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Os quilombos eram locais de refúgio e liberdade, foi nosso primeiro lugar de

moradia longe dos opressores. Hoje, é um lugar de paz, de preservação das

nossas origens. Mas ainda é um local de resistência.

Ser quilombola continua sendo uma missão. É ser liberto, se aceitar e resistir.

Significa se identificar com uma comunidade, com um coletivo. É continuar

lutando por outras formas de liberdade.

Além disso, nossa luta quilombola não é só por direitos, é contra a história que

contaram sobre a gente e nós fomos obrigados a acreditar. Precisamos contar

quem somos.

Por isso esta pesquisa é importante. Porque é nossa voz contando a nossa

história. Nós não somos objetos de pesquisa. Esta pesquisa está próxima da

nossa realidade. É um trabalho que parte de uma experiência da própria

comunidade, coletiva e gerenciada pelo nosso povo. Não é um conto de fada para

ser escrito por outros, é a nossa vida.
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A APLICAÇÃO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS (MA)

TREINAMENTO
FERRAMENTAS

APLICAÇÃO ANÁLISE DE DADOS
E RELATÓRIO

DIVULGAÇÃO

A pesquisa feita com comunidades quilombolas faz parte do Programa

Novas Tecnologias e Povos Tradicionais e Programa Compartilhando

Mundos (parceria entre Ecam, Conaq, Google Earth Outreach e Usaid),

que se realizou em quatro etapas:

Na primeira foram feitas capacitações em algumas ferramentas, como

ODK - Open Data Kit (que permite a coleta de dados em pesquisas

socioeconômicas), Google Terra (que viabiliza o mapeamento pela

própria comunidade de seu território) e Youtube (que possibilita

contar a história quilombola usando recursos audiovisuais).

Em uma segunda etapa, a partir das capacitações, os dados foram

coletados em 09 comunidades quilombolas que fazem parte do

município Mirinzal no Maranhão.

Inicialmente, o projeto foi pensado para as três comunidades

pertencentes ao território da Reserva Extrativista Quilombo Frechal

(Deserto, Frechal e Rumo), mas foi expandida por demanda de mais

seis comunidades próximas.

A terceira etapa consistiu na análise dos dados e elaboração deste

relatório de pesquisa, que foi construído e validado pelas comunidades

quilombolas participantes da pesquisa socioeconômica.

Como próximo passo, espera-se que o material seja útil para as

comunidades e movimento quilombola, para reivindicação de direitos e

construção de ações estratégicas.
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A pesquisa foi realizada entre 1º de setembro de 2017 e 17 de setembro de 2018. Os aplicadores,

moradores locais das nove (9) comunidades, recolheram respostas de 567 casas, resultando em dados

de 2.002 quilombolas.

A análise dos dados parte da interpretação da própria comunidade sobre os resultados. Entre os dias 22

e 24 de fevereiro de 2018, representantes de todas as comunidades se reuniram para discutir os

resultados mostrados em cada bloco deste relatório.
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OBJETIVOS DA PESQUISA

A análise de dados da pesquisa surge a partir de quatro principais objetivos:

POLÍTICAS PÚBLICAS

HISTÓRIA

REDES

TRADUÇÃO

Fornecer insumos para construção de políticas públicas
voltadas para a realidade quilombola a partir de dados mais
próximos ao cotidiano dos moradores. Além disso, possibilidade
de contraposição a dados oficiais construídos sem adaptação à
vida quilombola.

Registro da história quilombola, tendo a voz quilombola como
protagonista e manutenção do registro da realidade atual das
comunidades pesquisadas.

Estabelecer laços de proximidade entre diferentes
comunidades quilombolas, seja em nível de território,
município, estado ou país.

