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Cinco anos de Boletim. É pouco tempo de existência para uma publicação técnico-científica, mas 
o suficiente para marcar um período de importantes contribuições no campo do conhecimento 
das Estatísticas Públicas. Desde seu primeiro número, de dezembro de 2004, o BEP prestou-se 
a fomentar o debate na área por meio da publicação de textos técnicos, de registros de memória 
institucional, de lançamento de revistas, escritos por dirigentes e técnicos de instituições estatísticas 
e por pesquisadores de diversas universidades e centros de pesquisa. 

Este número persiste nessa trilha, trazendo artigos de vários colegas que ajudaram o BEP a manter 
ativa e ampliada  a agenda de discussão técnica e política no campo da produção e disseminação 
das Estatísticas Públicas.  

Os cinco anos do BEP  vem acompanhado de outro marco importante no campo das Estatísticas 
Públicas: a comemoração dos 10 anos da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, 
Pesquisa e Estatística – Anipes. Como registrado em seu sítio na Internet, a  Anipes foi fundada em 
1999 pela iniciativa de órgãos estaduais que já mantinham, a alguns anos, contatos regulares para 
discussão de temas no campo das atividades de produção e análise de informações, para subsidiar 
o planejamento governamental e permitir o acompanhamento da conjuntura social e econômica no 
Brasil. Desde então, o número de instituições filiadas vem aumentando, chegando ao final de 2009 
com 25 filiados, de norte a sul do país, reunindo instituições com diferentes naturezas organizacio-
nais – fundações, autarquias e da administração direta – e âmbitos de governo – federal, estadual 
e municipal.

Assim, de forma muito oportuna, Cesar Vaz de Carvalho Jr  e Edmundo Figuerôa resgatam o contexto 
histórico-institucional da associação no ensaio “Anipes 10 anos: sua função social e desafios”. Os 
avanços, as dificuldades, as mudanças requeridas pela nova realidade política e social do país são 
discutidas pelos autores, pautando os principais desafios a serem enfrentados na próxima década 
pelas instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística.

Contribuição também muito oportuna nesses cinco anos de BEP e de dez anos de Anipes é a trazida 
por Nelson Senra em seu texto “Memória e história no IBGE: uma experiência replicável nos órgãos 
estaduais de estatística”. Lastreado em sua vasta produção e, em especial, em sua experiência 
na elaboração dos quatro volumes da “História das Estatísticas Brasileiras”, o autor nos convida 
a, senão escrever, a pelo documentar a História das Estatísticas Pernambucanas, a História das 
Estatísticas Gaúchas e tantas outras. Felizmente já se começa a ter contribuições nesse sentido, 
como revela o texto de Marinês Grando,”FEE: breve reconstituição de uma trajetória” na seção 
Memória do BEP.

Neide Patarra e equipe trazem ao BEP uma contribuição valiosa à comunidade de pesquisadores das 
Estatísticas Públicas, com o texto síntese do projeto desenvolvido na ENCE, com apoio da Fundação 
Ford, de organização do  Sistema de Indicadores de Direitos Humanos. O   texto “Mensuração de 
Direitos Humanos: propostas e desafios”  será publicado no livro comemorativo aos dez anos do 
Mestrado da ENCE, mas é trazido no BEP com o objetivo de potencializar sua disseminação pelas 
instituições filiadas, várias delas envolvidas com a estruturação de propostas similares.
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Editorial

“El salário mínimo com el resposta a la crise: El caso del Brasil”, de  Janine Berg, é outro aporte para o debate 
vivenciado atualmente pelas instituições de estatísticas e de pesquisa, envolvidas no acompanhamento da 
conjuntura econômica e seus impactos sociais. A autora   mostra a importância da política de aumento real 
do salário mínimo nos últimos anos para a diminuição da pobreza e da desigualdade nos país, assim como 
seu efeito anticíclico nesse momento de crise econômica internacional.

Thais Kornin, do Ipardes,  e Vitor Vaneti, do Seade, trazem, individualmente,  na seção Relatos de Experiên-
cias  balanços dos importantes esforços de capacitação de usuários das Estatísticas Públicas realizados por 
essas instituições ao longo de 2009.

Por fim, na seção Publicações são apresentados registros informativos sobre as várias revistas e publicações 
que as instituições da área produzem de forma periódica pelo país.  

Na seção Notas e Registros, Lais Abramo reporta o processo de implantação da  Agenda do Trabalho Decen-
te  em estados e municípios brasileiros, e sua importância, especialmente nesse momento de instabilidade 
econômica,  como estratégia para defender a geração de  mais e melhores empregos para a população. A 
elaboração de relatórios de acompanhamento dessa agenda insere-se, certamente, na pauta de trabalho 
das instituições de estatísticas e de pesquisa.

Por fim, mas não menos importante: os cinco anos de BEP devem-se, ademais da persistência de seus 
editores e do apoio das Direções da Anipes no período, ao desprendimento, compromisso público e gene-
rosidade de vários colegas da comunidade das Estatísticas Públicas. O companheirismo de José Ribeiro, o 
incentivo de César Vaz, o comprometimento de Nelson Senra em atender nossos pedidos de contribuições, 
o ativismo social de Salvatore Santagada, a paciência e dedicação da Márcia Santos e da Icléia Cury foram 
fundamentais para viabilizar essa jornada. 

Esperamos que a leitura dessas importantes contribuições estimule pesquisadores e técnicos envolvidos na 
produção e disseminação das Estatísticas Públicas a participar mais ativamente do debate e dos desafios 
desse campo de conhecimento. O BEP  está aberto, desde já, para submissões para sua sexta edição!!
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Anipes 10 anos:   
Função social, entraves 
e desafios
Cesar Vaz de Carvalho1 *
Edmundo Sá Barreto Figueirôa2 **

REsuMo

Este artigo aborda algumas das principais trans-
formações econômicas, sociais e políticas que 
ocorreram no Brasil em finais do século passado 
e início deste, e que foram fundamentais para o 
surgimento da Associação Nacional das Instituições 
de Planejamento, Pesquisa e Estatística (Anipes). 
Discute a missão e função social da instituição 
nesta nova realidade e os entraves e desafios para 
a coordenação de trabalhos junto aos diversos insti-
tutos existentes, em parceria, principalmente, com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e o Instituto de Planejamento e Economia Aplicada 
(IPEA), na produção das estatísticas oficiais e dos 
necessários estudos e pesquisas nos estados e 
municípios brasileiros.

INtRodução

A Anipes está comemorando 10 anos de existên-
cia oficial, embora, antes de sua oficialização, a 
instituição já funcionasse informalmente há pelo 
menos cinco anos. Ela se constitui em um elo 
fundamental na cadeia produtiva da produção e 
disseminação das estatísticas oficiais e dos es-
tudos e pesquisas realizadas pelas instituições e 
órgãos estaduais e municipais de planejamento, 
pesquisa e estatísticas.

1 ∗ Economista e ex-presidente da ANIPES.

2 ∗∗ Economista da SEI.

Sua missão é empreender ações para o fortaleci-
mento institucional, técnico e tecnológico das enti-
dades filiadas, dando apoio aos estudos, pesquisas 
e produção de suas informações, realizando as 
necessárias articulações com os principais repre-
sentantes do sistema nacional de estatísticas do 
país, principalmente o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). Nesse sentido, objetiva 
identificar e consolidar a produção e disseminação 
de informações e conhecimento, para as quais se 
torna indispensável a unicidade metodológica, a fim 
de propiciar a comparabilidade em âmbito nacional.

Cumprir esta missão é um gigantesco desafio, pois, 
além das questões da diversidade e do tamanho do 
país, existem diferenças entre os institutos filiados 
que vão desde suas específicas programações de 
trabalho a seus respectivos arcabouços institucio-
nais. O tamanho e o fôlego operacional das insti-
tuições, a disponibilidade de recursos financeiros, 
humanos e tecnológicos e suas fronteiras territoriais 
de competência – nacional, estadual, regional e 
municipal – também são elementos que precisam 
ser harmonizados no empreendimento de projetos 
sinérgicos de cooperação institucional. 

Nesse sentido, a implementação de trabalhos, em 
rede, com órgãos públicos requer, além de uma 
sistemática e efetiva coordenação, a identificação 
das possíveis características, não homogêneas, 
dos entes participantes. Tal fato exige a preparação 
de um arranjo institucional que possibilite conciliar, 
aglutinar e alicerçar todos os pontos comuns de inte-
resses técnicos/científicos em prol da racionalização 
de processos. Dessa maneira reduz-se, substanti-
vamente, a duplicidade de trabalhos, fato que con-
corre, invariavelmente, para o aumento dos gastos 
públicos. Portanto é pressuposto basilar da ação da 
Anipes a busca da efetiva articulação institucional, 
que se alia ao propósito da efetividade da ação e 
da aplicação de recursos, evitando-se desperdícios 
para o erário, em todas as esferas de governo.



7

Ensaio
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  5  •  Sa lvador,  novembro  2009

No Brasil dos últimos 50 anos, a produção das 
estatísticas oficiais e dos estudos e pesquisas e 
estatística apresentou dois momentos bastante 
distintos. O primeiro teve início nos anos 1960 e 
perdurou durante várias décadas sob a égide con-
centradora da geração de informações, até que tal 
modelo, em um processo sistemático, veio a apre-
sentar seu maior nível de esgotamento no início da 
década de 1990. Nele predominava a centralização, 
na esfera federal, de todas as decisões a respeito 
de qual pesquisa e qual metodologia deveriam ser 
empregadas no sistema de estatística, assim como 
o momento e onde deveria ocorrer a alocação dos 
recursos públicos. O segundo se instala em outro 
cenário da vida nacional e tem início nos anos 1990, 
estendendo-se até os dias atuais. Neste a informa-
ção assume um papel fundamental, em todos os 
níveis da esfera decisória, seja em âmbito público 
ou privado, alterando processos, transformando 
espaços e exigindo um novo olhar e uma nova 
postura frente aos requerimentos da sociedade que 
se instrumentaliza e amplia a percepção de que 
informação é essencial à cidadania. 

É nesse novo momento que a Anipes se insere. 
Nele predomina a descentralização e a necessida-
de de realização de trabalhos multidisciplinares e 
em rede, com cooperação e integração vertical e 
horizontal na produção das estatísticas, estudos e 
pesquisas entre os entes federativos, que acusam 
um aumento exponencial de suas demandas. Esse 
novo momento da organização social e econômica 
brasileira, juntamente com os avanços tecnológicos, 
vem impondo a necessidade de novas pesquisas 
e de uma nova forma de planejar e agir dos atores 
sociais, a exemplo de empresas, sindicatos, ONGs 
e governo. 

No mundo globalizado, em que são incorporados 
novos paradigmas técnicos produtivos, as deci-
sões tomadas no âmbito dos governos estadual 
e municipal passam a se tornam cada vez mais 
importantes para os desenvolvimentos. Dessa ma-

neira a informação, para estes recortes territoriais, 
exerce um papel fundamental no estabelecimento 
de novas estratégias de inserção competitiva. Esse 
redesenho de atribuições imposto pelos avanços de 
demandas regionais e locais de informação exige, 
como condição indispensável, novos saberes e 
habilidades por parte dos técnicos e a readaptação 
das estruturas organizacionais do trabalho. São 
postas na ordem do dia novas formas de integração, 
como a parceria, a descentralização de atividades 
e a cooperação. Todas essas transformações têm 
forte impacto sobre a governança dos sistemas de 
produção e disseminação, tanto das estatísticas 
oficiais, em âmbito federal, como dos estudos e 
pesquisas dos demais produtores de informações 
do Brasil. Diante da necessidade desses novos ar-
ranjos, torna-se imperiosa uma nova reorganização 
dos atuais institutos e a Anipes é fruto desta nova 
ordem, sendo um importante instrumento para ca-
talização desse processo.

É importante salientar que, cada vez mais, o tema 
das informações econômicas, sociais, ambientais e 
culturais é amplamente debatido e assume a posi-
ção de elemento estratégico para o desenvolvimento 
de quaisquer atividades, sendo indispensável para 
o planejamento em qualquer âmbito territorial.

A criação da Anipes foi um passo fundamental para 
a discussão dessas questões, assim como para 
reflexões sobre o papel e o empreendimento de 
ações de integração das organizações, ampliando 
e melhorando o inter-relacionamento entre elas. Seu 
fortalecimento é de fundamental importância para a 
qualificação da produção das estatísticas oficiais, 
estudos e pesquisas no país, tendo em vista a 
demanda sistemática e crescente por informações 
regionalizadas para espaços subnacionais, nos 
quais se objetiva atender, com qualidade, compara-
bilidade e oportunidade, a crescente demanda por 
informações para todas as áreas do conhecimento, 
em segmentos os mais diversos.



8

Ensaio
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  5  •  Sa lvador,  novembro  2009

Este breve artigo busca discutir os entraves e de-
safios que encontra a Anipes, junto aos institutos 
filiados e ao IBGE e IPEA, para que possa cumprir 
sua missão. Pode-se, de antemão, afirmar que é 
perfeitamente possível o avanço para um processo 
altamente cooperativo com base em uma pauta 
mínima de trabalhos, em parceria, principalmente no 
segmento das estatísticas públicas e nos estudos 
e pesquisas, sem que os institutos percam suas 
particularidades e ampliem suas expertises.

O assunto é exposto em duas seções: na primeira 
são abordadas as condições econômicas, sociais 
e políticas que possibilitaram o surgimento e for-
talecimento da Anipes e as novas tecnologias e o 
trabalho dessa Associação e das instituições a ela 
filiadas. Na segunda são discutidos e enfatizados 
os principais desafios da coordenação. 

Contexto econômico e político: uma nova or-
dem e um novo sistema de produção das esta-
tísticas públicas e dos estudos e pesquisas.

Uma nova ordem mundial, liderada pela chamada 
globalização, vem promovendo mudanças substan-
tivas na geopolítica, no deslocamento de centros 
hegemônicos de decisão e nas relações sociais, em 
todas as esferas, seja de produção, de trabalho e 
nos diferentes aspectos da vida social, quer pública 
ou mesmo nas empresas privadas.

Esse processo é hoje comandado pela chamada 
“terceira revolução industrial”, resultante do desen-
volvimento de forças produtivas que implementaram 
um novo paradigma tecnológico, especialmente 
baseado na microeletrônica e nos sistemas em rede, 
levando as ações humanas à integração, em “tempo 
real”, e impondo um redesenho e reestruturação do 
próprio capitalismo mundial.

Frente a essas mudanças, o estado, em todo o 
mundo, vem assumindo uma nova postura política 
e administrativa, empreendendo descentralizações, 
privatizações e buscando a modernização no aten-

dimento ao cidadão e em seu relacionamento com 
o setor privado e com toda a sociedade.

O Brasil se insere neste paradigma a partir do final 
do século XX e, como consequência, também vê 
instalada uma nova ordem econômica e social, 
diferente daquela existente durante a maior parte 
do século XX. Esta nova ordem imprimiu também 
mudanças estruturais no sistema de produção das 
estatísticas oficiais e na pauta de estudos e pesqui-
sas desenvolvidos principalmente pelos institutos 
estaduais e municipais.

Nos últimos 20 anos ocorreram, no Brasil, várias mu-
danças de caráter estrutural. Elas foram sobremanei-
ra importantes para a compreensão do surgimento e 
da necessidade de fortalecimento da Anipes. Vários 
foram os fatores relevantes para promover fortes 
mudanças. Eles foram decisivos para o estímulo 
e consequente aumento da demanda por estatís-
ticas públicas e estudos e pesquisas em todos os 
níveis. Relacionadas a tais requerimentos estão as 
demandas por informações com recortes territoriais 
cada vez mais específicos (informações sobre bair-
ros, distritos, regiões etc.); novas informações com 
maiores detalhes setoriais, que permitam a leitura 
e a compreensão de questões sociais cada vez 
mais específicas (gênero, cor, idade); informações 
hoje quase inexistentes e com pouca cobertura, a 
exemplo dos segmentos do meio ambiente e da 
cultura; demanda por novos indicadores geográ-
ficos e por informações cartográficas atualizadas; 
e informações de desempenhos econômicos, não 
somente macroeconômicos, mas com recortes 
micro, a exemplo das cadeias produtivas, APLs, 
clusters, entre outros.

Um avanço que anunciou e implementou transfor-
mações impactantes nas estratégias de comuni-
cação, com base em soluções rápidas, eficientes 
e de baixo custo operacional refere-se à revolução 
no mundo tecnológico e digital. Ela é fundamental 
para que a Anipes possa identificar e conhecer a 
natureza, os processos e instrumentos de produ-
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ção e disseminação de informações em diversos 
institutos existentes no país. Ao utilizar o manan-
cial de informações, agora disponível graças às 
novas tecnologias, torna-se possível, à Anipes, 
diagnosticar e buscar o caminho compartilhado 
para coordenar processos parceiros de produção 
e aproximar e harmonizar produtores e produtos, 
com o objetivo da racionalidade nas alocações de 
recursos de institutos/órgãos que ainda operam 
dispersos e sem grandes sinergias. Está-se falando 
das tecnologias de informação e comunicação, que 
contribuíram para que os trabalhos em rede, com 
participação e cooperação, se tornassem cada vez 
mais uma presente realidade, por reduzirem custos 
e melhorarem a qualidade e a confiabilidade das 
informações produzidas, a exemplo do Projeto de 
Contas Regionais, coordenado pelo IBGE e imple-
mentado nacionalmente e em parceria com órgãos 
das Unidades da Federação.

No campo das grandes, estruturantes e profundas 
transformações, merecem destaque, para o fim que 
se propõe este artigo, quatro importantes mudan-
ças. Nesse sentido, aqui está sendo denominada de 
primeira mudança, aquela processada no modelo 
econômico e que surge após 15 anos de baixo cres-
cimento do Produto Interno Bruto (PIB) e altíssima 
inflação existente no país. 

Um novo modelo, de caráter neoliberal, começou 
a ser implementado no país com o Plano Collor I e 
se concretizou com o Plano Real, mantendo-se até 
os dias atuais, revelando, entre outras, as seguintes 
características:

a economia deixa de ser fechada – caem tarifas •	
alfandegárias, impostos e taxas são reduzidos 
e/ou eliminados, engendra-se um processo de 
desregulamentação, facilitando a integração 
internacional, seja para a cooperação técnica 
e/ou financeira. Essa nova integração abrange 
também os institutos de pesquisa, a Anipes e 
organismos internacionais;

existência de um forte processo de privatizações •	
– com a venda de estatais – o estado passa a 
ter que regular, via agências, passando a ser 
menos empresarial e mais regulador. Com essa 
nova feição há um aumento de demanda de 
informações por parte dos órgãos reguladores, 
assim como a disponibilização de outras, por 
eles geradas;

o estado deixa de ser o generoso e principal •	
provedor da dinâmica da acumulação capi-
talista. Agora o mercado passa a utilizar mais 
intensamente seus típicos instrumentos – forta-
lecimento do mercado de capitais como forma 
de capitalização e financiamento de empresas, 
aumento do crédito bancário privado tanto para 
consumo de famílias como de empresas e do 
governo. Abre-se um leque amplo e diferenciado 
nos processos e mecanismos de captação de 
recursos;

ajuste fiscal e financeiro do estado em todas •	
as suas esferas – federal, estadual e municipal. 
Leva a um enxugamento na “máquina” estatal e, 
como consequência, algumas instituições veem 
seus quadros diminuídos;

a nova política macroeconômica implementada •	
no país estabilizou a economia e possibilitou o 
planejamento de médio e longo prazos de famí-
lias, empresas, governo e outras organizações 
sociais. Essa nova fase da vida econômica am-
pliou, especialmente na esfera pública, a neces-
sidade de informações para o planejamento;

criação de leis e normas regulatórias dos gastos •	
e ações dos governos – Lei de Responsabilida-
de Fiscal, PPAs, Lei de Diretrizes Básicas etc. 
Aumenta a necessidade de informações para o 
sistema de planejamento, avaliação e acompa-
nhamento dos programas e políticas do estado, 
em todas as suas esferas – municipal, estadual 
e federal –, objetivando seus respectivos enqua-
dramentos nos ditames da nova Lei.
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Estas mudanças atingem o cerne da economia 
brasileira, provocando alterações nas funções de-
sempenhadas pelas diversas regiões, espaços e 
territórios do país, assim como na ação e interação 
do estado com a sociedade. A informação passa, 
exponencialmente, a ser um bem de fundamental 
importância para a gestão e o planejamento do 
setor público. Os órgãos ligados à produção das 
estatísticas públicas, estudos e pesquisas ganham 
mais importância no país, em todas as esferas. 

Para instâncias subnacionais, as possibilidades de 
investimentos e estratégias locais se abrem com a 
inserção global; isso tem rebatimentos na neces-
sidade de um sistema de estatística moderno e 
confiável aos olhos dos financiadores e investidores 
estrangeiros e nacionais.

A formulação de estratégias competitivas de mé-
dio e longo prazos, nas economias local, regional, 
nacional e internacional, passa a assumir mais 
importância nas esferas subnacionais e, portanto, 
informações sob as formas de estatísticas públicas, 
estudos e pesquisas são indispensáveis a uma 
melhor capacidade de leitura e interpretação de 
suas potencialidades, dando maior embasamento 
e competitividade aos entes federativos.

Dentre as consequências desta nova ordem podem 
ser destacadas a estabilidade monetária, pós Plano 
Real e uma retomada na aceleração do crescimento 
da economia. Este duplo efeito trouxe para a ordem 
do dia a possibilidade e a necessidade de se revi-
gorar o planejamento estratégico, tático e operacio-
nal, no seio das organizações, fazendo com que a 
gestão eficiente se torne ferramenta fundamental, 
especialmente no setor público. 

A elaboração de orçamentos, PPAs, Planos Direto-
res, entre outras peças da administração, é tarefa 
obrigatória e o gestor público, para sua elaboração, 
necessita de informações e conhecimento sobre 
a realidade presente e passada de estados, mu-
nicípios e até de subespaços municipais. Nesse 
processo, um item merece destaque: a avaliação. 
Dentro do planejamento, o elemento avaliação vem 
assumindo papel relevante e sua execução exige 
das instituições de pesquisas e estatísticas diversas 
informações. Considerando-se que a avaliação pode 
ocorrer em níveis distintos no processo de planeja-
mento, ou seja, em sua fase de elaboração, imple-
mentação e resultados, percebe-se que a demanda 
dirigida às instituições de pesquisas e estatísticas 
avançam a passos largos, exigindo um amplo leque 
de informações para servir de subsídios, nem sem-
pre disponível para uso. Nesse sentido, elas têm 
que estar estruturadas para realizar novas pesquisas 
diretas, seguindo todas as etapas indispensáveis à 
obtenção de resultados confiáveis.

O diagrama, a seguir, esboça diversos pontos nos 
quais devem estar inseridas as instituições de pes-
quisa e estatísticas, para atuar no fornecimento de 
informações para que os diversos agentes e atores 
sociais elaborem diagnósticos e prognósticos, 
diretrizes, planos programas e projetos e, assim, 
fundamentem suas decisões.
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Diagrama 1 –  Arquitetura Básica do 
Planejamento e a Necessidade de Informações

Nessa nova realidade econômica, com maior 
abertura da economia, abrem-se também as pos-
sibilidades de financiamentos externos e internos 
para a execução de diversos estudos e projetos. 
Entretanto, ampliam-se, da mesma forma, os níveis 
de exigência, por parte dos financiadores, bem 
como de informações atualizadas sobre as especi-
ficidades dos espaços onde se pretende realizar a 
investigação e/ou intervenção.

