‘sexo do discente’ como proxy das escolhas individuais dos discentes, possa estar 

temporalmente defasado e espacialmente deslocado dos contextos atuais, uma vez que foi 

baseada em estudos voltados à escolhas educacionais de homens e mulheres das décadas de 

1970 e 1980, voltados para contextos europeus (BROWN E CORCORAN, 1997; JONSSON, 

1999). Esta defasagem pode ser superada em futuras agendas de pesquisa ao incluir outras 

características individuais, como idade, gênero, local de origem, condição econômica, entre 

outras. Para isso, seria necessário que o PPgDem captasse algumas dessas informações ainda 

no ingresso do discente e que o disponibilizasse mediante consentimento dos alunos. Outra 

limitação a se considerar é que outros PPgs em demografia, mesmo fora da Região Nordeste, 

analisaram esta região, assim, sugere-se para futuros estudos incluir estas instituições para 

verificar se houve algum significativo aumento no número de estudos que abordam de alguma 

o Nordeste 

 Para futuros estudos sugere-se ampliar a representatividade do conjunto de produções 

acadêmicas analisado, considerando não apenas dissertações, mas também outras produções, 

como teses, revistas e/ou centros de ensino de temas não apenas demográficos, mas também as 

múltiplas facetas que os estudos populacionais permitem explorar, como temas sociais, de saúde 

ou epidemiológicos, ou trabalhos publicados em portais científicos, como Scopus ou web of 

science.  
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