Apresentar a vida quilombola a partir dos próprios conceitos e
da linguagem comum ao cotidiano no quilombo. Tal tradução
permite identificar as singularidades da vida quilombola em
relação a outros contextos sociais.
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QUEM SOMOS?
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Esta seção apresenta os hábitos, cultura e costumes

apresentados por meio da pesquisa realizada nas

residências quilombolas no Maranhão. Mais do que

fornecer uma conclusão de quem são, este capítulo mostra

a complexidade da realidade nos quilombos.

Os quilombos preservam um senso de comunidade ligado

a uma consciência histórica, cultural e religiosa. Existe um

orgulho quilombola explícito na preservação de costumes,

como pedir a benção, os festejos religiosos e outros

eventos culturais.

Nas comunidades, predominam os jovens, que preservam

o respeito pelas vozes anciãs. A quantidade de homens e

mulheres é equilibrada. As casas são compostas por

famílias mononucleares, iniciadas a partir de um laço de

casamento ou de maternidade e paternidade.

Ao mesmo tempo, quase metade das famílias tem parentes

que saíram no quilombo em busca de oportunidades de

emprego e estudo. Ou seja, também existe um desejo por

mais do que o que a vida no quilombo consegue oferecer

na atualidade.



As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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AS COMUNIDADES

As comunidades pesquisadas representam uma história de resistência, assim como

todo o movimento quilombola. O reconhecimento delas começa com Frechal e sua

luta por representação e direitos. Essa comunidade foi o primeiro quilombo

reconhecido no Brasil.

A partir dos esforços de aplicação, o gráfico ao lado representa, na maior parte dos

casos, a real proporção da população das comunidades. Nos casos em que

algumas comunidades estão sub representadas, problemas gerais de aplicação,

como resistência dos moradores, prejudicaram a exatidão de dados. De qualquer

forma, isso não inviabiliza sua relevância.

A pesquisa não conseguiu abordar todas as comunidades quilombolas do Maranhão. Todas as análises a partir 
daqui levam em consideração as proporções acima.
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As porcentagens fazem referência a 2.002 indivíduos entrevistados
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PIRÂMIDE ETÁRIA

A predominância de jovens na comunidade não impede que as vozes anciãs

continuem a ser as mais respeitadas. Por parte dos mais velhos, existe um cuidado

em manter a história quilombola viva, contar e registrar tudo o que a comunidade

passou. Por parte dos mais jovens, a vontade de explorar novas possibilidades não

ofusca a consciência quilombola e o significado histórico desse descendência.

* Dentre os 2.002 indivíduos entrevistados, 25 não responderam a pergunta. 
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As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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A FAMÍLIA QUILOMBOLA

O conceito de família quilombola começa através de laços de casamento ou de

paternidade e maternidade. É por meio da família que os valores são passados,

como o respeito aos mais velhos e a honra à palavra. Em todas as comunidades, a

distribuição das famílias por casa é muito similar: geralmente mora uma família por

residência (observado em 87% das casas entrevistadas).

Os ciclos de convivência variam um pouco conforme a possibilidade de construir a

casa própria e o retorno para o cuidar dos mais velhos.
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As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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PESSOAS NA CASA

O gráfico mostra que, além de ser comum que as casas abriguem um único núcleo

familiar, é também comum que sejam famílias entre 3 e 5 pessoas.

Existe, por parte das comunidades, uma percepção que este número é diferente

em Santiago, onde existiriam mais pessoas por casas, e em Rumo, onde existiriam

menos pessoas por casa. A expectativa está correta, de fato, como mostram as

médias abaixo. No entanto, os testes estatísticos não apontaram significância para

essa diferença.
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As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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MUDANÇA PARA A CIDADE

A maior motivação para mudança é a falta de oportunidades, tanto para trabalho quanto para estudo. Muitos quilombolas saem de suas comunidades em busca

de uma renda maior ou outras possibilidades de emprego. Por fim, outro ponto de atenção é que o acesso à internet, ainda que limitado, melhorou a

comunicação entre os que deixam e os que ficaram no quilombo.

