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./-Lqui no Brasil, muitas pessoas têm vergonha de ser pretas e por isso se
dizem mulatas, morenas etc. Muitas pessoas brancas também se sentem
envergonhadas de ter amigos pretos e geralmente dizem que esses ami-
gos são escurinhos/ ou que são pretos de alma branca. Você já percebeu
como isso acontece com freqüência?

Pretos e brancos, portanto , tentam disfarçar que aqui no Brasil existe
uma população descendente dos africanos que vieram para cá, para tra-
balhar na construção da riqueza de nosso país.

Os estudiosos deste assunto chamam este fenômeno de "ideologia do
embranquecimento".

E o que é ideologia do embranquecimento?

É o desejo de ser branco e tudo o que ele representa.

E o que ele representa?

Representa a melhor casa, escola, a formatura de faculdade, o melhor
salário, a boa comida, o carro do anq a conta bancária, boas relações so-
ciais, a roupa da moda/ o passeio nas férias, o bom casamento, o melhor
atendimento médico, o rosto bonito da TV etc.

Tudo isso, entretanto, é direito de qualquer pessoa em nossa socieda-
de, independente de sua cor. E para se conseguir esses direitos não é ne-
cessário deixar de ser preto, mulatq pardo, moreno etc.

Foi justamente pensando nisso tudo que dez organizações do Rio de
Janeiro se reuniram para f.azer a Campanha "Não Deixe sua Cor Passar
em Branco. Responda com Bom C/Senso", com os seguintes objetivos:

- Incentivar pessoas negras e mestiças a declar€Ìr sua cor pÉìra o Censo 91:
branca, preta, amarela, parda, indígena;

- Transmitir uma imagem mais positiva da população negra e mestiça,
contribuindo para a recuperação de sua dignidade, vaTonzação de sua
cultura e construção de sua cidadania. Desta forma, estaremos criando
uma sociedade mais justa e fraterna;

- Contribuir para que as informações do Censo 91 indiquem as reais con-
dições de vida atuais da população negra e mestiça.



o euE É o cEr.rso nnrraocnÁFrco?

O Censo Demográfico é um retrato da popula$q "tirado" de dez em
dez anos, através da contagem rigorosa de pessoas e residências, níveis
de salário e escolaridade, hábitos, número de pessoas que nascem e mor-
rem, quantos são pretos, brancos, pardos, amarelos, ou indígenas, qual
sua idade, onde e como moram, quantos são homens/ quantas são mu-
lheres, se trabalham na cidade, no campo, no comércio, na indústria etc.

QUAL A FINALIDADE DO CENSO?

"O objetivo principal do Censo é a obtenção de informações essenciais
sobre a situação atual da população."

PARA QUE SERVEM AS TNFORMAçÓES COLETADAS PELO CENSO?

Os resultados do Censo são utilizados pelo governo paÍa planejar pro-
gramas de saúde, educação, habitaçãq transporte, energia, abastecimen-
to de âWu, assistência à infância e à velhice etc.

Mas, não é só o governo que faz uso dessas informações. As empresas
se utilizam delas para buscar o local adequado paÍa instalação de uma fá-
brica: as universidades para fazer estudos mais aprofundados sobre pro-
blemas sociais; e as associações de moradores peÌra pedir mais ônibus no
bairrq por exemplo.

QUEM FtZ O CENSO?

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE é res-
ponsável por recolher, orgarlrzaÍ e colocar à disposição de todos as infor-
mações obtidas através do Recenseamento ou Censo Demográfico.

O Censo ê realízado a cada dez anos e para isso o IBGE seleciona e
treina pessoas - os recenseadores - que irão de casa em casa/ por todos os
estados do país, preenchendo o questionário do Censo conforme as res-
postas obtidas.

Como os recenseadores estarão representando o IBGE, todos eles, sem
exceção, terão uma carteira de identificação, a qual você poderá exigir
que the seja apresentada.

QUANDO SE rNrCrA O CENSO?

No dia 1e de setembro terá início a operação de coleta do Censo 91. Es-
te ano o IBGE estima recensear, porta a porta, cerca de 150 milhões de ha-
bitantes, visitando aproximadamente 35 milhões de casas.