A segunda mudança está associada às alterações 
nas funções do estado na sociedade e o crescente 
avanço da cidadania na vida nacional: o processo 
de democratização do país.

Acostumado, culturalmente, a um estado autoritário, 
fortemente hierarquizado e paternalista, vive-se hoje 
um momento ímpar – só comparado com os anos 
pós-guerra 1945-1964 – no qual a sociedade orga-
nizada vem colocando na agenda política um amplo 
leque de temas que fizeram também aumentar, em 
muito, a demanda por informações:

questões sociais como pobreza, reforma agrária, •	
sem-teto, sem-terra e violência;

questões morais e éticas como a corrupção, o •	
patrimonialismo, a relação entre bem público e 
bem privado;

questões relativas às minorias, como cor, gêne-•	
ro, aspectos culturais etc.; 

elaboração de leis e normas, a exemplo dos •	
diversos estatutos – criança e adolescente, ido-
sos; a LOAS, dentre outras leis e diretrizes;

questões de direitos humanos e ambientais – tra-•	
tados e acordos internacionais – Kioto, Trabalho 
Decente etc. 

Este novo momento político/econômico/social tem 
trazido mudanças na ação estatal, principalmente 
no que se refere às políticas sociais e de regulação. 
O aumento das demandas sociais e a exigência de 
controle por parte da sociedade, principalmente da 
impressa, aumentam as demandas pelas estatísti-
cas públicas e pelos estudos e pesquisas, princi-
palmente, nas áreas social e ambiental. Mais uma 
vez a sociedade exige organismos mais atuantes 
e com credibilidade social para o atendimento a 
essas demandas.

A terceira mudança diz respeito à descentralização 
de atribuições federais para os estados e municí-
pios. A descentralização andou junto com a rede-
mocratização do país. Elas se retroalimentam e seus 
reflexos se tornam visíveis na reforma do Estado, em 
especial com a nova divisão de tarefas e responsa-
bilidades entre as três esferas de governo. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 1988, conhecida como consti-
tuição cidadã, ampliou as atribuições dos entes 
federativos, transferindo-lhes maiores graus de 
responsabilidades e mais autonomia política e ad-
ministrativa. Estes entes passaram a assumir novas 
e amplas funções na área social e na promoção do 
desenvolvimento econômico e ambiental de seus 
territórios de abrangência. Essa transferência de 
funções aumentou, especialmente na esfera mu-
nicipal, a demanda por estatísticas e, no caso dos 
grandes centros urbanos, por estatísticas intramu-
nicipais. Esse foi, portanto, mais um evento, agora 
de caráter constitucional, a pressionar as instituições 
responsáveis pela produção das estatísticas oficiais 
e pelos estudos e pesquisas, que são chamados a 
atender esta demanda. 

Finalmente, a quarta mudança está associada ao 
mundo global e tecnológico. Volta-se o olhar para o 
atendimento das demandas, portanto, para a pro-
dução e disseminação de informações estatísticas 
e estudos e pesquisas. Nesse ponto, as instituições 
têm a seu favor o avanço das forças produtivas em 
decorrência do forte e maciço desenvolvimento 
tecnológico, principalmente das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC). Essa revolução 
que se lastreia no ambiente informacional é o 
novo paradigma tecnológico. Ela vem colocando 
velozmente no mercado novos instrumentos de 
trabalho, baseados em novas tecnologias. Vem 
transformando rotinas, processos, formas, conhe-
cimentos, ferramentas de trabalho e de gestão, em 
especial no relacionamento com fornecedores e 
usuários de informações, entre as quais estão as 
estatísticas oficiais, estudos e pesquisas. Os novos 
instrumentos de trabalho, as diversas e avançadas 
configurações dos computadores, GPS, bancos de 
dados, a Internet, a comunicação instantânea, os 
softwares estatísticos, gráficos, entre outros, pos-
sibilitam o aumento da produtividade, redução no 
tempo de produção e disseminação de produtos/
serviços. 

Essa nova dinâmica, configurada por tais avanços, 
conduz à necessidade de novos e diferentes perfis 
profissionais e, por consequência, de implementa-
ção de uma nova cultura de trabalho, exigindo, em 
muitos casos, uma readequação de processos, 
incorporação e aperfeiçoamento constante e siste-
mático do corpo técnico das instituições, as quais 
devem se orientar por princípios básicos que são 
norteadores das estatísticas e indispensáveis à 
cultura institucional.

Para adquirir credibilidade é necessário que, no 
processo produtivo das estatísticas, as normas e 
regras de trabalho, boas práticas, passem significa-
tivamente a desempenhar um maior e mais relevante 
papel no desenvolvimento e cultura organizacionais. 
O caráter social e a natureza dos produtos oriundos 
dos trabalhos na área das estatísticas públicas 
são diferentes de outros realizados em diferentes 
campos de estudos e pesquisas, pois requerem a 
observância de um conjunto de princípios que, por 
seus propósitos, deveriam ser universalizados a 
todas as estatísticas geradas em todos os campos 
do conhecimento.

A produção das estatísticas públicas é um processo 
custoso, sistemático e minucioso. Além de mais ca-
ras, elas têm no IBGE o principal provedor de infor-
mações, que, constitucionalmente, é definido como o 
órgão coordenador do Sistema Estatístico Nacional, 
devendo ser elaboradas sob a obediência a regras 
e normas, muitas delas estipuladas com base nos 
Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais de-
finidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

As estatísticas devem ser produzidas e dissemina-
das, seguindo critérios centrados, entre outros, na 
garantia do sigilo, na imparcialidade da divulgação, 
na oportunidade e direito à informação e em sua 
confiabilidade e comparabilidade. Esses princípios 
devem nortear todos os trabalhos das instituições 
que lidam e produzem estatísticas oficiais. Para 
atingir tais objetivos, é fundamental que tenham, 
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entre outras características essenciais, a cultura de 
que a produção de estatísticas oficiais é uma função 
de estado e não de governo, e ainda estabilidade 
organizacional e longevidade institucional, para po-
derem gozar da imprescindível credibilidade junto 
aos diversos agentes sociais. 

O Brasil é um país diverso e continental. Esta ca-
racterística, por si só, enseja a necessidade de uma 
concertação de produtores de informação, em todos 
os níveis, visando à otimização dos recursos públi-
cos. Nesse sentido, trabalhos coordenados meto-
dologicamente e descentralizados em suas ações 
permitem leituras pormenorizadas de realidades 
distintas, melhorando a qualidade da informação 
e o entendimento das especificidades espaciais, 
econômicas, sociais e ambientais dos diversos 
espaços regionais.

São inúmeras as informações geradas nas três 
esferas de governo, além daquelas produzidas por 
diferentes agentes não governamentais. A socieda-
de precisa de informações, mas merece e está ávida 
por informações consistentes estatisticamente e que 
reflitam, com coerência e o máximo de precisão 
possível, os fenômenos que deseja estudar. 

A dispersão e profusão de informações ocorrem 
não apenas no campo das estatísticas oficiais, mas 
também está relacionada à falta de padronização, 
uniformização, sistematização, crítica e consistência 
dos preciosos e diversos registros administrativos 
que, lamentavelmente, ainda são apenas minima-
mente aproveitados e transformados em estatísticas, 
não se explorando, de maneira plena, suas reais 
potencialidades. 

É nesse ambiente que se insere a Anipes, empreen-
dendo ações em prol do fortalecimento e integração 
institucional de suas filiadas, buscando ampliar e 
sedimentar seu papel de coordenação, pactuada, 
integrada e participativa, dos interesses comuns 
dos diversos institutos na geração e disseminação 
de informações.

PRINcIPAIs dEsAfIos dA ANIPEs

Embora a informação agora flua em altíssima ve-
locidade e em escala planetária, surgem algumas 
dificuldades na atuação da Anipes, que assumem 
novos contornos e certas especificidades operacio-
nais. A realização dos trabalhos, dada a ampla gama 
de diversificadas demandas, tende a exigir equipes 
multidisciplinares, necessitando ser executado por 
profissionais das mais diferentes áreas. Isso implica 
não só em mudança cultural, mas também em uma 
adaptabilidade às mudanças que alteram a natureza 
estrutural na forma de produzir das instituições, bem 
como na forma de se relacionar externamente. As 
possibilidades de trabalho em rede, via computado-
res, e a integração entre dados espaciais e dados 
alfanuméricos são apenas alguns exemplos deste 
processo, em face dos estágios tecnológicos das 
instituições afiliadas.

Essa nova instrumentalização tecnológica traz, 
portanto, um novo desafio que é o de atender às 
crescentes demandas, utilizando e aproveitando o 
máximo dos atuais padrões advindos e impulsiona-
dos pelas Tecnologias de Informação e Comunica-
ção em um ambiente funcional que não apresenta 
um padrão homogêneo.

Um moderno padrão requer um novo olhar para a 
identificação, planejamento, sistematização e coor-
denação de trabalhos em rede. As várias instituições 
atuantes neste país, que é continental e diverso, se 
aproximam virtualmente, mas mantêm traços cultu-
rais, estruturais, administrativos e jurídicos diferen-
tes. Essa tarefa de encontrar o amálgama adequado 
para uni-las sob um arranjo institucional que amplie 
e dissemine conhecimentos e tecnologias passa 
também por estimular as equipes técnicas, com 
especialidades e saberes diferenciados, para que 
compartilhem ideias e busquem um entrosamento 
que estimule o processo de criação e seu compar-
tilhamento, mesmo com estruturas informacionais 
diferenciadas. 
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Projetos executados sob a égide da integração e 
cooperação possibilitam uma alta transferência de 
conhecimentos com um baixo custo operacional. Os 
equipamentos, que antes tinham, entre outras fun-
cionalidades, a de automatizar tarefas, passam a ser 
indispensáveis na comunicação, para que se pos-
sa, agilmente, discutir metodologias, disponibilizar 
bases de dados, enfim, lidar com informações das 
mais variadas maneiras e configurações. Elas per-
mitem, por exemplo, a criação de espaços virtuais 
em que os institutos possam interagir livremente, em 
qualquer local e a qualquer hora. Permitem a criação 
de fóruns de discussão e videoconferências, inter-
nalizam a cultura da solidariedade e cooperação, 
estimulam trabalhos em rede, identificam problemas 
e buscam soluções comuns e de benchmarking 
entre os diversos institutos.

Vencer os desafios que se apresentam na inte-
gração de trabalhos e instituições com diferentes 
níveis tecnológicos é uma tarefa contínua da Ani-
pes, pois as parcerias e a realização de trabalhos 
com unicidade metodológica permitem leituras 
comparáveis, espacialmente amplas e com no-
vos recortes. Buscar, por exemplo, preencher as 
lacunas deixadas pela falta de informações sobre 
determinados temas, evitar a redundância de tra-
balhos em áreas exaustivamente estudadas coíbe o 
desperdício de recursos. Por outro lado, a captação 
de recursos para o financiamento de projetos com 
densidade técnica/científica e estruturado harmo-
nicamente em rede apresenta vantagens, não só 
pela maior credibilidade, mas, também, pela maior 
possibilidade de obtenção dos recursos, dada a 
maior força institucional e a maior racionalidade 
em sua alocação. 

As dificuldades na coordenação e montagem de um 
plano de ação conjunta começam justamente quan-
do se observa a natureza dos trabalhos de cada 
instituição. Cada uma delas possui prioridades para 
suas linhas de trabalho, ficando, muitas vezes, sus-
cetíveis a descontinuidades e mudanças de rumo, 

em geral ditadas pelos governantes ou ao sabor de 
questões políticas, especialmente aqueles que não 
internalizaram a ideia de que informação é dever do 
estado e um direito inalienável do cidadão. Nesse 
sentido, principalmente pela falta de autonomia de 
várias instituições, as alternâncias dos poderes lo-
cais levam, muitas vezes, a mudanças equivocadas 
na estrutura funcional das organizações, com redu-
ções e/ou cortes orçamentários, interrompe séries 
estatísticas, paralisa estudos, desmonta equipes 
técnicas já treinadas. 

A necessidade de mecanismos legais que possibili-
tem a garantia orçamentária de um fluxo específico, 
contínuo e permanente de recursos para os institu-
tos é, portanto, um aspecto crucial à estabilidade 
organizacional, a suas especializações e à produ-
ção contínua e ininterrupta de séries estatísticas, 
projetos, estudos e pesquisas indispensáveis a 
uma eficiente gestão governamental, enriquecendo 
também o debate político.

Tais situações impedem a longevidade das insti-
tuições, produzem um retrocesso irreparável na 
geração de conhecimentos e diminui a credibilidade 
e estabilidade dos institutos, dificultando sobrema-
neira a tarefa de coordenação da Anipes.

Outro aspecto relevante e que também cria difi-
culdades à ação da Anipes na montagem de um 
arranjo institucional, especialmente em relação aos 
acordos e repasses de verbas, é o fato de que as 
instituições possuem as mais diversas constituições 
jurídicas e administrativas. Algumas são fundações, 
outras autarquias, outras empresas, outras fazem 
parte da administração direta. Essa profusão de 
arcabouços jurídicos revela a falta de uma diretriz, de 
caráter nacional, portanto, replicada nos ambientes 
regionais, que coloque a geração das estatísticas, 
pelo menos as oficiais, no status de efetiva função 
de estado, dado que são o esteio fundamental e 
indispensável ao processo de planejamento das 
ações de qualquer governo. 
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A comemoração dos dez anos da associação é um 
marco, mas é também um momento de reflexão, 
que deve ser compartida com os diversos institutos, 
como uma maneira de se buscar o fio condutor para 
um processo concertado de ações que reforcem o 
princípio da cooperação. 

Diversos entraves vêm sendo gradativamente supe-
rados, mas ainda há muito trabalho pela frente e ele 
depende, para maior racionalidade, não somente 
da legitimidade da Anipes, mas, também, de legis-
lação que promova a estabilidade institucional, a 
governança coordenada e participativa que não se 
restringe, unicamente, à atuação da Anipes, sendo 
necessária uma nova leitura sobre o efetivo desenho 
de um Sistema Estatístico Nacional.
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As estatísticas podem e devem ser vistas como 
forma de saber (tecnologia de distância) e como 
forma de poder (tecnologia de governo); saber para 
poder. Por elas, “mundos” distantes e ausentes 
tornam-se próximos e presentes, dessa forma po-
dendo ser pensados, e, por isso, governados. Por 
serem expressas em números, que, pela tradição 
científica ocidental, são expressões máximas de 
saber, de domínio científico, por elas se discursa 
a verdade, com objetividade. Contudo, como todo 
saber científico, nas ciências sociais e mesmo nas 
ciências naturais, elas resultam de laboriosas cons-
truções (mas não se vê o que se quer ver, e sim o 
que se pode ver, dado certo estágio das ciências 
e das técnicas de pesquisa). Dessa forma, revelam 
objetividades objetivadas (objetivação), resultando 
de uma atividade específica, especializada, em que 
um programa (estatístico) é cumprido, em resposta 
a demandas sócio-políticas, e o é (deve ser) com 
autonomia e independência diuturnamente  con-
quistadas ao longo de muito tempo (e atentamente 
preservadas). Pois o presente dessa atividade, isso 
está claro, tem origem no passado, e nos leva ao 
futuro; em suma, um presente com passado, com 
história, uma história que, se revelada a contento, 
ajuda ao cotidiano da atividade estatística e a va-
loriza perante os interesses da sociedade, e aos 
olhares dos decisores. A todos ficará evidente sua 
tradição, sua inegável complexidade, e, sobremodo, 
suas exigências intelectuais. Pois falar do fazer des-

sa história, como o IBGE a viveu, é o objeto deste 
texto, defendendo a perspectiva de se expandir 
essa vivência aos órgãos estaduais de estatística. 
Pensou-se os estados sendo parte da história na-
cional, bem assim, fazendo sua própria história, ao 
menos, se não tanto, preservando sua memória.

MEMóRIA E HIstóRIA: 
AfAstAMENtos E 
APRoxIMAçõEs 

Memória e história se relacionam, contudo, guardam 
diferenças. E não é nada simples dizer-se quem 
antecede quem. As instituições, todas elas, têm 
suas memórias, explicitadas ou apenas implícitas, 
mas nem todas, valendo-se dessas memórias, têm 
suas histórias reveladas, e isso pode ser fruto de 
memórias mal organizadas. Dito de outra forma, em 
cada instituição a memória preservada (organizada 
e revelada) é a matéria-prima da história, e esta, ao 
fim e ao cabo, numa linha circular, é o norte mais 
bem acabado da boa manutenção e organização da 
memória. Memória e história focam sempre ques-
tões das sociedades, daí, seu valor social.

Pela memória em documentos (em suportes diver-
sos) conservam-se e organizam-se informações, 
que passam através dos tempos e dos espaços, 
provocando conhecimentos. Essas informações, 
tornadas conhecimentos, segundo as vontades 
e necessidades, podem ser examinadas e reexa-
minadas, ordenadas e reordenadas, e até mesmo 
retificadas. Os documentos integrantes da memória 
provocam recordações e esquecimentos, e também 
silêncios; no limite, até a falta deles (por extravio, 
por má conservação, e até por decisão deliberada) 
é informação. Ora, mais existam, mais exigem minu-
ciosa organização, e mais exigente será derivar-lhes 
conhecimentos (significados articulados).

Os documentos, figurando uma memória, podem 
estar em bibliotecas, em arquivos, em museus. Eles 
salvam o passado para servirem ao presente, e o 
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fazem pelas histórias que alimentam, numa clara 
função social, a de organizar o passado em função 
do presente. Eles fazem emergir identidades indi-
viduais ou coletivas; de seus manuseios surgem 
ganhos, é claro, e perdas também, promovem-se 
ressurreições, vê-se falhas e propõem-se retifica-
ções. E isso é móvel no tempo, o tempo todo. Noutra 
ponta, a história, quando feita, esclarece a memória 
e permite que ela revise suas falhas e seus erros. 

A memória é seletiva, e pode não ser objetiva; nem 
todo documento é preservado e organizado (e re-
velado). Há quem prefira diminuir o passado, para 
fazer crescer o presente; há quem prefira o contrário, 
e só veja valor no passado, diminuindo o presente. 
Há quem tente apagar o passado, dado um desejo 
(ridículo) do reinício dos tempos: o ano zero de tudo, 
o nunca visto antes. Por demais, é essencial saber 
ler nas entrelinhas dos documentos, tirando-lhes as 
inevitáveis propagandas, para mais ou para menos, 
e isso é função de especialistas, não apenas, mas 
principalmente historiadores.

Enfim, os documentos, compondo uma memória, 
registram objetos singulares: um simples acon-
tecimento, uma série deles, uma personagem 
específica, com características únicas, no tempo e 
no espaço, entre outros. Ao usá-los como matéria 
essencial, o fazer da história procura superar-lhes 
as singularidades, na busca de toda ciência pelo 
geral, o regular, o universal. Memória e história são 
processos em construção, em suma.

MEMóRIA E HIstóRIA No IBGE: 
tRAdIção coM INovAção

Em sua fase inicial, como instituição coordenadora 
(só produzindo em circunstâncias especiais), o IBGE 
operava em diversos colegiados, em três alas: a 
da estatística no Conselho Nacional de Estatística 
(CNE), a da geografia no Conselho Nacional de 
Geografia, e a dos censos no Serviço Nacional de 
Recenseamento (SNR). Focando atenção no CNE, 

sua operação acontecia nas Assembléias Gerais 
(AG), em reuniões sempre anuais (uma, ao menos), 
tendo por membros os diretores federais (temáticos) 
e estaduais de estatísticas, e os representantes das 
instituições afiliadas, bem assim, na Junta Executiva 
Central (JEC) formada pelos diretores federais (te-
máticos) de estatísticas, em reuniões semanais (um 
dos seus membros era escolhido Secretário-Geral, 
e nessa função também exercia a Secretaria-Geral 
do IBGE, sua maior função executiva, logo abaixo 
da presidência). Das reuniões desses órgãos, em 
francos debates, saiam, em formato de resoluções, 
as orientações que regulavam a atividade estatística, 
pondo em marcha as campanhas estatísticas.

Além dessas resoluções orientadoras, eram deba-
tidas sugestões de inclusão nos “Anais do IBGE” 
de documentos históricos, referidos à Primeira 
República ou, ainda mais antigos, referidos ao Im-
pério. Havida alguma sugestão de inclusão, ela era 
debatida, e se fosse aceita, o documento referido 
passava aos anais, ficando, desta forma, salvo da 
sanha do tempo. Eis, então, a primeira construção 
da memória do Sistema Estatístico; vale notar que, 
hoje, as próprias resoluções normativas (duas mil, 
mais ou menos) têm lugar especial nessa memória; 
sim, por elas apreende-se a mecânica operativa do 
Sistema Estatístico, em suas famosas campanhas 
estatísticas (que, pelas agências municipais de esta-
tística, cobriam todo o país, município a município). 
Afora preservar documentos, e estar redigindo reso-
luções que, no tempo, configurariam documentos 
históricos, os atores daqueles colégios queriam a 
redação de uma História da Estatística Brasileira, o 
que não ocorreu.

O tempo passou, e o IBGE mudou; sim, em 1967, 
tem seu estatuto jurídico mudado, se tornando 
uma fundação pública de direito privado. O Sis-
tema Estatístico, que era, até então, normatizado 
centralizadamente, mas tendo práticas cotidianas 
descentralizadas, passou a práticas cotidianas 
centralizadas, tendo o IBGE como principal produ-
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tor, do qual emanavam (sem maiores discussões 
colegiadas) suas orientações operacionais. Em 
lugar de resoluções formalmente apresentadas e 
debatidas em colégios e, se aprovadas, tornadas 
públicas, as orientações passaram ao cotidiano das 
pesquisas (agora, muitas em caráter amostral), só 
depois reveladas nas metodologias (sem registros 
dos embates sócio-políticos subjacentes). Presente 
grandioso, sem dúvida, tanto que quase ignorou o 
passado (de fato, não raro o ignorou e o ameaçou, 
e as próprias resoluções, se viram ameaçadas, só 
se preservando casualmente). A conservação de 
documentos, de metódica, passou a errática.

Em 1986, o IBGE tornou-se cinqüentão. Então, para 
haver festas, fazia-se essencial recuperar sua me-
mória. Num grande esforço, apoiado pela direção 
superior, houve um intenso garimpo de documentos, 
tendo foco no IBGE. Nessa busca intensa, elogiável, 
sem dúvida, não houve realce ao Sistema Estatístico. 
Lamentável, mas também natural, pois pela ótica 
vigente, ele era mesmo secundário, caudatário 
das vontades do IBGE. Dessa forma, emergiu um 
Sistema Estatístico esmaecido, sem realce algum 
às peculiaridades e especificidades federais (em 
caráter temático) e estaduais e, sempre que oportu-
no, no âmbito municipal. Desde então, e até hoje, o 
IBGE avançou na recuperação e organização da sua 
memória, dela gerando história, mas seguiu, infeliz-
mente, não dando atenção especial à memória e à 
história do Sistema Estatístico em sua totalidade. 