*224 residências responderam a pergunta.
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As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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RETORNO PARA A COMUNIDADE

As mudanças motivadas por saúde costumam não durar mais do que a finalização

do tratamento. Ainda, segundo a comunidade, os quilombolas que mudam para

estudar também retornam mais a comunidade do que os que saem para

conquistarem outras oportunidades de trabalho.

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 7 não responderam a pergunta.
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As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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ATIVIDADES COLETIVAS

As comunidades quilombolas são engajadas. Apenas 10% das casas não marcaram

qualquer tipo de atividade coletiva. Guiados principalmente por festejos religiosos

os quilombos mantém vivo o senso comunitário, inclusive incluindo pessoas do

município dentro das atividades.
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As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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RELIGIOSIDADE

As comunidades são profundamente marcadas pelo religioso. Para além da

predominância das religiões cristãs, existem também costumes que estão

relacionados às religiões de matriz africana, presentes na cultural local.

É o caso da benção pedida pelas crianças da comunidade. Apesar de parecida com

a cristã, o ato segue a simbologia das religiões de matriz africana. Quem abençoa

leva a mão à boca e depois à testa do abençoado.

O sincretismo religioso também fica evidente em outros momentos. No Tambor de

Crioula, por exemplo, em que parte dos quilombolas enxerga como atividade

cultural e outra como atividade religiosa.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 6 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%



As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

REALIZAÇÃO

ATIVIDADES CULTURAIS

A pergunta recebeu grande quantidade de negativas porque os respondentes

entenderam que a expressão “desenvolver” significa encabeçar o desenvolvimento

de alguma atividade cultural. Além disso, nem todas as famílias entendem

atividades religiosas como culturais.

No entanto, pelas respostas sobre participação em atividades coletivas e prática de

culto religioso, é mais valioso entender que as comunidades têm membros em sua

maior parte engajados com algum tipo de atividade.

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 205 não responderam a pergunta.
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Esta seção retrata sobre a infraestrutura das comunidades.

Aqui, são abordados aspectos que vão desde a construção

de banheiros e estrutura das residências, até o acesso a

políticas públicas, como tratamento de água e esgoto.

As comunidades relatam que houve avanços valorosos nas

últimas décadas sobre a infraestrutura, mas ainda falta

conquistar itens básicos, como coleta de lixo pública e

maior quantidade de poços artesianos.

Também é preciso olhar com atenção para a proporção de

casas de taipa, casas sem banheiro e com esgoto a céu

aberto.

Portanto, este capítulo é de especial utilidade para as

lideranças quilombolas, com recursos sociais e políticos,

para buscar acesso a medidas do governo e prefeitura que

solucionem ou aliviem os problemas das comunidades.

A leitura deve ser guiada para identificar os quilombos mais

vulneráveis e pensar em planos de ação para o

desenvolvimento da região.



As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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FORMAS DE ACESSO

Para todas as comunidades existe acesso por estrada. Também existe a

possibilidade de fazer a travessia entre comunidades pelo Rio Uru, usando canoa.

Deserto, Porto Nascimento e Graça de Deus são comunidades podem ser

acessadas por rio.
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*Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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CASA DA FAMÍLIA

A alta proporção de casas de alvenaria é resultado do esforço dos quilombolas no

acesso a políticas públicas de habitação. No entanto, existe diferença

estatisticamente relevante entre as comunidades. Santiago destoa das demais

realidades pesquisadas com a maior concentração de casas de taipa, sendo que lá

apenas 60% das casas são de alvenaria.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
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CASA DA FAMÍLIA

Em relação ao telhado, é importante ter atenção com as casas que utilizam telha de 

amianto. O caso é da comunidade Colônia. Esse é um ponto de atenção devido o 

material possuir elevado grau tóxico e já proibido sua extração, industrialização e 

comercialização no país desde 2017.

No mais, a concentração de palha é ainda menor do que a concentração de casas 

de taipa.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.

