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Objetivos do dia do censo quilombola

• Sensibilizar a população quilombola para responder ao Censo

• Sensibilizar as lideranças quilombolas para abrirem suas 

comunidades para o Censo

• Visibilizar para a sociedade em geral que, pela primeira vez na 

história dos recenseamentos gerais do Brasil, a população 

quilombola residente em áreas quilombolas terá a possibilidade 

de se declarar através da pergunta “você se considera 

quilombola?”
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Consulta livre, prévia e esclarecida
Comunidades Quilombolas

I Etapa de Consulta Quilombola, Casa da ONU/DF.
Junho 2018

II Etapa de Consulta Quilombola, IBGE/RJ.
Dezembro 2018

III Etapa de Consulta Quilombola, Casa da ONU/DF.
Maio/2019

©Thaís Rodrigues/UNFPA IV Etapa de Consulta Quilombola, IBGE/RJ.
Novembro 2019



Seminários de informação a lideranças 
quilombolas

Entre janeiro e março de 2022, com todas as UFs com presença quilombola



Formatos de consulta adoptados:
• Cartografia censitária (Base Territorial): reuniões e oficinas 

nacionais e regionais e contatos locais
• Questionário de desenho operacional: oficinas nacionais
• Sensibilização: participação em eventos regionais, REPACs e 

outros contatos locais

• Coleta: 
reuniões de 
abordagem 
local

• Divulgação: 
reuniões e 
oficinas 
nacionais



Cartografia Censitária Colaborativa



Representação na Base Territorial 
de áreas quilombolas

• Território quilombola oficialmente
delimitado: recorte legal fornecido pelo INCRA
e institutos de terra estaduais compatibilizado
aos setores censitários;

• Agrupamento quilombola: aglomeração de
mais de 15 quilombolas e domicílios próximos
espacialmente. Podem ocorrer em área rural
ou urbana;

• Área de interesse operacional quilombola:
área definida pelo IBGE, construída a partir de
dados do IBGE e de registros administrativos
de órgãos oficiais e instituições parceiras,
caracterizadas pela dispersão dos domicílios
ocupados ou onde não foi possível confirmar a
presença de população quilombola.

Mapa de setor censitário quilombola urbano. 
Quilombo dos Alpes, Porto Alegre/RS.



Processo de atualização

DGC/GTRAD
Órgãos governamentais, 

universidades, instituições e 
organizações da sociedade civil

Supervisões de 
Base Territorial nos 

estados 

Agências - Consultas locais a associações e 
outros interlocutores

- Trabalhos de campo, quando 
necessário

- Interações
- Análise e tratamento
- Supervisão e coordenação

- Adequação às 
necessidades locais

- Interlocução com 
órgãos estaduais

- Treinamento das 
agências





Distribuição de localidades Quilombolas no Brasil

Resultados do mapeamento



Questionários domiciliares



Definições conceituais

Pessoa quilombola

• Por quilombola, entende-se 
a pessoa que se 
autoidentifica como 
quilombola



Definições conceituais

Comunidade quilombola
 Comunidades 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, como definidas pelo Decreto 
n. 4.887/2003



Abertura restrita de quesitos
Áreas Quilombolas

Agrupamento quilombola 
Barra da Aroeira, TO

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Enfatizar que é dessa resposta que construímos a estatística oficial sobre total de quilombolas e total de comunidades quilombolas



Questionário domiciliar e de pessoas
Áreas Quilombolas

• Moradores
• Nome
• Idade
• Sexo
• Cor ou raça

• Indígena
• Etnia
• Línguas faladas

• Se considera Quilombola
• Nome da comunidade 

quilombola
• Registro Civil
• Arranjos familiares
• Fecundidade
• Religião ou culto
• Deficiência
• Migração
• Educação
• Trabalho remunerado e 

próprio consumo
• Mortalidade
• Autismo

• Domicílio
• Paredes
• Cômodos/dormitórios
• Água 
• Banheiros
• Saneamento
• Lixo
• Bens duráveis
• Acesso a internet

Lícia Rubinstein/IBGE



 “Cor ou raça” é uma percepção que o informante tem sobre si 
mesmo (autoidentificação) e sobre os outros moradores

 O quesito é denominado “cor ou raça” e não apenas “cor” ou 
apenas “raça”, já que:

 Há vários critérios que podem ser usados pelo informante 
para a identificação, como: origem familiar, cor da pele, 
traços físicos, etnia, entre outros;

 Também porque as 5 categorias disponíveis podem ser 
entendidas pelo informante de forma variável.

Identificação étnico-racial no Censo Demográfico 2022



 Nas áreas pré-mapeadas, vai abrir a pergunta:

“Você se considera quilombola?”

 Para todos os moradores considerados quilombolas, será 
perguntado:

Qual o nome da sua comunidade?

 Existe uma lista de comunidades pré-registradas no aplicativo, 
mas é possível registrar nomes de comunidades quilombolas 
que não constem dessa lista

Identificação étnico-racial no Censo Demográfico 2022
Características dos Moradores  



 Este bloco tem como princípio o respeito à 
declaração do informante sobre a sua 
identificação étnico-racial e a dos demais 
moradores do domicílio.

 O recenseador ou qualquer outra pessoa da
equipe de coleta não pode questionar o
informante, nem colocar em dúvida sua
declaração

Identificação étnico-racial



 Os casos em que haja desrespeito à declaração do 
informante podem ser informados ao IBGE por meio do 
0800 721 8181, informando:

 Nome e matrícula da pessoa responsável pela coleta 
(sempre disponível no colete dos agentes)

 Nome e endereço da ocorrência

 Todas as situações serão minuciosamente avaliadas e 
corrigidas internamente, quando for o caso

Identificação étnico-racial



 As declarações dos informantes não podem ser 
alteradas

 Mesmo que ele se considere quilombola e não saiba 
informar o nome de sua comunidade, a opção “sim” 
na pergunta “se considera quilombola” deve ser 
mantida

 Nesse caso, no campo destinado ao nome da 
comunidade o recenseador deve anotar “não sabe”



 A pergunta “Se considera quilombola” não vai abrir

 O domicílio deve ser registrado pelo recenseador 
como Domicílio Quilombola no cadastro de 
endereço (localidade quilombola, referência)

 Sensibilização para que o informante avise ao 
recenseador que é quilombola

Quilombolas residindo fora das áreas pré-mapeadas





Metodologia da coleta censitária em 
áreas quilombolas 



Procedimentos de abordagem aos 
representantes comunitários

Reunião de abordagem com liderança quilombola, Quilombo dos Alpes, 
Porto Alegre/RS

Daiane Ciriáco/IBGE

Reunião de abordagem na Comunidade Quilombola Pedras Negras/RO
Luiz Cleyton Lobato/IBGE 



Guias comunitários

Guia comunitário apoiando a equipe do IBGE e dos observadores 
externos numa das etapas de teste do Censo 

TQ Conceição das Crioulas.
Marta Antunes/IBGE

O trabalho esperado dos 
guias comunitários em 
áreas quilombolas é a 

condução com 
segurança do 

recenseador por todos 
os domicílios a serem 
visitados, indicando as 

melhores rotas de 
percurso, os melhores 
horários para a visita e 

os códigos de conduta a 
serem adotados



Treinamento





Materiais de treinamento

Garantir o dia de 
treinamento de 

PCTs para 
ACMs/ACSs e 

recenseadores nos 
municípios pré-

definidos no plano de 
coleta de PCTs



Protocolos de saúde

• Orientações básicas para as 
equipes de coleta no contexto da 
pandemia por Covid-19
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