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Resumo 
 Embora acredita-se que dados censitários sejam elaborados por critérios objetivos 
este nem sempre é o caso, especialmente quando se referem a etnicidade e raça. Essas duas 
categorias são múltiplas e dinâmicas, em algumas situações se sobrepõem e em outras são 
divergentes, podendo se tornar maneiras pelas quais as populações acessam sua identidade. 
Além disso, essas duas categorias, sendo parte da construção ou constituição da identidade 
de (ou dentro de) uma nação (ou qualquer grupo populacional), trazem em si aspectos 
políticos. Isso significa que por trás da determinação prévia de categorias para a coleta de 
dados sobre raça e etnia há um discurso específico. Dito isso, argumentamos que estes 
dados refletem a narrativa oficial em relação à constituição de uma população ou nação. Tal 
argumento nos leva a perguntar quais são as narrativas oficiais sobre raça e etnia descritas 
nos dados dos censos de alguns países da América Latina, onde a multiplicidade étnica e 
racial faz parte da sua história. Para isso, foi desenhada uma metodologia baseada na 
comparação de dados – particularmente os questionários censais, e as constituições como 
instrumento legal – e em pesquisa bibliográfica em relação às mobilizações da sociedade 
civil nesses países ao longo das últimas décadas, colocando tudo junto para entender como 
as demandas dos movimentos sociais e civis são incorporadas por meio da lei e refletem na 
coleta dos dados. Para isso escolhemos fazer a comparação da situação de 4 países: 
Argentina, Brasil, Colômbia e Equador. Nosso objetivo é contribuir para a discussão de como 
o dado possui influências políticas em seu desenho. 
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