Quanto ao escrever da história, houve esforços 
individuais: ora sobre os censos, ora sobre o papel 
da geografia, ora sobre o próprio Instituto, entre 
outros. Tiveram mérito, mas não foram ousados, 
e, sobretudo, não foram contínuos e sistemáticos. 
Algo maior, já numa duração temporal expressiva, 
e num conteúdo bastante profundo, só veio através 
do chamado Projeto História que tivemos a feli-
cidade de idealizar e de conduzir desde 2003, sob 
apoio e mesmo estímulo de David Wu Tai, à frente 
do Centro de Documentação e Disseminação de 

Informações do IBGE. Sem sua visão de mundo, 
nada seria feito.

O Projeto História, com bastante ousadia, e até 
mesmo indiscutível imprudência, quando olhado a 
posteriori, cobriu 180 anos da História das Estatís-
ticas Brasileiras, de 1822 até 2002. Saíram quatro 
grandes volumes, ricamente ilustrados, com mais 
de 3200 páginas: “vol. 1 – Estatísticas Desejadas: 
1822-c.1889”; “vol. 2 – Estatísticas Legalizadas: 
c.1889-c.1936”; “vol. 3 – Estatísticas Organizadas: 
c.1936-c.1972”; e, “vol. 4 – Estatísticas Formaliza-
das: c.1972-2002”. Pelo tamanho que assumiram, 
tornaram-se referência, como obras de consulta e 
de pesquisa, impondo realizar-se uma síntese, logo 
feita: “Uma breve história das estatísticas brasilei-
ras: 1822-2002”, em menos de 500 páginas. 

Ousados, com valiosos conteúdos, têm papel des-
bravador. Não raro focam a própria história nacional. 
Contudo, muito ficou por ser mais bem estudado, e 
muito ficou por ser ainda estudado, já que apenas 
tocado de raspão, ou nem isso. Em parte o fomos 
fazendo: ora em artigo de revista, ora em simpósio, 
seminário, ora em volume temático específico. Sim, 
atentamos à recuperação de personalidades (Mário 
Augusto Teixeira de Freitas, José Carlos de Macedo 
Soares, Rafael Xavier, Giorgio Mortara, João Lyra 
Madeira, Isaac Kerstenetzky, entre outros) e de 
acontecimentos (o Palácio do Silogeu, o Esperanto 
como língua auxiliar da divulgação das estatísticas, 
o Município e o Municipalismo, entre outros).

Noutra frente, abrimos um debate com diversos 
acadêmicos, pondo em questão o próprio escre-
ver da história das estatísticas, e como fazê-lo 
em parceria. Avançamos lentamente. Depois, 
aproveitando a realização do encontro da Latin 
American Studies Association – LASA-2009, no 
Rio de Janeiro, mais ainda abrimos essa discussão, 
numa perspectiva pan-americana, com estudiosos 
da Argentina, do México e do Canadá. Foi quando 
emergiu um aspecto peculiar à realidade brasileira: 
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entre nós, a pesquisa histórica das estatísticas 
vem sendo de iniciativa do IBGE, uma instituição 
estatística, ao passo que em outros países, essa 
mesma pesquisa é quase sempre feita apenas 
em núcleos universitários.1 A razão, ainda por ser 
plenamente compreendida, parece decorrer da 
natureza da memória ibgeana que, embora seja 
pública, sem dúvida, é de difícil manuseio.

A ExPANsão dA HIstóRIA 
fEItA No IBGE, uMA Ação Nos 
EstAdos

A periodização é indispensável a qualquer apre-
ensão histórica. E, como o fazer da história, é um 
processo empírico, delineado pelo historiador. Como 
visto antes, o grande período 1822-2002 foi posto 
em quatro subperíodos, cujos títulos retratam seu 
conteúdo. 

Os livros fazem um enfoque nacional, não indo aos 
estados, por razões óbvias, ou seja, não teríamos 
condições de deslocamento. Em apenas dois 
eventos tornou-se imperativo pesquisar acervos 
estaduais: a existência de uma repartição chamada 
Arquivo Estatístico que funcionou no Rio Grande do 
Sul e a revolta contra o censo que se quis fazer em 
1852 (gabinete Monte Alegre) que começou em Per-
nambuco, fazendo reflexo em vasta região. No mais, 
falamos dos estados apenas quando foi possível, a 
partir dos acervos disponíveis no Rio de Janeiro: no 
IBGE, no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, 
no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e outros 
poucos. Contudo, para cada subperíodo, é possível 
apontar aspectos passíveis de levantamentos docu-
mentais e de ulterior análise histórica nos estados, o 
que será feito a seguir, numa primeira enumeração 
(sem pretensão ao esgotamento).

Antes, porém, falemos dos métodos utilizados. 
Desde o início, atuamos no domínio da sociologia 
1 Um livro, com os textos dessa discussão pan-americana, sairá em 

2010, “Estatísticas nas Américas. Por uma agenda de estudos 
históricos comparados”, pelo IBGE organizado.

das estatísticas, ou, se se preferir, da sociologia 
da atividade estatística, ou ainda, da sociologia 
das instituições estatísticas (vendo as instituições 
enquanto organizações, e enquanto um conjunto de 
normas, de padrões, etc., fixando uma dimensão 
cognitiva). Nesse sentido, tomamos as estatísticas 
como forma de saber (tecnologia de distância) e 
como forma de poder (tecnologia de governo); 
de certa forma, mas sem o explicitar, procuramos 
revelar os regimes e as políticas de informação 
estatística existentes em cada tempo; entrevimos 
as tradições estatísticas (alemã, inglesa, francesa 
e a atual ainda em gestação, sendo expressa nos 
indicadores), com seus mentores intelectuais, e suas 
influências devidamente nacionalizadas; deixamos 
subjacente a passagem das estatísticas autorais 
(predomínio técnico-administrativo) às estatísticas 
anônimas (predomínio técnico-científico). Tivemos 
em mente, todo o tempo, a oferta, em suas duas 
etapas, produção e disseminação; a produção, a 
montante da oferta sendo fundada pela demanda 
ex ante, e a disseminação, a jusante da oferta, 
atendendo à demanda ex post, sempre variada e 
múltipla (a tornar imperativo o auto-atendimento).

Cada tempo foi objeto de diversos sumários, numa 
construção em movimento. À medida que as leituras 
iam sendo feitas, temas saiam e temas surgiam, às 
vezes com total autonomia, às vezes como partes 
de capítulos. Mas sempre tivemos uma direção ao 
começar, fruto de leituras rápidas, sem olvidar da 
natureza das estatísticas. Fomos juntando os docu-
mentos e, pouco a pouco, os fizemos discursar. 

A equipe era mínima. Éramos apenas dois, todo o 
tempo, e fomos três em algum tempo. Assim, ter 
conseguido realizar a coleção foi uma (a)ventura. 
Mas a falta de equipe segue sendo um grande 
problema, a ameaçar essa atividade de pesquisa 
histórica. Não apenas de seguir fazendo história, do 
IBGE, do “E” e do “G”, e do Sistema Estatístico, mas 
também de melhorar a preservação e a organização 
dos documentos integrantes da memória.
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Voltemos, passando à possível expansão nos esta-
dos dos estudos feitos no IBGE. A idéia seria, em 
cada período definido, dar realce aos estados. As-
sim fazendo, não estamos negando que os órgãos 
nos estados possam escrever suas histórias em 
períodos próprios, mais próximos às suas realidades 
(a isso adiante voltaremos), agora, nossa proposta 
é relevar os estados nos períodos definidos na 
pesquisa. Os trabalhos adiante sugeridos poderão 
ser realizados em parceria com Institutos Históricos 
e Geográficos estaduais, com Arquivos Públicos 
Estaduais, com programas de pós-graduação em 
história, entre outras formas. Como seja, em cada 
ocasião, o órgão estadual de estatística deverá, a 
nosso juízo, atentar para formar quadros, associan-
do aos convênios de parceria seu pessoal. 

PRIMEIRO PERíODO: 1822-C.1889

No período imperial sabe-se de censos feitos nas 
províncias, às vezes referidos a municípios específi-
cos. Em geral, os resultados alcançados integravam 
publicações chamadas, à época, de corografias, 
misto de história, geografia e estatística. Raras fo-
ram as produzidas pelos governos provinciais, com 
seus corpos burocráticos; em geral eram feitas por 
contratação de “especialistas”. Aos contratados se 
dava acesso aos registros administrativo, de onde 
tirariam as informações individuais fundadoras das 
estatísticas. Os tempos gastos iam, quase sempre, 
além do previsto e acordado em contrato, o que 
significava a entrega do volume a outras pessoas, 
que não as contratantes; e se a política, nesse meio 
tempo, houvesse virado, as chances de recusa se-
riam altas. Isso era tão freqüente que os contratos 
traziam cláusulas que previam formas de dirimir as 
dúvidas e os senões. 

Pois no cap. 7 do vol. 1 analisamos duas corografias, 
uma elaborada em Pernambuco por Figueira de 
Mello, e outra feita no Ceará por Thomás Pompeu 
(e fomos omissos, por absoluta ignorância, a uma 
famosa corografia de Daniel Pedro Muller para São 

Paulo). Ademais, por interesse na atividade do 
Arquivo Estatístico, sob Corrêa da Câmara, no Rio 
Grande do Sul, descobrimos um sem-número de 
corografias feitas naquela província, algo que me-
receria a formação de uma coleção temática. Bom, 
valeria promover um levantamento desses censos 
e dessas corografias, revelando suas existências, 
e localizações. 

Em dois estados, valeria estimular pesquisas espe-
cíficas: no Rio Grande do Sul, sobre o Arquivo Esta-
tístico, suas realizações e as diversas tentativas de 
recuperá-las; e em Pernambuco, sobre a revolta po-
pular contra o censo de 1852, e contra o registro civil 
laico. Há no vol. 1 os cap. 03 e 05 sobre esses temas, 
mas que merecem retomadas, em especial a revolta 
contra o censo, buscando os arquivos cartoriais 
recolhidos ao Arquivo Público Estadual. O estimulo 
poderia ser na forma de bolsa de mestrado ou de 
doutorado, ou promessa de publicação do trabalho 
feito, ou outra forma considerada mais apropriada. 

Outra vertente de pesquisa seria a busca em ar-
quivos públicos de questionários preenchidos do 
Censo de 1852 (que não foi, ao fim e ao cabo, 
apurado). Como houve o campo desse censo, e 
como sua apuração seria realizada nas províncias, 
é possível que, onde não houve revolta popular, 
hajam questionários armazenados. Não há porque 
imaginar que, ao ter sido suspenso pelo governo 
imperial, tenha-se destruído os questionários. As 
autoridades provinciais tinham noção do valor 
deles, e não os terão destruído (houve, vale dizer, 
a descoberta de questionários preenchidos em 
Goiás). Eventuais descobertas seriam importantes 
aos estudos históricos (e de grande agrado dos 
pesquisadores). 

Nesse tempo, nos relatórios dos presidentes das 
províncias à abertura das Assembléias Provinciais, 
além das partes textuais, havia ao final um con-
junto de quadros estatísticos. Pois um mergulho 
experiente nesses documentos faria emergir valio-
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sas estatísticas, em séries históricas. Haverá nos 
estados coleções desses documentos, facilitando 
o manuseio, contudo, caso não sejam achados, 
vale dizer que todos esses relatórios, de todas as 
províncias, foram digitalizados pela Universidade de 
Chicago, e são de fácil acesso on-line (pese, contu-
do, ser pouco confortável o manuseio de arquivos 
de dados em textos).

Há três gaúchos a pedirem adequadas biografias: 
Corrêa da Câmara, José Cândido Gomes e Sebas-
tião Ferreira Soares. E há também Daniel Pedro 
Mueller, Henrique de Beaurepaire Rohan, Pedro de 
Alcântara Bellegarde (Belegarde), entre outros.

SEGUNDO PERíODO: C.1889-C.1936

O corte em final de 1889 não tem por alvo relevar o 
período imperial, mas, sim, marcar a permanência 
da instituição estatística nacional. Sim, a República 
que logo cedo valorizara as estatísticas, recriando a 
repartição de estatística já em janeiro seguinte, mais 
ainda fixará sua existência em atenção ao preceito 
constitucional (1891) da decenalidade censitária. 
Não obstante, essa garantia de continuidade não 
será bastante para garantir uma produção contínua 
e sistemática das estatísticas, com qualidade, nem 
mesmo uma relação respeitosa pela instituição 
estatística, que ora é aumentada, ora é diminuída 
(mas nunca extinta, como se dera no Império). Nes-
se tempo, enfim, a produção das estatísticas será 
muito difícil em decorrência da extremada federação 
então vigorante; os estados davam as costas ao co-
tidiano da esfera federal, ignorando as orientações 
emanadas das repartições federais, com especial 
prejuízo para a produção das estatísticas, vitalmente 
dependente das informações individuais (a serem 
agregadas nas estatísticas) que estavam nos regis-
tros administrativos (existentes nos estados, às mais 
das vezes, nos municípios).

Houve, em alguns estados, repartições estatísticas, 
a pedirem estudos. Não raro foram repartições de 

estatística e de arquivo juntos, realçando a utilização 
dos registros administrativos, documentos que, na-
turalmente, mais cedo ou mais tarde, eram enviados 
aos arquivos. Descobrir suas existências e estruturas 
(e vínculos funcionais) e contar-lhes a história é es-
sencial. As ações desses órgãos, quando existiram, 
estiveram marcadas em relatórios, boletins, revistas 
ou anuários, não raro em séries longas, a pedirem 
recuperação (digitalização). Às vezes houve séries 
de livros chamadas “documentos interessantes”, um 
nome por demais curioso. Dois casos são fortes: em 
São Paulo, com realce aos papéis de Toledo Piza e 
de Forjaz Sampaio; e no Rio Grande do Sul, por ação 
de Júlio de Castilhos, logo no início da República. 
De outros estados pouco se sabe. 

Na esfera federal as estatísticas populacionais 
(estoque e fluxo) foram as mais, quase as únicas, 
demandadas, com vistas as urbanizações e aos 
saneamentos das grandes cidades, e é possível 
que isso tenha também se repetido nos estados, 
refletindo nas estatísticas; o registro civil, que por 
tanto tempo, tirou do sério os diretores federais de 
estatística, talvez também tenha assombrado seus 
congêneres estaduais. O registro civil tem uma longa 
história em alguns estados, por exemplo, em São 
Paulo, o que mereceria revelação histórica.

Podem ter havido censos locais, e também corogra-
fias, na linha da prática imperial, e valeria buscá-los 
nos arquivos. É possível que tenha havido mono-
grafias municipais, aqui ou acolá, e serão textos 
preciosos, também a merecer descobertas. 

O Censo de 1920 foi o grande instante desse 
período. Ele foi feito, nos estados, pela presença 
de Delegados Federais do Censo. Alguns tiveram 
atuação meramente burocrática, sem realce algum, 
alguns, por razões várias, foram ineficientes (com 
realce ao Rio Grande do Sul), já outros foram bas-
tante eficientes. Todos deviam apresentar relatórios 
sistemáticos de suas atividades, e desses têm-se 
dois (no acervo pessoal de Bulhões Carvalho): o de 
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Teixeira de Freitas em Minas Gerais e o de Milcíades 
Gonçalves em Goiás; dos outros têm-se apenas 
extratos. Ter esses relatórios, todos completos, 
seria uma acervo valioso, lançando luzes para as 
condições vigentes nos estados. No caso de Teixeira 
de Freitas, em Minas Gerais, há ainda mais coisas 
a estudar, já que ele, feito o censo, segue no órgão 
estadual de estatística (que, aliás, terá sido criado 
ou recriado sob sua concepção); foi uma década 
preciosa, em que formou sua compreensão da ati-
vidade estatística, nas etapas do campo, da crítica, 
da análise e da divulgação, e que trará depois à 
criação do IBGE (nos anos 1930).

TERCEIRO PERíODO: C.1936-C.1972

Aqui, o corte em 1936 marca o início, de fato, do 
IBGE. Sim, posto que criado em 1934, só funciona-
ria, efetivamente, na assunção à presidência do Em-
baixador Macedo Soares (nomeado desde 1935). 
Mesmo tendo, a Primeira República, terminado em 
1930, de lá até 1936 nada muda, ou mude para pior. 
O IBGE, como órgão de coordenação, subordina-
do diretamente ao Presidente da República, poria 
ordem na desordem. Em seu formato colegiado, 
como “consórcio federativo” ou “federação de re-
partições”, e sendo regido pela convenção de esta-
tística (em que todas as esferas políticas – federal, 
estadual e municipal – livremente pactuaram von-
tades, cedendo direitos e assumindo deveres), dita 
e tida como a “carta magna” ou a “pedra angular” 
da estatística brasileira, criaria e poria em curso um 
Sistema Estatístico. Agora, praticando uma coope-
ração interadministrativa, todas as esferas políticas 
(federal, estadual e municipal), juntas, produziam 
as estatísticas brasileiras, tendo vez e voz em todas 
as etapas do processo de pesquisa; os cadernos 
(questionários) eram definidos e as campanhas 
estatísticas agitavam o país, cobrindo cada e todo 
município, numa prática censitária.

Na esfera federal, havia a Assembléia Geral (reuni-
ões anuais) e a Junta Executiva Central (reuniões 

semanais). Suas deliberações formatavam reso-
luções (quase duas mil), amplamente divulgadas, 
inclusive no diário oficial da União. Em contraparte, 
na esfera estadual havia (devia haver) um Depar-
tamento Estadual de Estatística, seu chefe tendo 
assento nas reuniões da Assembléia Geral; antes 
de viajar à capital federal, esses chefes deviam 
reunir os responsáveis pelas estatísticas temáticas 
nos estados (órgãos da saúde, da educação, da 
segurança, etc.), levando um relatório atualizado do 
estado das coisas; ao voltar, passavam as decisões 
aos mesmos órgãos. Esses órgãos, em reuniões co-
legiadas formavam as Juntas Executivas Regionais. 
Há breves extratos desses relatórios, bem assim, 
breves menções a atuações desses chefes nas atas 
das Assembléias Gerais; ora, poder analisar esses 
relatórios em completude daria uma visão especial 
das condições regionais, e bem provável que cópias 
estejam nos arquivos públicos estaduais. 

Pois, ao passar do tempo, em especial depois da 
queda de Vargas, e com a nova constituição (1946), 
em que renasce a federação, esta forma de operar 
começa a desmoronar. Em vários estados os gover-
nadores, sob diferentes argumentos, reduziram o 
Departamento, ou mesmo o extinguiram. Vale saber 
essa história, revelando e analisando suas existên-
cias e trajetórias, em especial no Rio Grande do Sul, 
pelo passado imperial, por Júlio de Castilhos nos 
primórdios da República, e por ter sido um gaúcho 
(Getúlio Vargas) o grande fiador do IBGE; em Minas 
Gerais, para se saber da herança de Teixeira de Frei-
tas, em face dos anos 1920; em São Paulo, quando 
o Embaixador Macedo Soares, ainda presidente do 
IBGE, foi seu governador. Em São Paulo, há ainda a 
relação próxima de Ademar de Barros com o General 
Polli Coelho, sucessor de Macedo Soares no IBGE, 
tendo-se em mente que nessa gestão houve uma 
crise que quase pôs fim ao IBGE.

Vale ainda analisar as possíveis discussões sobre a 
nomenclatura dos profissionais das repartições de 
estatística (ora “estatígrafos, estatísticos, estatistas”, 
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ora “teoristas estatísticos, estatísticos analistas, esta-
tísticos elaboradores”, ora “estatísticos matemáticos, 
estatísticos analistas, estatísticos administradores”), 
bem assim, sobre suas formações, por iniciativas lo-
calizadas, ou por formações á distância pelo IBGE, e, 
por fim, os elos com a ENCE (criada em 1953). Sem 
olvidar os cursos ditos de “estado maior” oferecidos 
antes do início das Assembléias Gerais, sempre 
com muitas repercussões, inclusive na imprensa.

Em São Paulo merece análise a figura de Milton da 
Silva Rodrigues, pensando a formação acadêmica 
dos estatísticos. Na Paraíba merece estudo a figu-
ra de Tulo Hostílio Montenegro e em Pernambuco 
a figura de Waldemas Lopes (este, além do mais, 
como um precursor da divulgação das estatísticas 
à imprensa). E na Bahia (onde nasceu) e em Minas 
Gerais (onde afiou régua e compasso), a figura de 
Teixeira de Freitas.

Alguns outros pontos: 1) em Goiás merece estudos 
a presença “cultural” do IBGE (e da estatística) na 
inauguração da cidade de Goiânia; 2) as atuações 
dos estados nas críticas feitas ao IBGE (e ao Sistema 
Estatístico pelo caráter censitário das pesquisas, 
todas sendo feitas em todos os municípios, e por 
todos os temas terem a mesma prioridade) em 1958, 
1962, 1964 e 1966 e que levariam à mudança do seu 
estatuto jurídico (passando a fundação pública de 
direito privado, em 1967); 3) atuações dos estados 
nos censos desse tempo (1940, 1950, 1960 e 1970), 
em que medida os estados foram ouvidos e aca-
tados; 4) bem assim, nas Conferências Nacionais 
de Estatística (a 1ª em 1968, da qual saiu o Plano 
Nacional de Estatísticas Básicas; a 2ª em 1972, da 
qual saiu o Plano Geral de Informações Estatísticas e 
Geográficas). Tudo isso terá tido reflexo nos estados.

QUARTO PERíODO: C.1972-2002

O corte em 1972 marca a maturidade das mudanças 
havidas no IBGE, e, por via de conseqüência, no 
Sistema Estatístico (de centralizado com práticas 

descentralizadas, até então, passando a centraliza-
do com práticas centralizadas). E o final em 2002 é 
opção feita de não tratar da gestão atual do IBGE, 
por inadequado historicamente. Pois esse foco no 
IBGE decorre da sua posição dominante na ativi-
dade estatística brasileira, sendo mais fácil assim 
vê-la. Esse domínio é marcado, mais ou menos, por 
três fases: uma fase de euforia, até mais ou menos 
meados dos anos 1980; uma fase de crise, até mais 
ou menos meados dos anos 1990; e uma fase de 
crescente credibilidade e legitimidade (até hoje).2

Na fase inicial, nos estados, as repartições de esta-
tística terão enfrentado dificuldades, sendo fracas; 
na fase seguinte, no rastro da Constituição (1988), 
terão superado dificuldades e, várias delas, terão 
crescido em prestígio, não raro atuando à margem 
do IBGE (por sinal, vale frisar, fraco); na fase final 
(e atual), ainda que seguindo nesse caminho, se 
deram conta de que não é possível descartar um 
convívio harmonioso (sempre difícil, é fato) com o 
IBGE (de novo forte). Dessa forma, nesse quarto 
tempo, foram, com raras exceções, os atuais órgãos 
estaduais de estatística que viveram essas fases; 
então, ao fim e ao cabo, contar essa história de 
presença no Sistema Estatístico (e elo com o IBGE: 
primeiro, forte demais; segundo, muito fraco; tercei-
ro, de novo forte, mas nutro sentido, mais para fora 
do país) será contar suas histórias recentes. É fazer 
história próxima, se não mesmo corrente.

