


Vai ter Censo em 2022! Mas...
O que é o Censo?

O Censo Demográfico é a maior e 
mais abrangente pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, o IBGE. Com o Censo, 
teremos informações atualizadas sobre 
a população e os domicílios de todo o 
Brasil! Assim poderemos saber:

O Censo 2022 será realizado a partir de 
1º de agosto e os recenseadores do IBGE 
vão coletar informações nos domicílios 
de todos os municípios do Brasil!

Quantos somos?

Como somos?

Onde vivemos?

Como vivemos?



Pela primeira vez na história do Censo, a 

população quilombola poderá ser identificada. 

A pesquisa fará um recorte específico para 

abordar as características demográficas, 

sociais e econômicas dessa população. 

Serão feitas perguntas específicas “Você se 
considera quilombola?” e “Qual o nome da 
sua comunidade?”
Além disso, com os resultados do Censo 

saberemos diversas outras informações 

como: quantos são os quilombolas (por sexo, 

idade, cor ou raça, nível de escolaridade), seu 

acesso ao mercado de trabalho, dados sobre 

rendimento, acesso ao saneamento básico 

e características de domicílios.

Essas são informações fundamentais para 

que a população quilombola possa ser 

representada no grande retrato do Brasil 
realizado a partir do Censo!

Quilombolas no Censo 2022



Essa população é parte da construção da 
nação brasileira e tem grande importância 
para a história, o conhecimento e o futuro 
do nosso País! Trazem em suas narrativas as 
marcas da resistência à opressão histórica 
sofrida e das trajetórias das comunidades 
em busca do reconhecimento de seus 
direitos.

E com sua organização social, costumes 
e tradições, contribuem ativamente para o 
patrimônio cultural brasileiro na atualidade!

O retrato do Brasil será mais completo 
com as informações sobre os quilombolas!

A informação de cada um vai compor 
o conhecimento de todos!

De acordo com o Artigo 2º do Decreto 4.887/2003, quilombolas são grupos étnicos, segundo critérios de autoatribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão historicamente sofrida.



A importância do Censo
O Censo vai gerar informações sobre todos e para todos: um grande retrato para 

o conhecimento do Brasil! Ele vai produzir informações que podem ser usadas para 
a tomada de decisões de políticas públicas e da iniciativa privada.

Para o sucesso do Censo, todos devem participar:

• recebendo bem os recenseadores;
• respondendo às perguntas;
• divulgando para amigos e familiares! 

E estudantes e educadores podem ser parceiros do Censo 2022!



educa.ibge.gov.br

Trabalhando o Censo 
em sala de aula

Para saber mais sobre o Brasil e o Censo, 
educadores e estudantes podem contar 
com o IBGEeduca:

educa.ibge.gov.br
O IBGEeduca disponibilizará um 

e-book com sugestões de atividades 
pedagógicas referentes ao Censo, ao 
IBGE e à população brasileira. Além 
disso, ao longo deste ano de Censo, o 
IBGEeduca oferecerá diversos outros 
conteúdos, vídeos e textos sobre o tema 
para professores e alunos de todo o Brasil. 

Conte conosco. Nós contamos com você!

http://www.educa.ibge.gov.br


Quer ter mais informações sobre 
o Censo? Acesse o site:

censo2022.ibge.gov.br

http://censo2022.ibge.gov.br
http://ibge.gov.br

