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13 de maio a 05 de junho 

 

 

CONTRA FALTA DE SENSO DIGAMOS SIM AO CENSO!  UM DEBATE 

SOBRE OS IMPACTOS DA AUSÊNCIA DA PESQUISA DO CENSO PARA A 

COMUNIDADE CIENTÍFICA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS 

 

A Associação dos(as) Geógrafos(as) Brasileiros(as) (AGB) compreende que diante da 

conjuntura da pandemia da COVID-19 e dos posicionamentos explicitamente 

negacionistas do atual (des)governo do nosso país em relação a ciência, é necessário 

dialogar sobre os impactos causados pelos retrocessos visíveis em todo o campo 

científico. 

Convidamos a todas e todos para dialogar com a comunidade geográfica sobre os 

constantes ataques ao Censo Demográfico, como o corte de 90% da verba destinada à sua 

realização, que ameaça inviabilizar a realização desta pesquisa decenal nacional realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  A pesquisa do Censo deveria 

ter ocorrido no ano de 2020, e a sua não-realização poderá afetar negativamente os 

diversos setores da sociedade beneficiados pelos dados que subsidiam as políticas 

públicas para áreas como: saúde, educação, planejamento, moradia, economia, ciência e 

tecnologia. O Censo é o único instrumento efetivo capaz de abranger, coletar e 

disponibilizar de maneira pública informações sobre todo o território nacional.  

O Censo deveria funcionar como um retrato do atual do nosso país, e por meio dos seus 

dados podemos compreender as dinâmicas demográficas, o perfil da população, o que nos 

permite analisar a realidade de maneira crítica em cada área coberta por essa pesquisa. 

Devemos impedir que o atual governo aprofunde ainda mais o desmonte da ciência no 

Brasil. 

Realizar o Censo Demográfico não é apenas dizer quanto somos e onde estamos, o Censo 

Demográfico é fundamental na elaboração e execução de políticas públicas em múltiplas 

escalas e setores. No contexto atual, marcado pelas crises sanitária, política, econômica e 

social, a sua realização torna-se ainda mais fundamental para pensar o Brasil e para 

conduzir políticas públicas que de fato contribuam para a população. 

 

Além da realização do Censo Demográfico, se faz necessário refletirmos sobre a 

necessidade da integridade dos recursos orçamentários inicialmente previstos e a garantia 

da segurança não apenas dos recenseadores e todos os demais envolvidos diretamente, 

mas também da população brasileira. 