Por essa razão, nesse historiar (do presente, ou do 
passado recente) valerá discutir a dimensão sócio-
política, melhor dizendo, a autonomia e independên-
cia técnico-científica (ou não, ou em que grau) do 
órgão estadual de estatística, e mais: a propriedade 
(ou não) de sua dependência tutelar (a qual órgão 
superior); sua estrutura, seus recursos, seus mé-
todos; seu convívio na ANIPES, e seus elos com o 

2 A um olhar rápido e desatento, este volume poderá parecer uma 
história do IBGE, mas não o é, em absoluto. Apenas de focalizou 
as estatísticas brasileiras pela ótica do IBGE por ser  mais simples, 
dado ser um período em que ele foi (e vendo sendo ainda) bastan-
te dominante.
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IBGE; a capacitação e atualização dos quadros; as 
relações intra e inter-estados, e também internacio-
nal; entre outros pontos da atualidade. 

Há de se pensar na atuação como produtor de 
estatística (sozinho ou em parceria), sopesar sua 
participação na elaboração de políticas públicas, 
para tanto sendo antes analistas dos resultados 
estatísticos (revelando e explicando as realidades 
complexas). Em sua face de produtor valerá pensar 
numa volta aos registros administrativos, como sen-
do o órgão mais próprio para fazê-lo; em sua face 
de analista e gerador de políticas públicas valerá 
pensar a elaboração de indicadores (às raias do 
exagero). 

LINHAS PARALELAS DE PESQUISA 
HISTóRICA

Correndo paralelas à pesquisa histórica das es-
tatísticas há outras linhas. A história da geografia, 
ao menos no sentido da cartografia com finalidade 
estatística, merece ser contada (em elos com o 
IBGE). E há ainda outros enfoques possíveis: as 
excursões geográficas reveladoras do território 
nacional, em sucessão às viagens dos sábios em 
séculos passados; as delimitações das conflituosas 
fronteiras estaduais, as redivisões dos municípios, 
a criação das regiões metropolitanas, das micror-
regiões homogêneas, das áreas de influência das 
cidades, e temas afins; a definição do território do 
Distrito Federal (Brasília); entre outros enfoques, 
ora mais ora menos ligados à atividade estatística. 
No IBGE a história da geografia não foi feita ainda, 
mas seria feita como parte do Projeto História 
do IBGE, entregue à direção em maio deste ano; 
nesse projeto, o “E” e o “G” seriam postos juntos 
em estudo histórico.

Há a chamada História Oral, em que depoimentos 
são tomados a diversas pessoas, em diferentes 
graus de participação institucional, configurando, 
ao fim e ao cabo, um corpo adicional de docu-

mentos. Selecionar os entrevistados, convidá-los 
e envolvê-los, preparar as entrevistas e realizá-las, 
transcrevê-las e disponibilizá-las é tarefa para es-
pecialistas, não cabendo improvisos. Entre outras 
razões, é uma forma de revelar a presença dos 
anônimos.

Outra vertente é a chamada História de Vida, de que 
se tem um ótimo exemplo na Unidade Estadual do 
IBGE no Ceará, pelas mãos de seu chefe, Francis-
co José Moreira Lopes. Em livretes, pequenos em 
tamanho, mas grandes em conteúdo, vidas várias 
são contadas: por depoimentos de familiares, de 
amigos, de chefes e de chefiados; por produções 
literárias daquela vida; por fotos em família e no 
trabalho. Agradam muitíssimo.

HISTóRIAS ESTADUAIS DAS 
ATIVIDADES ESTATíSTICAS

A “História das Estatísticas Brasileiras”, coleção 
em quatro volumes, feita no IBGE,  melhor falaria 
do conteúdo se houvesse sido chamada de “His-
tória das Instituições Estatísticas Brasileiras” ou 
“História da Atividade Estatística Brasileira”. Muito 
revelou, pondo pontos na própria história brasilei-
ra, mas muito deixou de revelar, em especial na 
dimensão estadual. Então, essa história nacional 
ganharia em qualidade e densidade se os estados 
pudessem se revelar em atenção aos aspectos 
realçados anteriormente.

Nessa linha, tudo pode ser simples, com foco 
apenas nos pontos vistos, já por isso se pondo 
na história. Mas pode ser feito algo mais denso, 
como feito no IBGE. Ou seja, os órgãos estaduais 
de estatística poderiam fazer, caso a caso, por 
exemplo, uma “História das Estatísticas Mineiras” 
(ou das instituições, ou da atividade), uma “História 
das Estatísticas Pernambucanas” (etc., etc.), uma 
“História das Estatísticas Gaúchas” (etc., etc.), em 
diante. É tentador, mas, à falta de recursos, e de 
tradição, é melhor não fazê-lo.
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Pela carência de recursos, e mesmo de tradição 
em pesquisa histórica, mesmo que trabalhando 
em parcerias, os órgãos estaduais de estatística 
deveriam centrar atenção em sua própria história, 
indo ao passado apenas quando imperioso, e na 
medida em que pudessem. (Dizer assim, contudo, 
não significa desidratar o arrazoado do visto antes, 
defendendo a integração dos estados na história 
nacional das estatísticas alinhavada pelo IBGE, não, 
de modo algum. Isso seria feito por várias formas, 
à margem da história dos órgãos).

Um bom exemplo é o volume de história recém-
editado pelo SEADE, “SEADE, uma história exem-
plar”. Nele o passado distante é recuperado, mas 
sem pretensão a exaustividade, apenas servindo 
para desvelar as remotas origens do órgão atual. No 
mais, na maior parte do livro, há foco no passado re-
cente e no presente. Uma apropriada periodização, 
própria ao órgão, é definida e utilizada, dando título 
aos capítulos; a narrativa perpassa as condições 
sócio-políticas subjacentes, e releva a dimensão 
técnico-científica desejavelmente predominante. 
Uma obra de leitura valiosa e agradável.

Se não quiserem, ou não puderem escrever (com ou 
sem parceria acadêmica) sua história, os órgãos es-
taduais de estatística devem, ao menos, desenvolver 
um programa de memória, dessa forma preservando 
uma documentação institucional a ser futuramente 
utilizada numa redação histórica. Para tanto deverá 
contar com cientistas da informação, documenta-
listas, bibliotecários, arquivistas e, certamente, com 
historiadores. Um quadro de pessoal ampliado com 
essas formações oferecerá vantagens ao cotidiano 
da atividade estatística muito mais cedo do que será 
possível imaginar.

PoNto fINAL

A tendência das instituições estatísticas é avança-
rem na atividade estatística, tornando-a cada vez 
mais sólida, contínua e sistemática, atuando com au-

tonomia e independência. É natural que assim seja, 
dado que esse é seu core business. Contudo, muito 
dessa atividade sairia fortalecida se vista sob prisma 
histórico: da história política, da história social, da 
história dos conceitos, da história das técnicas, entre 
outras variações possíveis. No mínimo se evitaria 
repetir erros, mas, mais que isso, se faria avanços 
pela revelação de experiências, sim, pois dificilmente 
há atividades sem passado... E mais ainda, uma 
história bem contada serviria como cartão de visita 
ao público externo, inclusive autoridades, em espe-
cial nos momentos de renovação de direções; seria 
uma excelente contribuição, ademais, à formação e 
à fixação de um ethos institucional, ajudando-a a se 
salvaguardar de empreitadas aventureiras.
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INtRodução

É para nós uma ocasião muito oportuna a de 
comparecer a este livro em comemoração aos 
dez anos do Mestrado da ENCE em função, em 
primeiro lugar, de coincidir com o ano em que se 
comemora os 60 anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; em segundo lugar pela 
realização da Conferência Nacional de Direitos 
Humanos que subsidiará o próximo PNDH; e em 
terceiro lugar pela dinamização, no âmbito da 
ONU, da etapa atual de compromissos e pres-
tações de contas dos países no que se refere à 
proteção e promoção dos direitos humanos.

De fato, o processo político de asserção jurídico-
normativa dos Direitos Humanos a partir da cria-
ção da ONU e da Declaração Universal, passando 
pela fase de proteção, promoção e monitoramento 
à fase atual de compromissos com programas, 
ações e políticas, bem como prestação de contas 
por parte de países integrantes da atual Comissão 
de Direitos Humanos, vem suscitando a necessi-
dade de montagem e sistematização de indicado-
res adequados que possam subsidiar ações do 
governo, divulgar seus resultados e, ao mesmo 
tempo, monitorar suas ações com metodologias 
adequadas e melhoria das fontes de informação 
sobre o leque de temas contemplados.

Nesse sentido, vem sendo desenvolvido na ENCE, 
há já alguns anos, um trabalho interdisciplinar1 
voltado ao estudo e análise de indicadores de 
direitos humanos em suas múltiplas dimensões e 
especificidades2. As atividades dirigidas à mensu-
ração de direitos humanos vêm se desenvolvendo 
em parcerias e envolvem agora sua aplicação em 
estudos de caso, divulgação didática, em cursos de 
treinamento e um diálogo intenso com instituições, 
governamentais e não governamentais, para seu 
aprimoramento e sua inserção institucional e utili-
zação continuada, Esta última etapa de trabalhos 
envolveu a criação de um software interativo com o 
usuário – o MONIT – o que contribui enormemente 
para a divulgação e acesso aos recursos analíticos 
do sistema de indicadores proposto, em fase adian-
tada de estruturação e montagem. 

Neste texto apresenta-se, resumidamente a estru-
turação e montagem de um sistema de indicadores 
de direitos humanos assim construídos e, também 
de forma abreviada, ilustrações de possibilidades 
analíticas de seu uso.

PoR uM sIstEMA dE 
INdIcAdoREs EM dIREItos 
HuMANos

Na primeira etapa de atividades, a equipe ENCE 
voltou-se a uma reflexão sobre as idéias e concei-
tos que, numa perspectiva histórica, constituem o 
cerne da configuração dos Direitos Humanos como 
estruturante da organização social moderna; os re-
sultados dessa etapa de trabalho, que chamamos 
1 Esse trabalho, em desenvolvimento na Escola Nacional de Ciên-

cias Estatísticas (ENCE)/IBGE e atualmente tendo como inserção 
institucional a ANPOCS, sempre contou com apoio da Fundação 
Ford. Na bibliografia, ao final, são apresentadas as publicações e 
o material didático que constituem seu registro.

2 A partir do final da década de 1990 - no âmbito do Programa de 
Reformas das Nações Unidas e a observação para que as agên-
cias do Sistema ONU incorporassem o enfoque de direitos huma-
nos em suas atividades -, o Alto Comissariado deste órgão tem de-
senvolvido diversas iniciativas para identificar e definir indicadores 
para o monitoramento dos direitos humanos no mundo, segundo a 
possibilidade de exploração das estatísticas públicas.
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de “dos Conceitos aos Indicadores” passou a cons-
tituir o suporte teórico-conceitual para a proposta 
de mensuração dos direitos humanos (Cf. ENCE/
IBGE Proposta de elaboração de um sistema de 
indicadores de Direitos Humanos. Relatório Final. 
Convênio Fundação Ford/ENCE/Science. Rio de 
Janeiro, 2004, 2 volumes).

Paralelamente, as atividades voltavam-se também 
a uma reflexão e discussão sobre as dificuldades 
inerentes a mensuração de direitos humanos e a 
exploração das possibilidades de montagem de um 
conjunto articulado de indicadores, contribuindo, as-
sim, para a avaliação e monitoramento dos avanços, 
retrocessos e lacunas que condicionam a situação 
desses direitos na sociedade brasileira. 

Nesse sentido, discutiu-se qual seria o recorte 
viável, necessário e desejável no amplo leque de 
dimensões contempladas no conceito de Direitos 
Humanos e as possibilidades de sua mensuração. 
Levantou-se material sobre experiências interna-
cionais e levantamentos nacionais temáticos que 
pudessem subsidiar a montagem da proposta de 
um sistema de indicadores de Direitos Humanos, 
bem como procurou-se delinear caminhos e pro-
postas de adequação e ampliação de estatísticas 
públicas que permitissem lograr avanços nessa área 
de reconhecida importância pelos agentes sociais 
envolvidos. 

Passo subseqüente, em termos metodológicos e 
operacionais, seguimos na direção da proposta 
de estruturação de um sistema de indicadores de 
Direitos Humanos, a partir de uma reflexão sobre 
algumas questões recorrentes à construção de 
sistemas de indicadores, a saber: 1) a busca de 
um marco conceitual operacionalizável; 2) a opção 
entre um índice ou um Sistema de Indicadores de 
Direitos Humanos; 3) a opção referente à estrutu-
ração do Sistema de Indicadores, se temático ou 
processualista; 4) a escala de representação dos 
fenômenos: nacional, estadual e municipal. 

No caso da proposta de um sistema de indicadores 
de Direitos Humanos aqui apresentada, o exame 
dos marcos legais existentes em sua completude 
em termos sociais, econômicos, culturais, repro-
dutivos, ambientais, etc. constituiu-se em uma so-
lução tanto pragmática como legítima. Tal postura 
explicita a adoção de um conceito normativo - e 
seus conseqüentes indicadores - que efetivamente 
correspondam à agenda político-institucional legi-
timada nos diversos fóruns de representação da 
sociedade brasileira. 

Em resumo, a presente proposta tem como ponto 
de partida conceitual, uma sistematização dos 
principais documentos legais e os compromissos 
de direitos nele inscritos; como lógica de represen-
tação estatística do conjunto de indicadores mais 
consistentes para cada dimensão, como lógica de 
estruturação a temática-processual, como forma de 
representação geográfica das diferentes escalas ter-
ritoriais para as quais se dispõem de indicadores.

EstRutuRAção do sIstEMA

O objetivo geral da proposta apresentada na seção 
anterior consiste na construção de um sistema de 
indicadores para diagnóstico e monitoramento da 
agenda de Direitos Humanos no Brasil a partir de 
uma definição operacional do conceito, respaldada 
nos marcos legais já institucionalizados no país, 
como a Constituição Federal, os Estatutos, Leis, 
Tratados, Convenções e Acordos Internacionais 
firmados e/ou ratificados pelo Brasil. 

No que concerne à lógica de estruturação dos indi-
cadores a opção se deu em favor de uma lógica de 
estruturação processualista de institucionalização e 
pleno gozo dos direitos, que se concretizaria segun-
do maior ou menor intensidade e de acordo com o 
grau de organização do Estado e suas instituições, 
o contexto vivenciado de participação política, 
democratização da informação, a disponibilidade 
de recursos econômicos e os esforços públicos e 
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privados voltados à promoção da cidadania, cuja 
plenitude seria revelada através de indicadores de 
estado de condições de vida e indicadores de mo-
nitoramento de políticas públicas; cada instância do 
processo de institucionalização e gozo dos direitos 
seria avaliado através de indicadores específicos. 

Finalmente, em termos da escala geográfica de 
representação dos dados há que se considerar 
os diversos níveis de atribuição e poder político-
administrativo para tal Sistema de Indicadores, isto 
é, os níveis municipal, estadual e federal.

No que se refere ao escopo do sistema optou-se 
por envolver, num primeiro momento de montagem, 
os Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e 
Culturais, bem como os Direitos à Vida (mensurados 
a partir da violência letal). Na verdade, essas dimen-
sões constituem os diversos aspectos que envolvem 
o Direito à Cidadania, sendo que cada um deles 
pode ser usufruído ou privado em diversos graus; 
daí a complexidade de sua mensuração.

Tomando como referência os chamados DhESCAs, 
que resume um conjunto de dimensões fundamen-
tais para o gozo dos Direitos de Cidadania e o Direito 
à Vida, os Direitos Humanos foram classificados em 
seis dimensões, a saber: Alimentação, Educação, 
Habitação e Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Direi-
to à Vida, tendo como referência sua formulação no 
Programa Nacional de Direitos Humanos (II PNDH) 
como apresentados na figura abaixo:

Figura 1

Esse conjunto de aspectos dos Direitos Sociais, 
embora decisivamente não exaustivo, parece se 

constituir numa boa base para que se estabeleça 
uma metodologia de mensuração correspondente 
ao conjunto de parâmetros estabelecidos nas nor-
mativas jurídicas em Direitos Humanos.

No processo de montagem do sistema, consideran-
do o contexto nacional e internacional de debates, 
programas, ações e um vasto número de atividades 
voltadas a essa problemática em anos recentes, 
resolveu-se pela conveniência e necessidade de 
se considerar, no conjunto de dimensões de DH, 
as especificidades de grupos sociais específicos, 
com seus estatutos e a organização institucional 
crescentemente voltada a políticas e ações tam-
bém específicas. No conjunto está-se trabalhando 
com os grupos de criança e adolescente, mulher, 
população idosa e população afro-descendente, 
mas num horizonte imediato deverão ser incor-
poradas as populações indígenas e as pessoas 
com deficiência, e sucessivamente demais grupos 
sociais contemplados no II PNDH, de acordo com 
a figura abaixo.

Figura 2

INdIcAdoREs NA LóGIcA 
PRocEssuALIstA

A fim de reproduzir metodologicamente a estrutura-
ção do Sistema na lógica processualista, o conjunto 
de indicadores deverá indicar: 

a) a base institucional e contextual na qual essa 
mensuração opera – momento inicial.

b) a situação efetiva desses indicadores – Indica-
dores de Estado
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c) os esforços (em termos de orçamentos, ações, 
programas, políticas específicas) despendidos 
para a sua melhoria ou efetivação 

d) o monitoramento final, que pode ser medido pela 
comparação de pelo menos dois momentos no 
tempo, ou para se atingir a meta de periodicidade 
de atualização dos resultados 

O Sistema proposto contempla um conjunto de Indi-
cadores Institucionais, Contextuais, de Estado e de 
Monitoramento. Os Indicadores Institucionais des-
crevem a estrutura do poder público – a capacidade 
organizativa do Estado - relacionada ao suporte e 
ao gozo dos Direitos Humanos e os Indicadores 
Contextuais descrevem o ambiente socioeconômico 
da região de interesse; os Indicadores de Estado 
mensuram a situação dos Indicadores de Direitos 
Humanos em suas várias dimensões no momento 
inicial; os Indicadores de Esforço, basicamente me-
didos pelos respectivos orçamentos, mensuram os 
esforços institucionais para melhorar os Indicadores 
de Estado e finalmente os indicadores de resultado, 
conforme ilustrado no esquema abaixo:

Figura 3: Estrutura da Lógica Processualista de 
Indicadores de Direitos Humanos

Estabelecidas as dimensões de Direitos Humanos e 
a estruturação dos indicadores na lógica processua-
lista restaria a busca de informações, originárias de 

pesquisas ou derivadas de registros administrativos, 
que pudessem compor o Sistema.

No processo de escolha das variáveis que comporão 
a listagem de indicadores deverá ser observado que 
o grau de aderência seja suficientemente forte para a 
manutenção de um padrão uniforme de indicadores 
a fim de que se possa manter um controle na quali-
dade do sistema; assim, é previsível que sejam de-
tectadas lacunas na mensuração de determinadas 
dimensões. Considerando como fortemente emer-
gente a tendência de se acompanhar a evolução so-
cioeconômica das sociedades pelo monitoramento 
do gozo dos Direitos Humanos, pode-se concluir 
que essas lacunas nas informações estatísticas 
ou administrativas geram uma importante deman-
da, portanto, a curto prazo pode-se prever que o 
sistema seja alimentado com novos indicadores.

Com o objetivo de explicitar as lacunas bem como 
circunscrever os limites dos indicadores escolhidos 
deverá ser feita uma análise da disponibilidade e 
aderência dos mesmos, indicando as condições 
para o aperfeiçoamento do sistema de monitora-
mento. Os indicadores de monitoramento resultarão 
da comparação dos indicadores de estado e de 
esforços numa escala temporal.

Resumindo, considerou-se necessário e oportuno 
articular o sistema a partir do tripé: Dimensões de 
Direitos Humanos – Indicadores segundo a Lógica 
Processualista – Especificidade de Direitos de Gru-
pos Sociais Específicos.

ILustRAçõEs dE 
PossIBILIdAdEs ANALítIcAs 

São inúmeras as modalidades de cruzamento de 
informações e as possibilidades de análise que o 
sistema permite, com recortes temáticos e/ou ter-
ritoriais distintos; o importante a reter, na análise, 
é o significado dos indicadores com a necessária 
observação em mais de um momento no tempo, o 
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que garante sua interpretação como indicadores 
de diagnóstico, de monitoramento e de esforços. 
O banco de dados, na atual versão do sistema, é 
acompanhado de um aplicativo – Programa para 
representação gráfica e análise de Indicadores de 
Monitoramento (MONIT) - pelo qual os usuários 
poderão montar suas próprias tabelas, gráficos, 
quadros e outras modalidades de visualização. 

O MONIT foi idealizado como uma ferramenta para 
dar operacionalidade à proposta de estruturação 
do Sistema de Direitos Humanos segundo a lógica 
processualista, isto é, de permitir a visualização ar-
ticulada, de um lado, de indicadores institucionais, 
contextuais e de esforços e, de outro,  os indicadores 
de monitoramento e de estado do DH.

No que se segue apresenta-se uma ilustração de 
possibilidades analíticas da proposta, consideran-
do-se duas linhas de possibilidades substantivas, a 
saber: a geografia dos DHESCAs e a construção do 
Direito à Vida envolvendo a mortalidade por causas 
externas (violência) e o Direito à Alimentação Ade-
quada (pobreza extrema, mortalidade e internações 
por desnutrição) em sua distribuição pelas unidades 
da Federação do Brasil; ao final, uma ilustração das 
possibilidades analíticas mediante o aplicativo do 
software MONIT, desenvolvido no âmbito do Projeto, 
como forma de divulgação dos resultados ao mes-
mo tempo em que possibilitando o acesso do usu-
ário nas aplicações e correlações de seu interesse. 

5.1 A GEOGRAFIA DOS DHESCAS3 

No processo de trabalho a equipe ENCE beneficiou-
se de experiências similares realizadas em outras 
instituições; particularmente importante, neste atual 
momento, é considerar-se a contribuição realizada no 
Celade pela pesquisadora Marcela Ferrer Luer (CE-
LADE/CEPAL. Indicadores de Derechos Humanos. 
Población y Desarrollo 73. Santiago de Chile. 2007.

3  O texto completo foi encaminhado ao XVI Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais, realizado em Caxambu- MG – Brasil, de 29 
de setembro a 03 de outubro de 2008.

No dizer de Lues (2007), 

los indicadores de derechos humanos corres-
ponden a aquella información que puede ser re-
lacionada a las normas y estándares de derechos 
humanos, que dirige y refleja las preocupaciones 
y principios de los derechos humanos y que es 
utilizada para evaluar, monitorear y promover la 
protección de los derechos humanos, como otros 
socioeconómicos o sociodemográficos que se 
utilizan en otros contextos, [...] (p. 13).

Na nossa experiência, para fins do mapeamento 
da geografia dos DhESCAs, no que se refere aos 
avanços e retrocessos nas 27 unidades da fede-
ração que integram o território brasileiro, foram 
utilizados alguns indicadores provenientes das 
estatísticas públicas oficiais oriundas do IBGE, 
IPEADATA e Ministério da Saúde, para os anos de 
referência de 2001 e 2006, segundo as dimensões, 
a saber: alimentação, educação, habitação e 
meio ambiente, saúde, trabalho e direito à vida 
como proxy da situação dos direitos humanos 
segundo os seus respectivos contextos territoriais. A 
análise contemple a observância de um indicador 
contextual (PIB per capta) que, embora não seja 
propriamente um indicador de direitos humanos, 
possibilitará analisar a correspondência entre o 
crescimento econômico dos estados e a situação 
de direitos humanos mensurada.

