Umbanda e o Censo 2010

Estamos a 7 dias do início do Censo 2010.
Acreditamos que este Censo é muito importante para nossa religião.
Uma questão difícil de ser respondida é qual a percentagem de brasileiros
que são umbandistas e todos nós que seguimos esta religião sabemos dos
vários motivos existentes que dificultam a resposta desta pergunta.
Em 1991 o IBGE incluiu em seus questionários como opção única a
Umbanda e o Candomblé, totalizando 648.463 pessoas que declararam
que praticavam um destes cultos.
No censo de 2000, foram separadas as duas religiões - Candomblé e
Umbanda, onde se obteve o seguinte resultado:
Candomblé: 139.328
Umbanda: 432.001
Um total de 571.329 adeptos.
Houve uma diminuição de 648.463 para 571.329, um montante de 77.134
pessoas o que corresponde a uma diminuição de 11,89% de adeptos na
década de noventa.
Segundo informações do IBGE em 2010, o IBGE realizará o XII Censo
Demográfico, que se constituirá no grande retrato em extensão e
profundidade da população brasileira e das suas características sócioeconômicas e, ao mesmo tempo, na base sobre a qual deverá se assentar
todo o planejamento público e privado da próxima década.
O Censo 2010 será um retrato de corpo inteiro do país com o perfil da
população e as características de seus domicílios, ou seja, ele nos dirá
como somos, onde estamos e como vivemos.
A coleta está fixada para começar em 1º de agosto de 2010 e o início da
divulgação dos resultados em dezembro do mesmo ano.
Serão visitados todos os domicílios do país e qualquer morador capaz de
fornecer as respostas às perguntas do questionário pode responder ao
recenseador por todos os demais moradores daquele domicílio.
Os recenseadores, identificados com colete, crachá e computador de mão,
irão coletar as informações através de entrevista direta com perguntas

listadas sob a forma de questionário a ser preenchido no computador de
mão.
Como em Censos anteriores, serão utilizados dois questionários: o da
amostra, a ser aplicado em uma fração dos domicílios ocupados, e o
questionário simplificado nos restantes.
A pergunta sobre a crença do entrevistado encontra-se no questionário da
amostra que será aplicado somente em algumas residências.

O entrevistador ao fazer a pergunta fornecerá ao entrevistado uma
relação das possíveis opções, entre estas opções você vai encontrar
ESPIRITISMO, CANDOMBLE e UMBANDA.
É muito importante que aquela pessoa que tem a Umbanda por religião,
não tenha receio, preconceito ou medo na hora de responder.
Diga claramente: SOU UMBANDISTA!
Infelizmente existem muitos umbandistas que ao serem perguntados
sobre sua crença ou religião dizem: SOU ESPÍRITA.
Não é possível neste texto nos aprofundarmos nos reais motivos desta
resposta, mas queremos deixar bem claro que existem diferenças
enormes em ser UMBANDISTA e ser ESPÍRITA.
Nós os UMBANDISTAS somos ESPIRITUALISTAS assim como os ESPÍRITAS
também são ESPIRITUALISTAS, mas ESPIRITISMO é uma religião e
UMBANDA é outra religião.
Se você é UMBANDISTA valorize sua religião dizendo SOU UMBANDISTA,
pois somente desta forma ela irá se fortalecer e ser respeitada por todos.
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