Censo de 2020: nossa missão
é contar todo mundo
A Agência do Censo dos EUA deu início aos esforços decenais de realização de um censo
populacional e habitacional. Nossa missão é contar todas as pessoas uma vez, somente
uma vez, e no lugar certo. Tendências sociais, demográficas e tecnológicas trazem desafios
relacionados à necessidade de encontrar as pessoas e incentivá-las a responder ao censo
decenal. Com isso, considera-se que alguns grupos populacionais sejam “difíceis de contar”.
A Agência do Censo concentra atenção e esforços nesses grupos para garantir uma contagem
completa e precisa de todas as populações.

Como a Agência do Censo define quais populações são “difíceis de contar”?

Em geral, populações difíceis de contar são também difíceis de localizar, com domicílios que
podem não constar da lista de endereços da Agência do Censo. Algumas populações são
difíceis de contar porque apresentam alto nível de mobilidade, estão em situação de rua ou
moram em condomínios fechados.
Populações difíceis de contar também podem ser aquelas cujas respostas são difíceis de
obter porque elas não confiam no governo ou na forma como os dados podem ser usados.
Elas também podem ser difíceis de contar devido a barreiras linguísticas ou falta de acesso
à internet.
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As populações difíceis de
contar podem ser divididas
em muitas categorias.
Por exemplo:
	Crianças pequenas com menos
de cinco anos de idade.
	Pessoas com alto nível de
mobilidade.
	Minorias étnicas e raciais.
	Pessoas que não falam inglês.
	Pessoas de baixa renda.
	Pessoas em situação de rua.
	Imigrantes sem documentos.
	Pessoas que não confiam no
governo.
	Membros da comunidade LGBTQ.
	Pessoas com deficiências
mentais ou físicas.
	Pessoas que não moram em
domicílios tradicionais.
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Como a Agência do Censo alcança populações “difíceis de contar”

A Agência do Censo não mede esforços para contar todos os que vivem no país uma vez, somente
uma vez, e no lugar certo, incluindo populações difíceis de contar.
Algumas dessas iniciativas incluem:
•	Verificar listas de endereço por meio de satélites e checar listas em comunidades do país inteiro.
•	Entregar manualmente materiais do Censo de 2020 em áreas específicas, como pequenas
comunidades no norte do Alaska, ou áreas impactadas por desastres naturais, como o Furacão
Michael, na Flórida.
•	Conduzir uma operação especial para contar moradores de “Instalações Coletivas”, como
alojamentos estudantis, asilos, bases militares e prisões.
•	Trabalhar juntamente com parceiros locais para identificar lugares (abrigos e locais de alimentação
comunitária por exemplo) onde é possível contar indivíduos em situação de rua.

Recursos para pessoas com deficiência

Para ajudar americanos portadores de deficiência, materiais escritos na língua de sinais americana (ASL),
braile e letras grandes estarão disponíveis no site 2020census.gov. Assistência com o Questionário
do Censo estará também disponível por telefone, através de um número específico para deficientes
auditivos ou pessoas com dificuldade de audição.

Recursos para pessoas que não falam inglês
O questionário na internet e a Assistência com o Questionário do Censo estarão disponíveis em
12 línguas além do inglês: espanhol, chinês, vietnamita, coreano, russo, árabe, tagalo, polonês, francês,
crioulo haitiano, português e japonês. Guias linguísticos, glossários e cartões de identificação de
idiomas estarão disponíveis em 59 línguas além do inglês. Questionários em papel estarão disponíveis
em inglês e espanhol.
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Além disso, a Agência do Censo contratará entrevistadores do Censo para trabalharem em suas próprias
comunidades, para que eles tenham familiaridade e possam falar a língua dos bairros onde estiverem
trabalhando.
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