Os indicadores4 foram escolhidos segundo um 
conjunto de propriedades observáveis de modo a 
corresponder tecnicamente ao objetivo do trabalho, 
bem como cobrir a população segundo a unidade 
geográfica considerada; novamente aqui encon-
tramos posturas convergentes com o trabalho do 
CELADE quando se indicam procedimentos a serem 
adotados na seleção dos indicadores, 

4  Definidos como um recurso metodológico, empiricamente refe-
rido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou 
sobre mudanças que estão se processando na mesma. In: JAN-
NUZZI, Paulo de Martino. Indicador Social no Brasil. Campinas, SP: 
editora Alínea, 2003.
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La literatura señala ciertos criterios de consenso 
que deben ser considerados en el momento 
de definir indicadores de derechos humanos. 
Una primera cuestión se refiere al objeto o si-
tuación que deben representar: permitir medir 
el grado en que las personas pueden ejercer 
los derechos humanos reconocidos internacio-
nalmente, como también el grado en que los 
actores responsables están cumpliendo con 
SUS obligaciones de crear y mantener meca-
nismos sociales que garanticen el ejercicio de 
los derechos humanos (idem, p.13).

O quadro abaixo apresenta o conjunto de indicado-
res utilizados segundo as referidas dimensões, as 
fontes de dados e os anos de referência5 escolhidos 
para fins de observação dos avanços e/ou retroces-
sos neste campo nas 27 unidades da federação.

Em anexo colocamos a matriz com os indicadores 
utilizados nas análises; optamos por essa maneira 
de exposição dos dados por entendermos ser esta 
uma possibilidade para visualização conjunta dos 
números e também facilitar as possibilidades ana-
líticas de acordo com os interesses dos eventuais 
usuários do sistema.

5  Adotaram-se como referência temporal os anos de 2001 e 2006. 
Entretanto, não foi possível compatibilizar o último período adota-
do tendo em vista a não disponibilidade de dados.

5.1.1 – O contexto sócio-demográfico 
e econômico

Nessa análise é interessante tomar em conta algu-
mas dimensões demográficas e econômicas gerais 
que atribuem sentido a lógica processualista de 
análise dos avanços e/ou retrocessos no campo 
dos direitos humanos.

O processo de transição demográfica experimen-
tado no país implicou na diminuição do ritmo de 
crescimento de sua população. As projeções po-
pulacionais do IBGE estimam que tenha havido 
um crescimento da ordem de 1,64% nas últimas 
décadas, equivalendo, ao final de 2005, ao total de 
186 milhões de habitantes. Contudo, ainda que a 
distribuição populacional tenha se mantido inalte-
rada, o crescimento populacional variou segundo 
as macrorregiões do país, sendo as regiões Norte 
e Centro-Oeste as que apresentaram taxas de cres-
cimento superiores à média nacional.

Quanto à economia, verificou-se no ano de 2006 que 
a situação era mais estável se comparada ao ano de 
2003, quando o Brasil entregou o relatório referente à 

Quadro 2 – Indicadores utilizados e fontes de dados
Dimensões de DH Indicadores Ano de referência Fonte

Alimentação

Percentual de pessoas com renda percapita de até 1/4 do salário-míni-
mo (indigentes)

2001 e 2005

IPEA

Proporção de pessoas internadas por desnutrição Datasus
Peso da Cesta Básica sobre a renda mensal familiar IPCA / PNAD
Taxa de mortalidade por desnutrição Datasus

Habitação e Meio 
Ambiente

Percentual de domicílios ligados a rede de abastecimento de água

2001 e 2005 PNAD
Percentual de domicílios com saneamento adequado
Percentual de domicílios com coleta de Lixo
Percentual de domicílios com 03 e mais moradores por dormitório

Trabalho
Taxa de desemprego da população de 15 anos e mais

2001 e 2005 PNAD
Taxa de ocupação da população de 10 a 14 anos

Educação
Percentual da população de 15 anos e mais analfabeta

2001 e 2005 PNAD
Percentual da  população de 15 anos e mais com menos 08 anos de estudo

Saúde
Taxa de mortalidade infantil por 1.000 habitantes 2001 e 2004 Datasus / 

IDBEsperança de vida ao nascer 2001 e 2005
Direito a vida Taxa de mortalidade por homicídio na população total por 100.000 habitantes 2001 e 2005 Datasus / SIM

Indicador Contextual Pib per capita 2001 e 2005 IPEA
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situação dos DhESCs ao Comitê6 de direitos humanos 
da ONU. No entanto, no que concerne aos aspectos 
sociais, ainda que os índices de pobreza e desigual-
dade tenham apresentado redução entre 2001 e 
2004, o país ainda precisa vencer inúmeros obstá-
culos para que os direitos humanos sejam verdadei-
ramente promovidos no conjunto da sua população.

Embora o Brasil possua, em média, 30% de sua po-
pulação em condições de pobreza - com elevados 
níveis de desigualdades regional, de renda, de sexo 
e raça em todas as dimensões sociais – todas as 
unidades da federação obtiveram um crescimento 
do PIB per Capita ao longo do período considerado.

6  Brasil. IPEA. II Relatório Brasileiro sobre o cumprimento do Pacto In-
ternacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, set., 2006.

Entretanto, ao cotejarmos o PIB per capita com 
a situação dos direitos humanos mensurados, 
verificou-se que há uma correspondência, na grande 
maioria dos casos, entre o desempenho econômico 
dos estados e a situação de direitos humanos. Con-
forme exposto no quadro abaixo, as UFs que apre-
sentaram os maiores retrocessos situam-se na faixa 
dos piores PIBs per capita, com exceção do Piauí. 
Convém esclarecer que não estamos avaliando o 
grau de crescimento dos estados e sim observando 
a dinâmica de tais indicadores segundo o contexto 
econômico apresentado pelos mesmos. Fazemos 
também uma ressalva sobre o Distrito Federal, que 
devido às suas características únicas, por muitas 
vezes ocupa posição de destaque positivo.

Quadro 03 – Correspondência entre os avanços e retrocessos no 
campo dos direitos humanos no período 2001-06 e o PIB per capita

Maiores PIBS 
per capita 2005

Unidades da Federação
Retrocessos verificados segundo as dimensões em associação com Pib per capita

Alimentação Educação
Habitação e 

Meio Ambiente
Saúde* Trabalho Vida

1º ao 5º Distrito Federal
Sao Paulo
Rio de Janeiro x
Santa Catarina x
Espirito Santo x

6º ao 10º Mato Grosso x x
Rio Grande do Sul
Parana x
Amazonas x x x x
Minas Gerais x

11º ao 15º Mato Grosso do Sul x
Goias x x x
Rondonia x x
Roraima x x x
Amapa x x

16º ao 20º Tocantins
Sergipe x x
Acre x x x x x
Bahia x x x x
Rio Grande do Norte x x x x

21º ao 27º Pernambuco x x
Para x x x
Ceara x x
Paraiba x x x x
Alagoas x x x x
Maranhao x x x
Piaui x

(*) Refere-se aos piores índices de mortalidade infantil embora todos os estados tenham apresentado avanços nessa dimensão.
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Pelos resultados, observa-se que existe uma grande 
disparidade entre as unidades da federação no que 
se refere aos avanços e retrocessos no campo dos 
direitos humanos. De modo geral, pelos indicado-
res utilizados no estudo para o recorte temporal 
considerado, notou-se que os estados da região 
nordeste e, sobretudo, os da região norte foram 
os que apresentaram os maiores retrocessos; os 
maiores avanços se concentraram nos estados das 
regiões sudeste e sul.

5.2 – O DIREITO HUMANO À 
ALIMENTAçÃO ADEQUADA (DHAA) E 
O DIREITO À VIDA

5.2.1 - O DHAA

O Direito Humano à Alimentação Adequada está 
previsto originalmente no art. 25º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, onde é discutido 
no contexto da promoção do direito a um padrão 
adequado de vida, sendo reafirmado no art. 11 do 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais (PIDESC).

A partir dos fundamentos considerados no artigo 11 
do PIDESC7, em 1999, o Alto Comissariado de Di-
reitos Humanos do Comitê de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais da ONU formulou um documento 

7 O artigo 11do PIDESC reconhece o direito à alimentação ade-
quada de forma mais abrangente no seu artigo 11. No artigo 11.1 
versa sobre o reconhecimento dos Estados-parte quanto ao “di-
reito de todos de usufruir de um padrão de vida adequado para si 
mesmo e sua família, incluindo moradia, vestuário e alimentação 
adequados, e à melhoria contínua das condições de vida”, reafir-
mando, no artigo 11.2, a necessidade dos Estados de viabiliza-
rem medidas urgentes e imediatas visando assegurar “o direito 
fundamental a estar livre da fome e da desnutrição”. O PIDESC 
também explicita as obrigações do Estado quanto: a) obrigação 
de adotar medidas, com o máximo de recursos disponíveis, para 
realizar progressivamente o DHAA; b) obrigação de adotar as 
medidas necessárias para assegurar o direito fundamental de to-
dos de estarem livre da fome; c) obrigação de não discriminação 
(Valente et al, 2007), assim como, pela implementação de esfor-
ços para melhoria nos métodos de produção; conservação e dis-
tribuição de alimentos, utilizando recursos técnicos e científicos; 
promoção e divulgação dos princípios de nutrição e o aperfeiço-
amento dos sistemas agrários de modo a melhorar a exploração 
e utilização das riquezas naturais.

que esclarece como a promoção da segurança 
alimentar deve ser conduzida pelas nações na 
perspectiva dos direitos humanos. 

Partindo de um conceito ampliado de alimentação, 
o documento elaborado, denominado Comentário 
Geral número 12, é mais amplo e detalhado. O 
mesmo explicita as diretrizes destinadas à cons-
trução de uma estratégia nacional de combate à 
fome e promoção de segurança alimentar para 
todos. Por assim dizer, este documento define o 
conteúdo normativo ressaltando que, na pauta dos 
direitos humanos, o Direito Humano à Alimentação 
Adequada deve ser reconhecido como o mais 
abrangente dos direitos e, nesse sentido, “medidas 
mais urgentes e imediatas podem ser necessárias 
para assegurar ”o direito fundamental a estar livre 
da fome e da desnutrição”8 ao considerar que “o 
direito à alimentação adequada é realizado quando 
todo homem, mulher e criança, individualmente ou 
em comunidade com outros, tem acesso físico e 
econômico, a todo momento, a uma alimentação 
adequada ou aos meios necessários para a sua 
aquisição” (Valente, p. 07).

Tomando como referência o Protocolo Adicional ao 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o 
Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, 
considera o Direito Humano à Alimentação Ade-
quada com base em uma interpretação abrangente 
do direito à vida, na cláusula de não discriminação 
garantida pelo Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos e ao considerar que alimentar-se 
é uma questão de sobrevivência para todos os se-
res humanos, em outras palavras, que “o direito à 
alimentação adequada é indivisivelmente ligado à 
dignidade inerente à pessoa humana e é indispen-
sável para a realização de outros direitos humanos 
consagrados na Carta de Direitos Humanos”. Deste 
modo, amplia-se o escopo do Direito Humano à 

8 Trechos retirados do Comentário Geral número 12. O direito hu-
mano à alimentação (art.11), Comitê de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos Humanos / 
ONU - 1999.
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Alimentação Adequada como uma condição primor-
dial à realização de outros direitos por estar ligada 
indivisivelmente ao Direito à Vida (Malhotra, 2006).

No Brasil, questões referentes ao problema da pro-
moção do direito à alimentação e à nutrição foram 
denunciadas na primeira metade do século XX, 
quando Josué de Castro investigou as condições 
nutricionais das classes operárias em Recife, pes-
quisa que posteriormente se estendeu para todo o 
estado de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Desde então uma longa trajetória foi percorrida até, 
de um lado, incluir a temática da Segurança Ali-
mentar e Nutricional na agenda política e, de outro, 
constituir um aparato jurídico-normativo cujas nor-
mas garantam uma base legal voltada à exigibilidade 
quanto ao cumprimento do DHAA - embora persista 
o hiato entre a jurisprudência e o nível operacional, 
leia-se, o exercício do direito.

Segundo os indicadores levantados para fins de 
mensuração dessa dimensão, notou-se que houve 
avanços referentes à redução do número de indi-
gentes – de pessoas vivendo com até ¼ de salário-
mínimo – em quase todas as UFs, a Exceção do 
Amapá e Roraima. Por outro lado, a taxa de mortali-
dade por desnutrição aumentou em vários estados: 
Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Maranhão, Paraíba Rio Grande do Norte e Roraima, 
destacamos que todos os estados mencionados 
pertencem às regiões Nordeste, Centro-Oeste ou 
Norte. Quando analisamos a taxa de internação por 
desnutrição, identificamos aumento em 05 estados: 
Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Goiás, no 
entanto, o peso da cesta básica de alimentos sobre 
a renda média mensal familiar9 ficou maior apenas 
no Acre e em Roraima.

Nesse sentido, faz-se importante ressaltar que o Acre 
e Roraima, foram os estados que tiveram maior retro-

9 Este indicador foi desenvolvido no âmbito do projeto pela pesqui-
sadora Baiena Feijolo Souto e consiste no peso da cesta de ali-
mentos utilizada pela POF, corrigida anualmente pelo IPCA, sobre 
a renda média mensal das famílias extraída das PNAD’s.

cesso no que concerne à promoção do Direito à Ali-
mentação Adequada, no entanto é necessário salien-
tar que quanto ao seu dinamismo econômico os dois 
estados não estão entre os menores PIBs per capita.

No que se refere especificamente ao Direito à Vida, 
indiscutivelmente, a vida é o mais elevado bem. Na 
verdade o Direito à Vida se constitui no primeiro dos 
direitos humanos protegido legalmente, uma vez 
que todos os outros direitos decorrem da condição 
de existência inerente à pessoa humana.

O Direito à Vida e a não privação arbitrária da mesma 
é reiterado do artigo I da Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem. Nos mesmos termos, 
o artigo 6 da Convenção Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, inicia com a vida a lista dos direitos 
que devem ser reconhecidos e cuja proteção deve 
ser garantida.

Em linhas gerais, o Direito à Vida é compreendido 
como o direito de todo ser humano conservar a sua 
vida e tê-la protegida em circunstâncias evitáveis. 
Para tanto, os Estados devem tomar medidas que 
respeitem e protejam a vida de todas as pessoas. 
Contudo, o respeito à vida de uma pessoa não 
significa apenas a não exposição da mesma a vio-
lência, mas também garantir-lhe que todas as suas 
necessidades fundamentais serão atendidas.

Ainda no que concerne o direito à vida, em espe-
cial, sobre a percepção de que a violência letal 
se sobrepõe à violação de direitos civis, sociais e 
econômicos, pode-se afirmar que esta problemática 
é antiga e não se restringe à realidade brasileira. 
Esta sobreposição foi identificada por Cárdia e 
Poleto10 em alguma medida, nos bairros operários 
das cidades européias no século XIX, e também 
em muitas cidades da América Latina e da África. 
Cabe ressaltar aqui a importância da conceituação 
do termo violência, Waiselfisz 199811 indagou jovens 

10 CARDIA, Nancy, ADORNO, Sérgio &POLETO, Frederico. Homicídio 
e violação de direitos humanos em São Paulo, 2003 p. 60.

11 WAISELFISZ, Júlio Jacobo (Coord.).  Juventude, violência e cida-
dania: Os jovens de Brasília. UNESCO, Brasília, 1998.
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sobre o que eles entendiam por violência, obtendo 
como resposta a classificação de violência física 
e violência moral. Misse (1998), em sua tese de 
doutorado nos fala que: “Não existe {violência} 
mas violências, múltiplas, plurais, em diferentes 
graus de visibilidade, de abstração e definição de 
suas alteridades. A violência é em primeiro lugar, 
a tessitura de representações de uma idealidade 
negativa, que se define por contraposição a outra 
idealidade, positiva, de paz civil de social ou de 
consenso, de justiça, de direito, segurança de inte-
gração e harmonia social.”12

Buscamos tratar aqui da violência física, em especial 
do tipo letal, para atingir os objetivos propostos, pois 
entendemos que a discussão acerca do referido 
termo é rico e suscita debates que nos desviaria de 
nossa discussão principal, Barata e Ribeiro 200013 
apresentam uma definição mais restrita, que possi-
bilita, no entanto maior operacionalização, do termo: 
violência é o uso intencional da força física, dirigida 
contra o próprio agressor ou contra terceiros, e que 
resulta em lesão ou morte. (p. 118).

Observando os indicadores aqui empregados ob-
jetivando dialogar com os dados disponíveis para 
produzir uma visão o mais abrangente o possível 
da realidade onde ocorrem situações de respeito/
violações do Direito à Vida, evidenciou-se um re-
trocesso em mais de 50% dos estados, expresso 
pelo aumento da mortalidade por homicídios, assim 
distribuídos: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte (Nordeste); 
Amazonas e Pará (Norte); Espírito Santo e Minas 
Gerais (Sudeste); Paraná e Santa Catarina (Sul) e 
Goiás no Centro-Oeste.

12 MISSE, Michel. Tese apresentada ao Instituto Universitário de Pes-
quisas do Rio de Janeiro em 1999, p. 43.

13 BARATA, Rita Barradas e RIBEIRO, Manoel Carlos Sampaio de 
Almeida. Relação entre homicídios e indicadores econômicos em 
São Paulo, Brasil, 1996. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public 
Health 7(2), 2000

Convém ressaltar que, uma vez diagnosticados e/ou 
levantados os contextos territoriais, as dimensões 
e os grupos onde foram verificadas as piores situ-
ações, faz-se mister passar à fase concernente a 
elaboração/desenho e posterior implementação de 
ações, programas e políticas destinadas a reversão 
dos quadros de violação e/ou retrocesso objetivan-
do a realização indiscriminada do gozo dos direitos 
humanos. Os cartogramas abaixo apresentam os 
indicadores espacializados segundo as Unidades 
da Federação.

Figura 4
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Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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Figura 9

o dIREIto à sAúdE NA LóGIcA 
PRocEssuALIstA - ILustRAção 
dAs PossIBILIdAdEs do 
APLIcAtIvo MoNIt

Como ilustrado na figura 2, através de painéis 
montados pelo aplicativo é possível acompanhar 
não só como está evoluindo o gozo do direito à 
saúde no país – inferido a partir do comportamento 
dos indicadores Esperança de Vida e Mortalidade 
Infantil- como também os esforços na dotação de 
recursos financeiros e humanos – indicadores gasto 
per capita em saúde e médicos por mil habitantes- 
e a mudança no contexto econômico e social do 
país, que podem potencializar ou não os avanços 
na dimensão – como a evolução dos Produto In-
terno Bruto e cobertura domiciliar dos serviços de 
esgotamento sanitário. 

Este painel de indicadores apresenta uma lógica de 
encadeamento de processos a serem monitorados, 
da execução de despesas em Saúde, passando 
pela dotação de recursos humanos chegando à 
análise da efetividade dos esforços em termos de 
anos de vida acrescidos na população ou recém 
nascidos que deixam de falecer no primeiro ano de 
nascimento, considerando a conjuntura de maior 
ou menor crescimento econômico e outros efeitos 
de programas sociais- no caso- os efeitos dos pro-
gramas de investimento em saneamento básico. 
Naturalmente, não se pode esperar sincronismo 
perfeito na evolução desses indicadores, não só 
porque a relação de causalidade entre as dimen-
sões representadas não é tão simples e direta, 
como também porque alguns efeitos concretos em 
Políticas Públicas só se materializam tempos de-
pois da implementação dos programas. Ademais, 
há fatores intervenientes oriundos do contexto 
econômico e social que podem afetar a lógica de 
encadeamento explicitada no painel de indicadores 
apresentados no MONIT.

De qualquer forma, em que pesem essas limitações, 
a representação do encadeamento processual pro-
porcionado pelo aplicativo representa um avanço na 
forma de estabelecer uma lógica de monitoramento 
dos Direitos Humanos. Não se trata de acompanhar 
tão-somente o indicador de gozo ou usufruto do 
Direito, mas de analisá-lo à luz de outros esforços 
na mesma direção e do contexto econômico, social 
e institucional prevalecentes. 
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Figura 10: Painel Monit

e interdependência legitimados definitivamente na 
Conferência de Viena.

De 1948 em diante, muitos foram os avanços nesse 
campo, em especial no que se refere ao reconhe-
cimento dos direitos humanos como um princípio 
econômico e social que legou-nos a instituição dos 
DhESCs e, posteriormente, a ampliação do rol destes 
direitos ao contemplar as aspirações de grupos social-
mente mais vulneráveis e com demandas específicas.

O governo brasileiro, sobretudo a partir de meados 
da década de 1980, assumiu uma postura mais afir-
mativa quanto à promoção e proteção dos direitos 
humanos, assinando pactos, convenções, tratados, 
ratificando o PIDESC e considerando, na sua Carta 
Magna, a excelência dos direitos humanos com 

coNsIdERAçõEs fINAIs

O processo de construção e afirmação dos Direi-
tos Humanos em âmbito mundial resultou de um 
entendimento jurídico-normativo e a conseqüente 
implementação de uma ordem jurídica internacional 
acerca do reconhecimento do respeito à dignidade 
da pessoa humana. 

A promulgação da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos consolidou a tendência de afirmação 
dos Direitos do Homem, consolidando sua univer-
salidade e o alcance irrestrito a todos os cidadãos, 
independente de raça, cor, sexo, etc. do mesmo 
modo que ratificou o compromisso dos Estados 
pelo zelo efetivo desse conjunto de direitos, segun-
do os princípios de indivisibilidade, universalidade 
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um dos princípios que orientam a sua política nos 
âmbitos internacional e nacional e através da criação 
de legislações específicas nesse campo.

Nesse contexto, se desenvolve uma proposta de um 
sistema de indicadores em Direitos Humanos que 
procura corroborar no sentido de propiciar análises 
sobre diagnósticos, monitoramento e instrumentos 
de avaliação de políticas públicas. 

Os primeiros passos foram dados e os resultados 
começam a aparecer; há um longo caminho a ser 
percorrido até o sistema poder ser atualizado com 
periodicidade previsível, ser mantido em diálogo com 
a sociedade civil e instituições governamentais e ser 
interativo com as necessidades dos usuários.

Há alguns passos imediatos que constituem os de-
safios do momento: em primeiro lugar, os desafios 
a serem superados para que a cultura dos direitos 
humanos seja efetivamente realizada; o segundo 
concerne às possibilidades de exploração das es-
tatísticas públicas oficiais com vistas à produção de 
indicadores para fins de monitoramento da situação 
dos direitos humanos no Brasil segundo diferentes 
escalas e níveis territoriais, possibilitando a criação 
de um importante instrumento de reivindicação da 
promoção e/ou de denúncia das violações; o terceiro 
diz respeito à premente necessidade de se ampliar o 
leque da produção de estatísticas consistentes e con-
fiáveis que nos permitam construir indicadores sensí-
veis, cada vez mais próximos do conceito que preten-
dem medir e com relevância para a agenda política.

O sistema em elaboração, finalmente, pretende ser 
um instrumento dinâmico flexível, com incorporação 
de registros administrativos, dados de imprensa, es-
tudos localizados e outras informações qualitativas a 
fim de, ao mesmo tempo em que se busque mensu-
rar os direitos e de contribuir aos avanços dos mes-
mos, seja também um instrumento de ampliação do 
conhecimento da situação de direitos humanos em 
grupos sociais mais vulneráveis e em espaços mais 
precários nos quais essas desigualdades ocorrem.
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El salário mínimo 
como respuesta a la 
crisis el caso de brasil
Janine Berg
Especialista en Empleo de la Oficina de la OIT en Brasil.

síNtEsIs

El salario mínimo brasileño constituye una referencia 
importante para la evolución de los ingresos del 
trabajo en el país, al mismo tiempo que sirve como 
referencia para las pensiones y varios beneficios 
sociales. Durante épocas de crisis, el salario mínimo 
puede ser una política ágil para estimular el consu-
mo interno y en consecuencia, ayudar a mitigar los 
efectos de una recesión. En 2009, además de man-
tener la política de valorización del  salario mínimo 
que había sido acordada en 2006, como medida 
de enfrentamiento de la crisis el gobierno brasileño 
decidió anticipar para febrero el  reajuste de 12% 
(6% real) previsto para abril. El nuevo salario mínimo 
representa una inyección de R$ 21 mil millones en 
la economía brasileña, equivalente a 0,7% del PIB. 
El aumento del salario mínimo, en Brasil, no signi-
fica solamente un aumento de los salarios de los 
trabajadores, sino también de los pensionados y 
desempleados, cuyos beneficios son vinculados al 
nivel del salario mínimo y ha contribuido, en los años 
recientes, a disminuir las desigualdades de ingresos 
entre hombres y mujeres, negros y blancos.

INtRoduccIóN

Desde principios de los años 2000, pero particu-
larmente durante los últimos cuatro años, Brasil 
logró reducir de manera significativa los índices 
de pobreza y desigualdad.  El coeficiente de Gini 
bajó de 0.56 en 2000 a 0.53 en 2007 y el número 
de trabajadores cuyos rendimientos eran inferiores 

a la línea de pobreza cayó de 23% en 1999 a 14% 
en 2006.1 Durante este mismo período, el salario 
mínimo brasileño aumentó en forma significativa 
en términos reales, después de casi quince años 
de descenso e estagnación.  En febrero de 2009, 
el salario mínimo brasileño era de R$ 465), casi 
dos veces el monto de febrero de 2000, cuando 
correspondía a R$ 264 (medido en precios reales 
de febrero 2009). En el mismo período, se registra 
también una importante expansión de la ocupación 
y de la formalización del empleo.

Gráfico 1: Trayectoria del Salario Mínimo Real y la 
Distribución de los Ingresos, 1995-2007
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a/ Los datos del salario mínimo son para el municipio de São Paulo.

dEscRIPcIóN dE LA PoLítIcA

El salario mínimo brasileño fue adoptado en 1940 
y define la remuneración del trabajo asalariado 
formal, tanto en el sector privado como en el sector 
público. También determina el menor valor de los 
beneficios del sistema de seguridad social. Aun-
que el salario mínimo existe ya hace casi 70 años 
en el país, su valor real a lo largo del tiempo ha de-
pendido del contexto económico y de la voluntad 
política de los diferentes gobiernos. Durante las 
crisis económicas y períodos de alta inflación de 
los años 1980 y 1990, el valor del salario mínimo 
disminuyó significativamente, contribuyendo para 

1 La línea de pobreza fue calculada por la CEPAL (2007), ya que no 
existe línea oficial de pobreza en el país. Equivalia a R$ 172 en las 
áreas rurales y a R$ 221 en las áreas urbanas en 2006. 
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el aumento de la pobreza y la desigualdad en el 
país. En 2006, el gobierno coordinó un proceso de 
negociación con representantes de los sindicatos, 
organizaciones de empleadores y de los jubila-
dos y pensionistas que resultó en una política de 
reajuste anual basada en la tasa de inflación y el 
crecimiento del PIB per capita hasta el año 2011.  
El  reajuste de 12 por ciento nominal (6 por ciento 
real) programado para abril de 2009 de acuerdo 
de esa política, fue anticipada a febrero de 2009 
como medida de enfrentamiento a la crisis. 

Gráfico 2: Valor del Salario Mínimo Real, 
1992-2009 (R$, febrero de 2009)
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Notas: Medido en precios de febrero de 2009 para el municipio de 
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Fuente: Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioe-
conómicos (DIEESE), 2009.

Uno de los factores principales para el crecimiento 
económico del país en el período 2005-2008 fue el 
crecimiento del mercado interno, en el cual el proce-
so de valorización del salario mínimo jugó un papel 
clave. Además, existe evidencia de que ese proceso, 
y la consecuente  dinamización del mercado domés-
tico, contribuyó para la formalización del mercado 
de trabajo (Cardoso, 2007). Entre 2001 y 2007, por 
ejemplo, el empleo asalariado formal creció a un 
ritmo anual de 6,7 por ciento comparado con un 
crecimiento anual de 3,3 por ciento de los trabajos 
asalariados no-registrados y de 2,0 por ciento anual 
de los trabajos por cuenta propia.

BENEfIcIos

El salario mínimo en Brasil es una referencia impor-
tante para la evolución de los ingresos.  Determina 
los ingresos de los trabajadores formales que ganan 
el salario mínimo, pero también los de los trabajado-
res formales cuyos ingresos son expresados como 
múltiples del salario mínimo (el efecto numerario) 
y de los trabajadores informales cuyos salarios son 
iguales al mínimo (el efecto faro) (Neri y Moura, 
2006). Aunque pueda parecer sorprendente que 
los ingresos de los trabajadores informales estén 
sujetos a cambios en el salario mínimo, hay mucha 
evidencia de que el salario mínimo actúa como indi-
cador de los ingresos del trabajo (el llamado “efecto 
faro”). Por ejemplo, en 2005, veinte por ciento de 
los asalariados informales (sin cartera de trabajo 
firmada) recibieron un salario equivalente al valor del 
salario mínimo.  Muchas veces los empleados y los 
empleadores negocian salarios usando el valor del 
mínimo como referencia. 

Figura 1. Efectos del salario mínimo en la 
determinación de los ingresos

Fuente: Neri y Moura (2006).

El salario mínimo es referencia también para 
varios beneficios de la seguridad social, como 
las pensiones, la asistencia social y el seguro de 
desempleo.  Por lo tanto, un aumento de su valor 
se traduce en aumentos de estos beneficios, lo 
cual tiene importantes efectos en el bienestar 
de los pensionistas, los desempleados y otros 
grupos. Según un análisis hecho por el Ministerio 
de Previdencia Social, los beneficios pagados en 
2007 resultaron en una reducción de 22,2 millones 
del número de personas en situación de pobreza.2 

2 De 79,1 a 56,9 millones de personas.  Para este análisis se define 
la pobreza como ingresos familiares per capita inferiores a medio 
salario mínimo mensual. 
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Sin embargo, el hecho de tener los beneficios de se-
guridad social vinculados al salario mínimo significa 
que cualquier aumento tiene importantes impactos 
presupuestarios, lo que ha resultado en una reticen-
cia por parte de diferentes gobiernos brasileños en 
aumentarlo en términos reales. 

EfEctos REdIstRIButIvos

Otro aspecto importante del salario mínimo brasi-
leño es su impacto redistributivo, tanto en términos 
generales como para grupos específicos.  Son los 
grupos en mayor desventaja en la sociedad y el 
mercado de trabajo brasileño – las mujeres, los 
negros, los jóvenes, los menos escolarizados y los 
de tercera edad – cuyo bienestar es más afectado 
por mudanzas en la política salarial.  Por ejemplo, 
casi 30% de los trabajadores domésticos (sector 
que corresponde a 8% de la ocupación total y al 
17% de la ocupación femenina en Brasil) recibe un 
salario mínimo. 

El aumento del salario mínimo en la década de 2000, 
y particularmente a partir de 2003, logró mejorar las 
condiciones de trabajo de los trabajadores y traba-
jadoras de bajos ingresos y menos cualificados. 
Estos trabajadores suelen tener débil poder de ne-
gociación o pertenecen a categorías de ocupación 
donde hay un reducido nivel de sindicalización. 
Como hay un gran número de mujeres y negros 
en estos trabajos, al tener un impacto positivo en 
la base de la pirámide salarial, el salario mínimo 
ayuda a disminuir las desigualdades de género y 
raza existentes en el país.  Por cierto, la proporción 
de los salarios de las mujeres en relación a los de 
los hombres aumentó del 62% al 71% entre 1995 y 
2007 y la existente entre negros y los blancos del 
49% al 56% en el mismo período.

A partir de los datos de la PNAD (encuesta de ho-
gares de Brasil), Saboia (2007) analiza el impacto 
del salario mínimo en la evolución del índice de 
Gini entre 1995 y  2005. Según sus cálculos, el 

aumento del salario mínimo fue responsable por 
73% de la mejora de la distribución de ingresos 
en el período, considerando todas las personas 
con algún tipo de rendimiento. Calculando el ren-
dimiento por familia, el salario mínimo fue respon-
sable por 64% de la mejoría en la distribución de 
ingresos medida por el Gini. Concluye asimismo 
que el efecto de la valorización del salario mínimo 
sobre la reducción del Gini (44%) fue bastante 
superior al efecto de las pensiones (21%). Esto no 
es sorprendente, ya que los ingresos del trabajo 
representaron en 2005 cerca de cuatro veces el 
monto de las pensiones. Además, en 2006, 13,4 
por ciento de la fuerza de trabajo ganaron un 
salario equivalente al valor del salario mínimo. 
Debido a la importancia del salario mínimo en la 
determinación de los ingresos de un contingente 
muy significativo de la fuerza de trabajo en Bra-
sil,  no es sorprendente que su impacto sobre la 
distribución de los ingresos en el país haya sido 
tan notable.

coNcLusIoNEs

La recuperación del salario mínimo en Brasil desde 
2003 ha contribuido a reducir la pobreza y la desi-
gualdad en el país, mejorando las condiciones de 
vida de los trabajadores de bajos ingresos, además 
de los pensionistas, los beneficiarios de la asistencia 
social y los desempleados con acceso al seguro de 
desempleo. También ha contribuido para disminuir 
las desigualdades de género y raza en materia 
de remuneraciones. La decisión del gobierno de 
mantener  y anticipar el aumento del salario mínimo 
previsto para abril de 2009  según los criterios acor-
dados en 2006 por medio de un importante proceso 
de diálogo social, representó un significativo estí-
mulo a la economía, inyectando R$ 21 mil millones, 
equivalente a 0,7% del PIB. El aumento salarial y de 
beneficios para las  personas de la base de la pirá-
mide ha fortalecido el mercado interno, ayudando 
la recuperación económica del país. 
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Fundação de 
Economia e 
Estatística: breve 
reconstituição de uma 
trajetória
Marinês Zandavali Grando
Assessora Técnica - FEE

A Fundação de Economia e Estatística (FEE) é 
uma instituição de pesquisa vinculada à Secre-
taria do Planejamento e Gestão do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul. Foi instituída como 
tal em 1973 (Lei n° 6.624 de 13/11/1973)1, mas 
representa, de fato, a continuação de trabalhos e 
levantamentos estatísticos feitos desde o século 
XVIII sobre o Rio Grande do Sul. Resulta de uma 
série de alterações estruturais e institucionais 
pelas quais passaram os órgãos de estatísticas 
no Rio Grande do Sul. Atua como órgão de apoio 
ao planejamento estadual, com vistas a subsidiar 
o processo de tomada de decisões por parte dos 
setores público e privado. 

A FEE é a maior fonte de dados estatísticos sobre o 
Rio Grande do Sul. Dispõe de importante acervo de 
informações, pesquisas e documentos de natureza

1 Por disposição legal, foram atribuídos a FEE os seguintes objetivos 
fundamentais: (a) identificar e propor alternativas globais e seto-
riais de desenvolvimento econômico e social do Estado; (b) estru-
turar e operar o sistema de contas regionais, proceder a análises 
conjunturais, bem como realizar estudos e pesquisas tendo em 
vista o preparo de indicadores econômicos e sociais; (c) coletar, 
processar, classificar, selecionar, avaliar e divulgar dados estatísti-
cos; (d) colaborar na elaboração e/ou coparticipar na execução e 
no controle de programas ou projetos dos Governos Federal, Es-
tadual e Municipal; (e) prestar serviços e realizar pesquisas de in-
teresse dos setores econômicos e dos consumidores; (f) fornecer 
subsídios à política financeira do Estado, desenvolvendo estudos 
específicos e indicando fontes de recursos para investimentos; (g) 
divulgar informações técnicas, inclusive adquirindo direitos auto-
rais nacionais ou estrangeiros para a publicação de trabalhos téc-
nicos ou científicos; (h) desenvolver outras atividades compatíveis 
com as suas finalidades. 

socioeconômica. Nela, trabalha uma equipe multi-
disciplinar composta por profissionais que realizam 
estudos, pesquisas e análises, divulgados regular-
mente em publicações impressas e on-line.

HIstóRIco

A FEE foi criada sob a égide do planejamento, 
grandemente estimulado pelos governos militares 
de então. Vivia-se um momento em que a palavra 
de ordem era “planejar para desenvolver”, no dizer 
de Souza (2007), o qual salienta que: 

[…] para planejar, cabia construir um órgão 
que, além de armazenar, elaborasse e tratas-
se as estatísticas; e, em seguida, produzisse 
diagnósticos, análises e projetos econômicos, 
permitindo que o Planejamento, agora muni-
ciado e fortalecido, trouxesse uma substancial 
contribuição para a atividade pública e privada 
do desenvolvimento.

 As primeiras tarefas assumidas pela equipe 
recém-criada de pesquisadores da Unidade de 
Análise Estrutural foram realizar “uma análise glo-
bal tão abrangente quanto possível” da economia 
do Rio Grande do Sul em seus diferentes setores 
e, simultaneamente, montar o Sistema de Contas 
Regionais. 

Ambos os trabalhos consistiram em marcos de refe-
rência inteiramente novos no equacionamento dos 
problemas estaduais. Os resultados dos trabalhos 
analíticos foram publicados, ao longo dos anos 70, 
na série intitulada 25 Anos de Economia Gaúcha, 
subdivida em oito estudos assim compreendidos: 
Visão Global da Economia Gaúcha, Agricultura, 
Indústria, Serviços, Setor Público, Comércio, Inter-
mediação Financeira e Demografia. Por ocasião do 
evento comemorativo dos 30 anos da FEE, Concei-
ção referiu-se aos “25 Anos” desta forma: 

[...] poder-se-ia afirmar, sem medo de cometer 
grandes equívocos, que a referida série consti-
tui um dos primeiros, senão o primeiro, estudo 
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teórico sobre economia gaúcha, elaborado de 
forma densa, consistente, por um grupo de 
pesquisadores gaúchos. A FEE propunha-se a 
elaborar uma análise econômica diferente ao 
incorporar aspectos oriundos da contribuição 
estruturalista da CEPAL e combinar aspectos 
do keynesianismo, então em moda; realizava 
incursões pioneiras no pensamento de Michael 
Kalecki; e exercitava certa proximidade com o 
marxismo. As especificidades regionais tomaram 
forma e densidade teórica: as referências teóri-
cas (e históricas) passam a dar conta desses 
aspectos, evidenciando que a história importa... 
e a teoria também.

O Sistema de Contas Regionais do Estado veio ins-
trumentar as análises que eram dificultadas pela falta 
de estatísticas derivadas. Desde então, foi sendo 
gradativamente aperfeiçoado.

Ainda no ano de 1973, duas publicações foram 
lançadas. A revista Indicadores Econômicos 
FEE, com periodicidade trimestral, voltada para 
divulgação de análises socioeconômicas de caráter 
conjuntural, mantida de forma ininterrupta até os 
dias atuais, e a revista Indicadores Sociais, com 
periodicidade anual, pioneira no Brasil, no gênero, 
voltada para os problemas de natureza social. 
Após cinco anos, esta última revista deixou de ser 
editada, mas a produção de indicadores sociais foi 
continuamente desenvolvida de forma ampliada e 
aperfeiçoada. 

No limiar dos anos 80, a FEE encontrava-se com 
várias frentes de trabalho, organizadas em duas 
grandes áreas, a “estrutura” e a “conjuntura”, para 
dar conta da problemática da “década perdida”. 
Exemplos disso foram os Programas Setoriais, 
então na Gerência de Programas Especiais, e a 
montagem e a incorporação em caráter definitivo 
de uma “unidade” de agregados econômicos. As 
análises da macroeconomia nacional e regional, 
a mensuração do Produto Interno Bruto (PIB) e a 
produção de estatísticas vitais para a compreensão 

do comportamento da economia gaúcha passaram 
a ter prática continuada (Conceição, 2003). 

Para disseminar o conhecimento produzido de cará-
ter predominantemente teórico, foi criada uma nova 
revista, a Ensaios FEE, com publicação semestral, 
tendo por objetivo divulgar o debate econômico e 
sociológico dos pesquisadores da FEE e também 
artigos de pesquisadores de outras instituições 
nacionais e estrangeiras.

A crise vivenciada nos anos 80 trouxe o desafio para 
a FEE de repensar a economia gaúcha com novos 
parâmetros teóricos, para incorporar a dimensão 
das mudanças que ocorriam. Uma gama de estudos 
sobre os efeitos da crise foi produzida, destacando-
se o esforço na elaboração de uma síntese global do 
desempenho regional no contexto da acumulação 
no Brasil, com ênfase na análise da concorrência 
intercapitalista. Contudo, em função da multiplica-
ção e da diversificação que alcançaram as linhas 
de pesquisa da Instituição, inúmeras referências 
teóricas foram adotadas, como pode ser compro-
vado nos estudos publicados, então, na intitulada 
Série FEE 15 Anos. Dessa fase, projetou-se a linha 
de pesquisa que chegou à Escola da Regulação. 
No final da década, foi retomada a tradição de 
grandes trabalhos conjuntos, que originou o estudo 
A Economia Gaúcha e os Anos 80: Uma Traje-
tória Regional no Contexto da Crise Brasileira 
(editado em três volumes), voltado à repercussão 
da crise nos vários setores da economia gaúcha 
(Conceição, 2003).

Com os anos 90, veio a modernização do processo 
de trabalho na FEE. Sobre essas transformações, 
Alonso (2002) observa que “[...] foram processadas 
no bojo da introdução da microinformática e dos 
impressionantes avanços técnicos que marcaram 
o campo das telecomunicações, resultando em 
importantes modificações quanto às exigências 
na composição do quadro técnico da instituição”. 
Criavam-se as condições para a formação do FE-
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EDADOS. Trata-se de um banco de dados com um 
vasto conjunto de informações socioeconômicas 
relativas ao Rio Grande do Sul e a seus municípios, 
continuamente ampliado. Dentre tantos indicadores 
produzidos pelo Centro de Informações Estatísticas, 
sobre a realidade social, demográfica, econômica 
e ambiental gaúcha, destaca-se aqui a elaboração 
da Matriz de Insumo-Produto do Estado, com seus 
multiplicadores de impacto. 

Em parceria com o DIEESE e a Fundação Gaúcha 
de Trabalho e Ação Social, foi implantada na FEE 
a Pesquisa Emprego Desemprego com base em 
pesquisa domiciliar mensal, que vem sendo realiza-
da desde 1991, no âmbito da Região Metropolitana 
de Porto Alegre. Os resultados desse trabalho são 
publicados no Informe PED mensal, no Informe 
PED anual e na revista Mulher e Trabalho. 

Data também do ano de 1991, a edição do primei-
ro número da Carta de Conjuntura FEE, uma 
publicação mensal que tem por objetivo analisar 
as questões relevantes da conjuntura econômica 
nacional e regional.

No campo da investigação, a FEE manteve-se de-
dicada à compreensão da dinâmica da economia e 
do desenvolvimento do Rio Grande do Sul dentro de 
uma totalidade maior, transladando-se, porém, nos 
anos 90, da dinâmica da economia brasileira para 
a dinâmica do capitalismo mundializado (Souza, 
2007). Em pronunciamento já citado, Conceição 
(2003), ao se referir aos múltiplos aspectos que mar-
caram a trajetória da economia capitalista durante a 
década de 90 — fruto da transição tecnológica que 
os novos tempos impunham em escala mundial e 
que induziram a novas frentes de pesquisa, novos 
desafios teóricos, novas mediações —, supunha 
que uma única palavra poderia representá-los: mu-
dança. Trata-se de uma fase de restruturação e, sob 
esse prisma, a equipe analítica da FEE desenvolveu 
o trabalho A Economia Gaúcha e os Desafios da 
Restruturação. Este, assim como os demais traba-

lhos analíticos aqui citados, teve o mérito de possi-
bilitar uma interação entre as diferentes produções 
científicas da Instituição, que atingiu um estágio 
em que o leque da diversidade das pesquisas se 
abre cada vez mais. Comprometida com a busca 
constante de conhecimento em suas áreas afins, a 
FEE está em contínua revitalização na produção de 
indicadores e nas linhas de pesquisas desenvolvi-
das principalmente no Centro de Estudos Sociais e 
Econômicos, para atender aos desafios teóricos de 
um mundo em mutação (Conceição, 2003).

Ainda na área da disseminação de estudos e pes-
quisas produzidos na FEE, merecem registro as 
publicações não periódicas em forma de livros, CD-
ROM e na série Documentos FEE. Uma preocu-
pação de longa data da Instituição é a de incentivar 
o aprimoramento do nível acadêmico de seus pes-
quisadores e, para divulgar as Teses de Doutorado 
mais recentemente por eles produzidas, foi criada, 
em 2002 a série Teses FEE. Em 2007, foi instituída 
nova forma de veicular o conhecimento produzido; 
trata-se dos TD FEE (Textos Para Discussão), com 
divulgação exclusivamente on-line.

O conjunto de produtos estatísticos, indicadores e 
de conhecimento sobre a realidade socioeconômica 
do Rio Grande do Sul é disponibilizado aos usuários 
através da Biblioteca e do site da FEE.

O leque das realizações da FEE amplia-se, ade-
mais, para o campo da prestação de serviços para 
Secretarias de Estado, órgãos da Administração 
Indireta e Prefeituras Municipais, no atendimento 
de demandas específicas.

Presentemente, foi dada a partida na produção de 
um novo trabalho coletivo, reunindo o que de mais 
representativo há no corpo de analistas da FEE. 
Trata-se de uma investigação do que ocorreu na 
economia gaúcha, nas últimas três décadas, depois 
das crises dos anos 80 e 90, e das repercussões 
e das mudanças estruturais daí decorrentes até os 
dias atuais.
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A oferta do curso 
Introdução à Análise 
Demográfica Regional no 
Paraná e a relevância do 
papel dos institutos de 
pesquisa e estatística no 
apoio aos gestores públicos
Thaís Kornin
Diretora do Centro de Treinamento para o 
Desenvolvimento - Ipardes

Uma das diretrizes que norteiam a política de 
capacitação de nosso Instituto de Pesquisa é a 
promoção de eventos de formação que propiciem 
a apropriação, por parte dos gestores públicos, do 
conhecimento produzido por nossos pesquisado-
res. A proposta da atual gestão da Anipes abriu um 
espaço importante no sentido de formatarmos um 
curso que possibilitasse a gestores públicos de di-
ferenciadas secretarias, do poder público estadual e 
municipal, e a pesquisadores, do segmento acadê-
mico e organismos públicos governamentais e não-
governamentais, o acesso a conceitos introdutórios 
ao entendimento da importância do instrumental da 
análise demográfica regional para o planejamento 
de políticas públicas. 

O curso foi ministrado pelos pesquisadores do Ins-
tituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
(IPARDES): Marisa Valle Magalhães, mestre e dou-
tora em Demografia pelo CEDEPLAR/UFMG, Anael 
Pinheiro de Ulhôa Cintra, mestre e doutorando em 
Sociologia pela UFPR, com participação de Paulo 
de Martino Jannuzzi, doutor em Demografia pelo 
NEPO/UNICAMP, professor da Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE) e assessor da 
Diretoria Executiva da Fundação Estadual de Análise 
de Dados (SEADE).  Ofertamos três edições durante 

o ano de 2009 – Curitiba (23 a 25 de março), Foz 
do Iguaçu (27 a 29 de maio) e Maringá (30 de se-
tembro a 2 de outubro). A distribuição da oferta teve 
como objetivo principal a descentralização da ação 
de formação do Instituto. Além de uma edição em 
Curitiba, sede do IPARDES, realizamos um curso na 
região Oeste e outro na região Norte do Paraná. O 
programa de cada curso, além dos conteúdos de 
núcleo comum, enfocou questões regionais espe-
cíficas a cada edição. Seus objetivos foram:

introduzir as principais fontes de dados, con-•	
ceitos, indicadores e modelos interpretativos 
necessários ao entendimento de relatórios de 
análises demográficas regionais;

apresentar as tendências demográficas recentes •	
no Brasil e suas regiões, discutindo a evolução da 
fecundidade, mortalidade e migrações internas;

discutir as perspectivas futuras da população e •	
suas regiões, focando a evolução da fecundida-
de, mortalidade e migrações internas;

discutir as perspectivas futuras da população e •	
suas implicações nas políticas públicas.

apresentar o projeto do Sistema Integrado de Pro-•	
jeções e Estimativas Populacionais IBGE/ANIPES.

O conteúdo programático do curso foi composto 
por seis módulos temáticos: 1) Conceitos Básicos; 
2) Dinâmica Demográfica do Brasil e do Paraná; 3) 
Medidas de População; 4) Fontes de Dados Demo-
gráficos e seu acesso; 5) Projeções e Estimativas 
Populacionais e o Sistema Integrado IBGE/ANIPES. 

PERfIL dos PARtIcIPANtEs

O grande número de inscrições recebidas pelo site 
mostrou o interesse do público-alvo em eventos de 
formação com a temática proposta. Na edição de 
Curitiba, foram 135 intenções de participação; na de 
Foz do Iguaçu, recebemos 104 inscrições e na última 
edição, de Maringá, o número de inscrições foi de 128.
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Tendo em vista a seleção dos inscritos, desenvolve-
mos uma tipologia que procurou identificar, entre os 
técnicos do setor público e professores, aqueles que 
desenvolvem atividades de pesquisa e planejamen-
to público, para que, após a análise de sua inserção 
profissional, fosse possível compor a relação dos 
selecionados. Outro fator que orientou nossa esco-
lha foi a inserção geográfica do selecionado, ou do 
estudo desenvolvido por ele. Esse fator determinou, 
inclusive, contatos pessoais de nossa equipe para 
sugerir a edição que enfocaria informações da re-
gião pertinentes à sua atuação profissional ou ao 
objeto do trabalho de pesquisa que desenvolvia. 

O nível de escolaridade dos participantes revelou-se 
elevado. Na edição de Curitiba, do total de partici-
pantes, 70% possui1 uma pós-graduação, e na edi-
ção de Foz do Iguaçu, esse percentual foi de 64,5%. 
Já, na edição de Maringá, 77,5% dos participantes 
declararam ter pós-graduação.

O maior número de participantes, considerando as 
três edições do curso, pertence ao setor público 
estadual (55 participantes). Neste segmento, con-
sideramos as secretarias de Estado e autarquias, 
incluindo o IPARDES. Pesquisadores de instituições 
de ensino superior constituíram o segundo segmen-

1 Foram considerados também aqueles que estão cursando um pro-
grama de pós-graduação.

TABELA 1 - PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUÇÃO À ANÁLISE DEMOGRÁFICA REGIONAL, REALIZADOS EM 
CURITIBA, FOZ DO IGUAÇU E MARINGÁ, SEGUNDO NÍVEL DE ESCOLARIDADE - MAR/OUT 2009

NÍVEL DE ESCOLARIDADE (1)
PARTICIPANTES EM 2009

Curitiba Foz do Iguaçu Maringá

Técnico - 1 -
Graduação 9 7 8
Especialização 13 14 13
Mestrado 14 4 11
Doutorado 1 2 7
Não declarado 3 3 1
TOTAL 40 31 40
FONTE: IPARDES / CTD
NOTA: Em Curitiba o curso foi realizado entre 23 e 25 de março; em Foz do Iguaçu entre 27 a 29 de maio; e em Maringá no período de 30 setembro, 
01 e 02 de outubro.
(1) Foram considerados cursos concluídos ou em andamento.

TABELA 2 - PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUÇÃO À ANÁLISE DEMOGRÁFICA REGIONAL, REALIZADOS EM 
CURITIBA, FOZ DO IGUAÇU E MARINGÁ, SEGUNDO A NATUREZA DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM - MAR/OUT 2009

NATUREZA DA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTES EM 2009

CURITIBA FOZ DO IGUAÇU MARINGÁ

Setor Público 

Municipal 5 3 12

Estadual 27 22 6

Federal 3 - 1

Instituição de Ensino Superior 1 3 20

Instituto de Pesquisa / Consultoria - 3 -

Privada 4 - -

Não declarado - - 1

TOTAL 40 31 40
FONTE: IPARDES / CTD
NOTA: Em Curitiba o curso foi realizado entre 23 e 25 de março; em Foz do Iguaçu entre 27 a 29 de maio; e em Maringá no período de 30 setembro, 
01 e 02 de outubro.
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to com maior número de participantes. A maioria 
desses pesquisadores concentrou-se na Edição 
Maringá, realizada em parceria com a UEM. Essa 
edição contou também com a maior participação de 
representantes do setor público municipal.

AvALIAção dA ofERtA dE 
cuRsos

As parcerias realizadas para a oferta do curso 
contribuíram para aproximar o IPARDES de expe-
riências de novas institucionalidades que vêm se 
consolidando na esfera pública – a agência de 
desenvolvimento regional e o observatório de pes-
quisa – e, por sua vez articulam pesquisadores de 
diferentes segmentos (acadêmico, governamental e 
não-governamental) e gestores públicos no desen-
volvimento de políticas públicas. De  modo geral, 
essas novas organizações públicas se estabelecem 
como referência no desenvolvimento regional.

Em Foz do Iguaçu, a parceria foi realizada com a 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu (PTI), sediada 
na Itaipu Binacional, e com a Agência de Desen-
volvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná 
(ADEOP). Fundada em 2005, essa agência atua em 
28 municípios da região que fazem parte da Bacia do 
Paraná 3, no triângulo Guaíra-Cascavel-Foz do Igua-
çu, e desenvolve sua ação no âmbito dos governos 
municipais na oferta de apoio técnico à formulação 
de políticas e programas. Essas ações incluem o 
desenvolvimento de planos diretores, planos de 
habitação e criação de consórcio. Na avaliação de 
Elsídio Emilio Cavalcante, secretário executivo da 
ADEOP, a oferta do curso foi um marco no desen-
volvimento do projeto do Observatório Regional de 
Indicadores Sustentáveis (ORIS), cujo objetivo é 
disponibilizar um sistema de monitoramento de in-
dicadores de sustentabilidade, em âmbito regional, 
que auxilie organizações e pessoas que trabalham 
com projetos de desenvolvimento social, econômi-
co e ambiental. Esse projeto tem apoio técnico do 
IPARDES e da Fundação SEADE.

Em Maringá, ofertamos o curso em parceria com 
o núcleo local do Observatório das Metrópoles, 
sediado na Universidade Estadual de Maringá 
(UEM). Criado em 2002, integra a Rede Observató-
rio das Metrópoles. Segundo Ana Lúcia Rodrigues, 
coordenadora do Observatório, o curso subsidiou 
especialmente os pesquisadores do Observatório 
envolvidos em pesquisas para a elaboração de 
Diagnósticos Demográficos e de Moradia, que 
orientam a construção dos Planos Municipais. A 
maioria do público que participou do curso vem 
atuando – na UEM e nas prefeituras da Região 
Metropolitana – em espaços de participação de-
mocrática (Conselho Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano e Conselho Municipal de 
Assistência Social, por exemplo) e na elaboração 
de Planos Municipais, como por exemplo o Plano 
Municipal de Interesse Social. 

Quanto à avaliação dos participantes, destacamos 
algumas observações selecionadas do instrumento 
de avaliação, acerca da utilidade dos conhecimen-
tos adquiridos no curso para a prática profissional 
em diferentes políticas setoriais.

“Permite fazer análises sociais, identificando 
diferentes realidades e questionando políticas 
públicas.” “Como trabalho no assessoramento 
a municípios, todas as informações recebidas 
farão parte da análise de planejamento e 
organização de ações junto a políticas públi-
cas.” “Projeção da população é a base para 
qualquer projeto/planejamento atingir seus 
objetivos com sucesso e evitar desperdícios de 
investimentos.’’ “Poderei fazer argumentações 
para implantação de serviços com dados esta-
tísticos coerentes.” “Na área do saneamento, 
com as taxas de crescimento da população, 
poderá ser previsto o incremento no consumo 
de água.” “Os conhecimentos servirão para 
aprimorar os trabalhos no setor de epidemio-
logia do local que trabalho.”

Além da perspectiva pessoal de melhoria em sua 
atuação profissional, a avaliação levanta também a 
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percepção da necessidade de implementação de 
estruturas institucionais, no âmbito municipal, que 
produzam informações e assessorem o gestor no 
planejamento público. 

“São úteis as informações para a implantação de 
um departamento municipal que trabalhe com 
dados e indicadores.”

A expectativa de oferta de novos cursos, e o inte-
resse de que o IPARDES continue descentralizando 
sua ação formativa, apontam a necessidade de se 
intensificar a oferta de eventos formativos no interior 
do Estado.

O diálogo entre o pesquisador e o gestor públi-
co sem dúvida contribui para a qualificação da 
capacidade do gestor em propor e avaliar inter-
venções em diferenciados setores de políticas. 
Por outro lado, o mesmo se dá na qualificação 
do trabalho do pesquisador, que tem a oportu-
nidade de trocar experiências com profissionais 
das áreas de execução de programas e projetos. 
Esse contato leva o pesquisador a conhecer me-
lhor as condições de trabalho e as dificuldades 
estruturais que envolvem e determinam a quali-
dade da intervenção dos agentes no campo das 
políticas públicas.
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sintéticos: IPRS e IPVS). Com a coordenação do de-
mógrafo Paulo de Martino Jannuzzi, o curso contou 
com a cooperação dos técnicos Alexandre Loloian, 
Andreia Ferreira, Antonio Marangone Camargo, Elai-
ne Minuci, Irineu Barreto Júnior, Lígia Schiavon, Maria 
Paula Ferreira, Mônica La Porte Teixeira e Sarah 
dos Santos.     Foram recorrentes as perguntas dos 
participantes visando elucidar problemas concretos 
do cotidiano da gestão pública.

QuEM são os PARtIcIPANtEs?

A partir dos dados das fichas de inscrição pode-se 
notar a variedade de instituições presentes, congre-
gando as mais diversas forças coletivas atuantes no 
campo das políticas públicas (Tabela 1).

De 85 inscrições recebidas 75 foram aprovadas, 
levando em consideração a pluralidade das insti-
tuições e o indicativo de uma subsequente ação 
multiplicadora dos ferramentais absorvidos. Dessa 
forma, compareceram colaboradores do Condepe-
Fidem (PE), do Conselho de Participação e Desen-
volvimento da Comunidade Negra (SP), da Empresa 
Paulista de Planejamento Metropolitano S/A, de 
empresas privadas de pesquisa e consultoria (SP), 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DF), 
do Instituto de Saúde (SP), do Instituto Jonas dos 
Santos Neves (ES), do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e de Combate à Fome, da Polícia Militar 
(SP), da Procuradoria Geral do Estado (SP), de 
secretarias das prefeituras de Campinas, Diadema, 
Guarulhos, Osasco e São Paulo, de secretarias do 
governo do Estado de São Paulo, da Superinten-
dência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(BA) e das Universidades de São Paulo e Estadual 
de Campinas.

Em comparação com o curso de outubro de 2008, 
nota-se um crescimento significativo da participação 
dos setores públicos municipal e estadual, acompa-
nhado de um pequeno crescimento do número de 
participantes ligados a empresas de consultoria, ins-

Curso Anipes: 
Multiplicando as 
Estatísticas Públicas
Vitor César Vaneti
Fundação Seade

APREsENtAção

Dando continuidade aos esforços de capacitação 
técnica dos diversos atores sociais no campo das 
estatísticas públicas, a Anipes promoveu em 8 e 9 de 
outubro de 2009, na Fundação Seade (SP), o curso 
“Fontes de dados e indicadores sócioeconômicos”. 
Cursos como esse constam do plano de trabalho 
2008-2009 da atual gestão e têm acontecido com 
frequência nos últimos dois anos, em diversos luga-
res do país, e contando com a preciosa colaboração 
dos técnicos das diversas instituições filiadas.

Na ocasião mais recente, objetivava-se alcançar 
profissionais acostumados a lidar com os desafios 
envolvidos no ciclo de diagnóstico, formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas. 
Técnicos das diversas áreas do conhecimento 
humanístico e aplicado, tais profissionais são os 
principais usuários das informações estatísticas 
produzidas, responsáveis por transformá-las em 
ações governamentais eficazes.

A riqueza de experiências de cada participante, o cli-
ma receptivo e a ótima organização e pontualidade 
do curso deram ensejo a um ambiente propício de 
debate acerca das fontes de dados e de indicadores 
sócioeconômicos. Foram oito os módulos temáti-
cos (conceitos básicos sobre fontes e indicadores; 
a produção das estatísticas vitais e indicadores 
demográficos; indicadores de saúde; indicadores 
educacionais; pesquisas e indicadores econômi-
cos; indicadores de mercado de trabalho e renda; 
indicadores urbanos; a construção dos indicadores 
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titutos de pesquisa e universidades. Assim os cursos 
promovidos pela Anipes têm se consolidado sob a 
marca da pluralidade de instituições presentes.

No que tange ao nível de escolaridade dos partici-
pantes (Tabela 2), a maioria declarou possuir ensino 
superior e especialização (68%), enquanto a minoria 
apontou como formação o doutorado (7%). Tais 
dados permitem deduzir o sucesso do curso em 
relação ao seu público-alvo: alcançar justamente 
os técnicos de formação mediana, detentores de 
cargos entre os altos gestores e a população. Os 
módulos do curso foram estruturados de tal forma 
a introduzir os participantes no rol de conceitos e 
procedimentos que envolvem as inúmeras fontes 
de dados e de indicadores. 

Mostrou-se equilibrada a distribuição entre as áreas 
do conhecimento: Ciências da Gestão Pública (17 
participantes), Ciências Econômicas (12 participan-
tes), Ciências Sociais Aplicadas (13 participantes), 
Ciências Sociais (16 participantes) e outras áreas (16 
participantes), o que contribuiu para a fertilidade das 
reflexões a partir de vários ângulos de visão.

Tabela 1 – Participantes do curso, 
segundo natureza da instituição de origem

Total 75

Anipes 14

Setor Público Federal 2

Setor Público Estadual 20

Setor Público Municipal 19

Universidades 11

Institutos de Pesquisa / Consultoria 9

Tabela 2 – Participantes do curso, 
segundo nível de escolaridade (1)

Total (2) 74

Ensino Superior 30

Especialização 20

Mestrado 19

Doutorado 5
1. Completo ou cursando.
2. Não foi possível obter informação de um participante.

Tabela 3 – Participantes do curso,
segundo área do conhecimento

Total (1) 74

Ciências da Gestão Pública 17

Ciências Econômicas 12

Ciências Sociais Aplicadas 13

Ciências Sociais 16

Outras 16
1. Não foi possível obter informação de um participante.

AvALIAção do cuRso

A excelência do curso pode ser apreendida por meio 
da Tabela 4, que traz a avaliação realizada pelos 
participantes.

Em uma escala de zero a cinco, dez quesitos fo-
ram submetidos à opinião dos participantes, com 
ótimo resultado: as notas ficaram acima de 4, com 
exceção da carga horária e das indicações biblio-
gráficas, ambas com 3,9. No quesito “sou capaz de 
transmitir os conhecimentos adquiridos”, o resultado 
de 4,2 aponta o êxito de estratégias que buscavam 
transformar o participante num agente multiplicador, 
algo crucial para o desenvolvimento das estatísticas 
públicas: os critérios de aprovação das inscrições, 
o cuidado no encadeamento lógico dos temas e a 
dedicação professoral dos técnicos do Seade. 

Também foram sistematizadas as informações 
constantes do campo “observações, sugestões e 
novas propostas de capacitação”. Merecem olhar 
atento as referências ao material didático, à carga 
horária e à demanda por indicações bibliográficas. 
Em contrapartida, os aspectos logísticos do curso 
foram pontos de recorrentes elogios.
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Tabela 4 – Avaliação do curso, por natureza da instituição de origem do participante

Quesitos  Anipes
Setor Público 

Estadual
Setor Público 

Municipal
Universidades /

Institutos de Pesquisa
ONG ou 
outras

Total

A
va

lia
çã

o 
da

 D
is

ci
pl

in
a

Conteúdo 
programático

4,9 4,5 4,5 4,2 4 4,5

Encadeamento 
dos temas

4,9 4,3 4,4 3,9 4 4,3

Material 
distribuído

4,6 4,5 4,4 4,1 3 4,3

Carga horária foi
suficiente

4,3 3,9 3,6 3,9 3,5 3,9

Respostas 
adequadas aos
questionamentos

5 4,4 4,3 4,1 4 4,4

Indicações 
bibliográficas

4,4 3,9 3,8 3,7 4 3,9

R
es

ul
ta

do
s 

e 
A

pl
ic

ab
ili

da
de

Adquiri novos 
conhecimentos

5 4,4 4,4 4,3 5 4,5

Assuntos 
abordados são
relevantes

5 4,5 4,9 4,5 4 4,7

Sou capaz de 
transmitir os
conhecimentos
adquiridos

4,3 4,1 4 4,3 4 4,2

Há temas para
aprofundamento

4 5 4,4 4,9 4,5 4,6

Nota: Os quesitos foram avaliados numa escala de 0 (Nada Satisfeito / Discordo Totalmente) a 5 (Muito Satisfeito / Concordo Totalmente).

Os participantes sugeriram outros cursos de capa-
citação, entre os quais destacaram-se as temáticas 
ligadas ao aprofundamento dos diversos índices 
existentes (futuridade, transferência de renda, 
qualidade de vida, habitação e desenvolvimento 
econômico), as temáticas vinculadas a Estatística 
e Metodologia de Pesquisa Social (softwares de 
tratamento de dados e de construção e aplicação de 
questionários e entrevistas); e as temáticas ligadas 
a demografia (fluxos, regionalização e estimativas 
populacionais de pequenas áreas). Esse desejo de 
novos cursos foi similar ao anseio por novas opor-
tunidades de aprofundamento dos temas tratados 
em cada um dos módulos do curso.



O Estado de Mato Grosso segue no mesmo cami-
nho, tendo realizado, em abril deste ano, a sua Con-
ferência Estadual de Trabalho Decente. A prefeitura 
de Belo Horizonte e os municípios do ABC paulista, 
regiões onde se concentra grande contingente de 
trabalhadores industriais, também estão avançando 
nesse sentido.

A OIT chama a atenção para o fato de que, antes 
da eclosão da crise financeira internacional, já 
existia uma crise mundial de emprego, resultado 
de um  processo de globalização não equitativo, 
que produziu 200 milhões de desempregados e 
uma situação na qual metade dos trabalhadores 
do mundo era pobre (isto é, vivia com menos de 2 
dólares por dia) e 20 por cento extremamente pobre 
(vivia com menos de 1 dólar por dia).

Com a adoção do seu Plano Nacional de Trabalho 
Decente, o Brasil poderá demonstrar, mais uma vez, 
o seu compromisso com a proteção da economia 
real, dos empregos e da renda de trabalhadores e 
trabalhadoras, além de ressaltar a importância do 
Estado e das políticas públicas como meio de supe-
rar os efeitos da crise econômica internacional.

Agenda do Trabalho 
Decente avança
Laís Abramo
Laís Abramo é a Diretora do Escritório da OIT no Brasil.

O Brasil está dando importantes passos no avanço 
da Agenda do Trabalho Decente, iniciativa que há 
dez anos é o principal compromisso da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) para fazer 
frente à crise mundial do emprego e à necessidade 
de promoção de uma globalização mais justa e 
equitativa. 

Em junho deste ano, a delegação brasileira presente 
à 98ª Reunião da Conferência Internacional do Tra-
balho, realizada em Genebra, formada por represen-
tantes do governo, organizações de empregadores 
e trabalhadores, expressou o seu compromisso 
com os resultados do Plano Nacional de Trabalho 
Decente, articulados em torno a três prioridades: 
gerar mais e melhores empregos com igualdade e 
oportunidades e de tratamento; erradicar o traba-
lho escravo e o trabalho infantil, especialmente em 
suas piores formas; e fortalecer o tripartismo e o 
diálogo social como instrumento de governabilidade 
democrática.

Ao mesmo tempo, em uma experiência inédita em ní-
vel mundial, estados e municípios brasileiros come-
çam a estruturar suas próprias Agendas de Trabalho 
Decente. A experiência pioneira da Agenda Bahia do 
Trabalho Decente já está completando dois anos.
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Livros e Publicações

INfoRME MENsAL E BoLEtIM  
dA coNjuNtuRA cRIMINAL EM 
PERNAMBuco

O Boletim Trimestral da 
Conjuntura Criminal em 
Pernambuco e o Informe 
Mensal da Conjuntura 
Criminal em Pernambuco 
são duas publicações 
da Agência CONDEPE/
FIDEM em parceria com 
a Gerência de Análise Cri-
minal e Estatística - GACE, 
da Secretaria de Defesa 
Social – SDS e com o 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, 
Violência e Políticas Públicas de Segurança – NEPS, 
da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

O Boletim Trimestral apresenta o perfil da crimina-
lidade violenta mediante os números e a taxa de 
crimes violentos letais e intencionais (CVLI), ocor-
ridos em Pernambuco, no trimestre de referência. 
Mapas, e tabelas estatísticas construídas de forma 
a permitir comparações com o mesmo trimestre 
do ano anterior, informam sobre o crime violento 
registrado, de acordo com sua distribuição nas 
regiões administrativas do Estado, segundo o sexo 
e o tamanho da população dos municípios. 

O Informe Mensal, por sua vez, revela, em gráficos 
e tabelas, o número de vítimas e a taxa de CVLI 
ocorridos mês a mês e acumulados durante o ano 
de referência, por região administrativa e por tama-
nho da população, além da média móvel dos três 
últimos meses da taxa de CVLI.

As publicações, que tem por objetivo subsidiar as 
políticas públicas de segurança em Pernambuco, 
estão disponíveis no endereço eletrônico www.
condepefidem.pe.gov.br.

PERNAMBuco INdIcAdoREs 
EcoNÔMIcos

A Agência CONDEPE/
FIDEM divulga trimestral-
mente o boletim Pernam-
buco Indicadores Econô-
micos, com os resultados 
do desempenho da eco-
nomia pernambucana a 
cada trimestre. A primeira 
parte – Economia Per-
nambucana – apresenta 
os resultados das esti-
mativas de crescimento do PIB estadual, a preços 
de mercado, o que permite essa comparação com 
os resultados do Brasil e uma análise relacionada 
à economia brasileira e ao contexto mundial. A 
segunda parte, denominada Nível de Atividade - 
Evolução dos Principais Indicadores Setoriais – é 
composta pela análise dos principais indicadores 
das atividades dos três grandes setores da eco-
nomia pernambucana. Na terceira parte, Trabalho 
e Rendimentos, são apresentados indicadores 
estaduais do mercado de trabalho, como níveis de 
emprego, desemprego e rendimentos, observando 
as especificidades regionais e setoriais do estado. 
A quarta parte, Setor Externo, analisa a evolução do 
comércio exterior de Pernambuco, apresentando 
dados de sua balança comercial, destacando os 
principais produtos exportados e importados. A 
quinta parte, Finanças Públicas, apresenta a evo-
lução de receita e despesa orçamentária estadual. 
Na parte final, Preços e Inflação, são abordados 
os principais índices de preços ao consumidor no 
âmbito local e nacional.



62

Livros e Publicações
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  5  •  Sa lvador,  novembro  2009

REvIstA BRAsILEIRA dE 
sEGuRANçA PúBLIcA

A Revista Brasileira 
de Segurança Pública 
chega a sua Edição 5 
mantendo o princípio 
de ser um ambiente de 
construção para uma 
interlocução entre os 
diversos setores que 
balizam o desenvol-
vimento das políticas 
públicas de segurança 
no Brasil. Esse mes-

mo pressuposto orienta o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, responsável pela edição 
da Revista, desde sua fundação, em 2006: um 
espaço importante de diálogo e debates entre 
a sociedade civil, os órgãos do governo e a 
universidade para tratar de temas pertinentes à 
polícia brasileira. 

Em sua última edição mais recente, a Revista foi 
dividida em duas partes, reunindo um total de 
dez artigos, além de uma entrevista com Joviano 
Conceição de Lima, coronel da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, que exerceu as funções de 
comandante do Policiamento de Choque (CPChq), 
de 2005 a 2008, diretor de Telemática (Dir Tel), em 
2005, e chefe da Inteligência – 2ª Seção do EM/PM 
e Agência Central (AC), entre 2003 e 2005.

Na distribuição dos artigos, a primeira parte trata-
se de um “Dossiê Governanças Policiais”. Para 
se chegar aos três artigos apresentados, no qual 
apresentam-se experiências policiais lidando com 
questões de governança na prática, foi lançado, 
no segundo semestre de 2008, um edital para ins-
crição de trabalhos nesta área. A seleção envolveu 

19 casos emblemáticos, provenientes de várias 
regiões do País, e apresentados em uma oficina, 
durante o “III Encontro Anual do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública”, ocorrido em Vitória (ES),  em 
abril. Desses 19 casos, quatro foram premiados, dos 
quais três transformaram-se em artigos publicados 
nessa edição.

Como parte de um projeto financiado pela Ford 
Foudantion e em parceria com o Napec, este dossiê 
é formado por um texto teórico, em que os autores 
discorrem sobre o conceito de governança policial, 
seus desdobramentos para o fazer polícia e a forma 
como ele tem sido – ou não – aplicado nas polícias 
brasileiras. Esse artigo é precedido por um pequeno 
texto introdutório, em que se buscou realizar uma 
síntese das ideias-força dos autores, de forma a 
guiar o leitor. Por fim, os três relatos de policiais que 
compõem a última parte do dossiê versam sobre 
problemas comuns que as polícias enfrentam e 
soluções diferentes dadas por diversos atores do 
cenário policial brasileiro.

A segunda parte da Revista apresenta artigos a 
dialogar entre si, tendo como pano de fundo a 
realização da I Conseg – Conferência Nacional de 
Segurança Pública, realizada em agosto de 2009, 
em Brasília. O momento político criado pela reali-
zação desta conferência aponta para uma revisão 
das políticas de segurança, seus processos de 
legitimação democrática e a participação da socie-
dade civil. Como não podia deixar de ser, os artigos 
ora publicados revelam a atualidade da discussão 
acadêmica que vem sendo feita em torno de tais 
questões, em que se procura, acima de tudo, uma 
melhor compreensão dos processos que guiam as 
políticas públicas de segurança, seus desdobra-
mentos para a população e para os profissionais 
que atuam na área.
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ARtIGos dossIê GovERNANçAs 
PoLIcIAIs

Participação, controle e propostas para uma efetiva 
governança de polícia: um convite à leitura
Cecília Canalle e Renato Sérgio de Lima

Da governança de polícia à governança policial: 
controlar para saber; saber para governar
Domício Proença, Jacqueline Muniz e Paula Poncioni

Protocolo de Intervenção Policial Especializada: 
uma experiência bem-sucedida da Polícia Militar 
de Minas Gerais na Gestão de Eventos de Defesa 
Social de Alto Risco
Francis Altert Cottta

Parceria, educação e fiscalização no melhoramento 
do transporte regional e no combate à criminalidade
Pedro Norberto de Melo Souza

Mapeamento criminal por meio da plataforma Goo-
gle Maps
Paulo Roberto Bornhofen e Emerson Tenfen

ARtIGos

Paradigmas de segurança no Brasil: da ditadura 
aos nossos dias
Moema Dutra Freire

Avanços na democracia brasileira: a participação 
da sociedade civil na Conferência Nacional de Se-
gurança Pública
Marcelo Ottoni Durante e Wilquerson Felizardo Sandes

Efeitos simbólicos e práticos do Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD) na dinâmica prisional
Camila Caldeira Nunes Dias

Classificações de políticas de segurança
D’Aquino Filocre

O paisano, a política e a “comunidade”: a polícia 
na encruzilhada
Lúcio Alves de Barros

ENtREvIstA

O valor da ética e da formação no ser e fazer polícia 
no Brasil
Cel. Joviano Conceição de Lima, entrevistado por Adriana 
Taets, Érika Sallum e Renato Sérgio de Lima

As cinco edições da Revista Brasileira de Segurança 
Pública estão disponíveis para download pelos dos 
links:
Edição 1 - http://www.forumseguranca.org.br/pdf/revista_
forum_01.pdf

Edição 2 - http://www.forumseguranca.org.br/pdf/revista_2/
revista_completa.pdf

Edição 3 - http://www.forumseguranca.org.br/pdf/revista_3/
RBSP_BAIXAres.pdf

Edição 4 - http://www.forumseguranca.org.br/institucional/
wp-content/uploads/2009/09/revista_fbsp_04.pdf

Edição 5 - http://www.forumseguranca.org.br/institucional/
wp-content/uploads/2009/09/revista_fbsp_05.pdf

REvIstA são PAuLo EM 
PERsPEctIvA

Editada pela Fundação Seade, a revista São Paulo 
em Perspectiva completa 22 anos de circulação 
nacional e ininterrupta, sendo considerada sua 
publicação mais constante.

Lançada semestralmente, suas temáticas são as 
mais variadas, todas marcadas pela relevância so-
cial, política e econômica. Cada número traz vários 
artigos sobre o mesmo tema, assegurando, dessa 
forma, a pluralidade de pensamento, compondo um 
espaço aberto e democrático a diferentes aborda-
gens sobre o mesmo assunto.
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Sempre com preocupação e interesse em ampliar 
e disseminar o conhecimento,  após o conselho 
editorial definir o tema de cada edição, pesquisado-
res vinculados a inúmeras instituições dos Estados 
brasileiros são convidados a participar.

Essa diversidade de autores contribui para a divul-
gação de pesquisas, teorias e ideias desenvolvidas 
em outras entidades, enriquecendo o debate e 
aprofundando as interpretações sobre o assunto 
em tela.

VIOLÊNCIA II:

Dando prosseguimento 
ao debate já iniciado no 
n.º 1 do volume 21 da 
revista São Paulo em 
Perspectiva, essa edição 
enfoca  questões sobre 
a agenda atual de inves-
tigações do país, bem 
como os limites das me-
todologias ou fontes de 
dados utilizadas.  Essa 
preocupação encontra 
justificativa no fato de 

que muitos dos assuntos tratados pelos artigos ou 
são incipientes – como o caso da pesquisa sobre 
pornografia infantil na Internet – ou são projetos de 
intensas disputas em torno do significado e senti-
do de suas categorias de análise – como o papel 
preventivo das polícias e dos municípios, questões 
de gênero, funcionamento do sistema de justiça 
criminal, pobreza, entre outros.  Como resultado, 
esses temas permanecem, em maior ou menor 
grau, opacos às políticas públicas de justiça e se-
gurança e aos seus mecanismos de monitoramento 
e avaliação. 

SAÚDE II:

No segundo bloco de 
estudos sobre a temá-
tica da saúde em suas 
variadas dimensões,  
abordam-se as condi-
ções de saúde da popu-
lação, o acesso e o uso 
dos serviços de saúde, a 
avaliação de programas 
e serviços, além dos 
sistemas de formação e 
trabalho na área.

 No Brasil, nas últimas décadas, observam-se 
avanços importantes na produção e disponi-
bilização de informações de saúde, sejam de 
natureza administrativa, sejam epidemiológicas. 
Ao vasto arsenal de registros administrativos e 
de vigilância à saúde, somam-se os inquéritos de 
base populacional, que têm sido cada vez mais 
frequentes.  O Estado de São Paulo dá também 
sua contribuição nessa área. Exemplos de tal 
aporte são a Pesquisa de Condições de Vida – 
PCV, realizada pela Fundação Seade desde 1996, 
e o Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento, 
desenvolvido pela Faculdade de Saúde Pública 
da USP em 2000 e 2006.

Desse modo, a continuidade desses trabalhos ofe-
rece subsídios teóricos e empíricos para aprofundar 
as reflexões e incentivar ações em uma área tão 
relevante no contexto das políticas públicas.



65

Livros e Publicações
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  5  •  Sa lvador,  novembro  2009

Publicações 
Periódicas da Fee

ISSN (versão impressa): 
0103-3905

Indicadores Econômi-
cos FEE é uma revista 
trimestral. Foi publicada 
até 1988 (v. 16,  n. 2) com 
o título Indicadores Eco-
nômicos RS . A partir de 
então (v. 16, n. 3) passou a 
denominar-se Indicadores 

Econômicos FEE. Tem por finalidade divulgar análises 
sócio-econômicas de caráter conjuntural sobre as eco-
nomias gaúcha, nacional e internacional. A revista não 
apenas divulga trabalhos de pesquisadores da FEE, 
como, tradicionalmente, tem estado também aberta 
a contribuições de autores do Brasil e do exterior.

A revista Indicadores Econômicos FEE na integra 
está disponível em: http://revistas.fee.tche.br/index.
php/indicadores

voL. 36, No 4 (2009)

ISSN 1806-8987
http://revistas.fee.tche.br/index.php/
indicadores/issue/view/148

SUMÁRIO

Análises do Trimestre
O desempenho da economia do RS em 2008
Lívio Luiz Soares de Oliveira

A safra 2008 e as previsões para 2009
Vivian Furstenau

Desempenho da indústria gaúcha e brasileira
Clarisse Chiappini Castilhos, Aurea Breitbach

As exportações gaúchas em 2008 
Álvaro Antonio Garcia

O desempenho das finanças públicas em 2008
Alfredo Meneghetti Neto 

Ensino médio e desenvolvimento: um elo frágil
Carlos Roberto Winckler, Salvatore Santagada

2008:um ano favorável para o mercado de trabalho 
da RMPA 
Walter Arno Pichler 

Tema em Debate
O colapso da pirâmide financeira
Luiz Augusto Estrella Faria  

A insustentável leveza do capital financeiro
Enéas Costa de Souza 

Crise financeira global e política monetária brasileira: 
ainda há fichas a jogar
Edson Marques Moreira 

O retorno do Estado desenvolvimentista no Brasil
Andreas Novy 

Indicadores Selecionados do RS 
Temas de Conjuntura
Notas sobre as altas taxas básicas de juros no Brasil
Roberto Silveira Marcantonio

A internacionalização recente da indústria de etanol 
brasileira
Maria Domingues Benetti

A concentração espacial do emprego formal e da 
massa salarial no Rio Grande do Sul: metodologia 
e tipologia 
Fernanda Queiroz Sperotto, Iván G. Peyré-Tartaruga 

Desempenho comercial e padrão de concorrência 
internacional: uma análise do setor têxtil-confecções 
catarinense entre 1996 e 2006
Ricardo Lopes Fernandes, Silvio Antonio Ferraz Cario
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voL. 37, No 1 (2009)

ISSN 1806-8987
http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/issue/
current

SUMÁRIO

Análises do Trimestre

O câmbio após a crise 
Teresinha da Silva Bello 

Como vai a indústria do etanol no Brasil 
Maria Domingues Benetti 

A cadeia coureiro-calçadista no Brasil e no Rio Gran-
de do Sul: desempenho e impactos da crise 
Silvia Horst Campos 

Tema em Debate

Construindo Indicadores de Sustentabilidade  
Paulo Gonzaga Mibielli de Carvalho, Frederico Cavadas 
Barcellos 

Dimensão institucional da sustentabilidade: gestão 
ambiental em municípios gaúchos 
Naia Geila de Oliveira, Clitia Helena Backx Martins  

Energia e a degradação do Ambiente 
José Enoir Loss 

INDICADORES SELECIONADOS DO RS

Temas de Conjuntura

O efeito contágio da crise financeira global nos 
países emergentes 
André Moreira Cunha 

Crise financeira e reestruturação do sistema mone-
tário internacional 
Luiz Fernando de Paula, Fernando Ferrari Filho

Trajetória do associativismo sindical no Rio Grande 
do Sul e no Brasil, 1992-2006 
Walter Arno Pichler 

O rural e o urbano nos processos de regionalização 
com vistas à análise e ao planejamento do desen-
volvimento territorial 
Carlos Águedo Nagel Paiva 

O emprego formal na Região Metropolitana de Porto 
Alegre: algumas considerações sobre o período 
1989-2007 
Sheila Sara Wagner Sternberg

ISSN (VERSÃO IMPRESSA): 0101-1723

A revista ENSAIOS FEE 
é uma publicação se-
mestral, veiculada sem 
interrupções desde 1980. 
Especializada em arti-
gos de caráter predomi-
nantemente teórico, tem 
como objetivo divulgar 
o debate econômico e 
sociológico dos técnicos 
da FEE e também artigos 

de pesquisadores de outras instituições nacionais 
e estrangeiras. 

A revista Ensaios FEE na íntegra está disponível em:
http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios
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REvIstA BAHIA ANáLIsE & 
dAdos REfoRMA do EstAdo E 
dA GEstão PúBLIcA

A revista Bahia Análise & 
Dados volume 19, núme-
ro 1, “Reforma do Estado 
e da Gestão Pública” teve 
como propósito contribuir 
para o aprofundamento 
do debate sobre o Esta-
do e sua gestão, funda-
mental no contexto atual 
de profundas mudanças 
que vem exigindo do Es-

tado sua contínua reestruturação para enfrentar os 
inúmeros desafios que lhe são impostos. A revista 
apresenta artigos científicos produzidos por espe-
cialistas, pesquisadores e técnicos contribuindo 
para esse novo papel do Estado e suas relações 
com a sociedade civil. Esse número traz uma entre-
vista com o Secretário do Planejamento do Estado 
da Bahia, Walter Pinheiro e 29 artigos agrupados 
em três seções assim distribuídas: Reflexões so-
bre a Reforma do Estado e Administração Pública; 
Gestão e Políticas Públicas Setoriais e Experiências 
e Estudos de Caso.

REvIstA BAHIA ANáLIsE & 
dAdos BIocoMBustívEIs: 
PossIBILIdAdEs E REstRIçõEs

A revista Bahia Análise & 
Dados número 4, “Bio-
combustíveis: Potenciali-
dades e Restrições”, teve 
como objetivo fornecer 
um conjunto de artigos 
científicos produzidos 
por especialistas, pes-
quisadores e técnicos, 
de modo que possam 
fornecer subsídios para 

a formulação de políticas públicas e incentivar a 
discussão sobre as possibilidades e restrições dos 
biocombustíveis no estado da Bahia. Este número 
é composto por 16 artigos, além de uma entrevista 
com o presidente da Petrobrás Biocombustíveis, 
Alan Kardec. Os artigos publicados contempla-
ram os seguintes eixos temáticos: produção de 
biocombustíveis e seu papel no desenvolvimen-
to socioeconômico; tecnologia para produção de 
biocombustíves, matérias-primas e seus territórios 
na Bahia; viabilidade da participação da agricultura 
familiar na produção de biocombustíveis: aspectos 
econômicos, tecnológicos e de gestão; os biocom-
bustíveis e os aspectos sócio-ambientais e aspec-
tos mercadológicos e de gestão na produção e 
comercialização de biocombustíveis.
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QuALIdAdE dE vIdA, 
PLANEjAMENto E GEstão 
uRBANA
Discussões teórico-metodológicas 
Claudete de Castro Silva Vitte, Tânia 
Margarete Mezzomo Keinert (orgs)

Editora: Bertrand - 
ISBN: 9788528613865

Este livro é uma impor-
tante contribuição para as 
temáticas da qualidade 
de vida e do planejamen-
to urbano no Brasil, pois 
procura discutir diversos 
aspectos metodológicos 
e analíticos, levantando 
questões e refletindo so-
bre possibilidades para 
as políticas públicas, 
que são extremamente 

importantes para um país marcado por sérias de-
sigualdades socioespaciais nas mais diferentes 
escalas geográficas, cuja forma mais empiricamente 
evidente é a intensa urbanização e a constante 
metropolização que se realizam com um conteúdo 
social no qual predominam a estratificação social 
e a desigualdade ao acesso pleno à vida urbana 
com qualidade e aos equipamentos básicos para 
a manutenção da existência.

GEstão socIAL: coMo oBtER 
EfIcIêNcIA E IMPActo NAs 
PoLítIcAs socIAIs?
Ernesto Cohen e Rolando Franco 
Brasília: ENAP, 2007.

Um livro que transmite 
ao leitor, em linguagem 
fluida, a importância das 
políticas sociais como 
fator de promoção da 
equidade. Na obra, os 
autores Ernesto Cohen 
e Rolando Franco res-
saltam que não se pode 
confundir equidade com 
justiça social. Para eles, 
a primeira é plenamente 

realizável em determinado momento histórico e 
está ligada à superação das desigualdades pela 
compensação das barreiras econômicas e sociais 
que dificultam a realização do potencial de cada 
cidadão; já a segunda é definida como um valor inal-
cançável. O livro apresenta meios para se promover 
a equidade e traça o caminho que deve ser trilhado 
para a obtenção de sucesso na implementação de 
políticas sociais. 
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II ENcoNtRo BRAsILEIRo 
soBRE PEsQuIsA E ANáLIsE 
dE dAdos QuANtItAtIvos E 
QuALItAtIvos

São Paulo, 25 e 26 de novembro

Nos dias 25 e 26/11/2009 
será realizado o Quanti & 
Quali 2009 – II Encontro 
Brasileiro sobre Pesqui-
sa e Análise de Dados 
Quantitativos e Qualita-
tivos, na cidade de São 
Paulo/SP.

O evento se propõe a 
contribuir para o desen-
volvimento de uma cultu-

ra gerencial e acadêmica de coleta, de preparação 
e de análise de dados, assim facilitando e alavan-
cando tanto o perfil gerencial quanto o processo 
decisório das organizações.

Essa segunda edição do evento tem como tema 
central análise de dados em pesquisas acadêmicas 
e em pesquisas organizacionais e gerenciais. São 
público-alvo pesquisadores, professores, estudan-
tes, mestrandos, doutorandos, profissionais de 
pesquisa, profissionais de organizações públicas e 
privadas (profissionais de todas as áreas da gestão, 
da comunicação, e outros), empresários, analistas, 
consultores e demais interessados na temática.

Veja no site  www.quantiquali.com.br

37º  ENcoNtRo NAcIoNAL dE 
EcoNoMIA 

Foz do Iguaçu, 8 a 11 de dezembro

A 37ª. Edição do En-
contro Nacional de Eco-
nomia, promovido anu-
almente pela ANPEC, 
será realizado este ano 
de 8 a 11 de dezem-
bro em Foz do Iguaçu.

Trata-se do evento científi-
co mais importante na área de Economia, trazendo 
contribuições em teoria econômica, na economia 
política e na econometria. 

Estão confirmadas as presenças dos professores 
Geoffrey Hodgson, Robert Cooter e Stephen Morris 
como convidados internacionais da ANPEC.

A Aula Magna este ano será proferida pelo prof. 
Joaquim Pinto de Andrade, da UnB.
A programação completa está disponível em www.anpec.org.br
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EstAtístIcAs ofIcIAIs E 
MEIo AMBIENtE

CONFERÊNCIA DA ASSOCIAçÃO 
INTERNACIONAL DE ESTATíSTICAS 
OFICIAIS
Santiago Chile, 20 a 22 de outro de 2010.

La Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales 
(IAOS) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
de Chile tienen el agrado de invitarles a La Confe-
rencia IAOS sobre Estadísticas Oficiales y el 
Medio Ambiente: Enfoques, Temas, Desafíos y 
Nexos, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 
de octubre de 2010.

Cada vez más países centran su atención en los 
factores que afectan el medio ambiente y en la bús-

queda de medios para protegerlo. Este proceso ha 
significado tomar conciencia de cómo una amplia 
gama de actividades sociales y económicas se 
relacionan y afectan directamente nuestro hábitat. 
Como consecuencia, la sustentabilidad ha pasado 
a ser relevante en temas medioambientales.

En este sentido, un primer paso para la comunidad 
estadística en general y las oficinas nacionales de 
estadística en particular, es sentar las bases para 
la toma de decisiones políticas. Esto, mediante la 
recopilación de datos estadísticos y la liberación 
de productos para cada área del medio ambiente 
por separado.

Además, es esencial integrar información de diver-
sas fuentes y, tal vez, de diferentes países, para fa-
vorecer la integración de políticas gubernamentales 
relacionadas a la protección del medio ambiente, 
así como de la actividad económica, empresarial, 
y gubernamental.

Veja como participar e submeter trabalhos em http://
www.ine.cl/iaos2010 