**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%



As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

REALIZAÇÃO

CASA DA FAMÍLIA

Possuir banheiro interno está ligado ao acesso a saneamento básico. Sobre a alta

proporção de banheiros externos, pode-se dizer:

1. Casas de Taipa

Não é possível dizer que a motivação dos banheiros externos seja o tipo de

construção da casa. 33% das casa que declararam apenas banheiro externo são de

taipa contra 63% de alvenaria.

2. Costume da comunidade

11% da casas tem banheiro interno e externo. Visto que antes as casas eram em

sua maioria de palha, parte da comunidade está acostumada a utilizar os banheiro

externos. Então, ocorre que em casa com banheiro interno, alguns moradores

também se dispõe a construir e continuar usando também a opção externa.

Sobre não possuir banheiros, a maior parte (62%) também está em casas de

alvenaria.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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CASA DA FAMÍLIA

A diferença entre comunidades sobre o acesso a

banheiro é relevante. Destaque para a

comunidade Graça de Deus, onde 22% não tem

banheiro.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção 
portanto a soma das porcentagens presentes no gráfico não é 100%

* Dentre as residências entrevistadas, 62 afirmaram não possuir banheiro em casa.



As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE

O acesso varia de maneira relevante entre as comunidades: 57% das casa de Santa

Tereza e 49% de casas em Santiago não tem acesso ao tratamento por fossa

séptica. Na outra ponta, 92% das casas de Rumo e 93% de Frechal tem acesso a

este tipo de escoamento do esgoto.

Dos 3% de casas com esgoto que corre a céu aberto, 53% não tem banheiro e 40%

tem banheiro externo. Das que não tem banheiro, 37% são casas de taipa e 25%

são de adobe.

As casas que não tem banheiro e são de taipa estão todas em Santiago, as de

adobe que não tem banheiro se dividem entre Porto Nascimento e Deserto.

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 8 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE

Apesar das prefeituras serem obrigadas por lei a coletar o lixo, mesmo na área

rural, a única comunidade que tem coleta pública é Colônia, às vezes considerada

como um bairro de Mirinzal. Pela falta de ação da prefeitura, os moradores sem

outra opção acabam queimando seu lixo.

Importante ressaltar que lixo para as comunidades quilombolas é algo que não

pode ser reaproveitado, sendo a matéria orgânica adubo e não lixo.

Também foi relatado pelos quilombolas que o território de Frechal é utilizado por

moradores da região (não quilombolas) para descartar lixo de diversos tipos, desde

carcaças de animais até plásticos utilizados no dia a dia.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE

Mesmo que a maioria das casas entrevistadas tenham energia elétrica a partir da

rede pública, existe negligência dos responsáveis quanto à qualidade do serviço. A

fiação é irregular e a distribuição costuma ficar interrompida por longas horas

durante a chuva.

Sobre a tarifa social, percebeu-se que falta comunicação para avisar aos moradores

sobre a existência e como aplicar o benefício.

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas
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ACESSO À ÁGUA

Mesmo com a maioria declarando utilizar poços artesianos, nem sempre se tem o

poço em casa. Em alguns casos é preciso buscar água na residência de outras

pessoas. Esse tipo de acesso é um dos exemplos do senso de coletividade

encontrado nos quilombos entrevistados.

Apesar de demonstrado no gráfico que a água do rio é pouco utilizada para

consumo, o rio ainda é muito utilizado pelas comunidades para lavar roupas, lazer e

para a produção.

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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ACESSO À ÁGUA

Os agentes de saúde entregam cloro para a comunidade, mas não é o suficiente

para fazer com que a comunidade utilize o mecanismo como tratamento da água.

Sobre a alta proporção de casas que não fazem nenhum tipo de tratamento: muitas

casas não têm acesso a filtros, pelo preço, e também existe o costume de não filtrar

a água que vem do poço artesiano.
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25%

68%
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Ferver
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Nenhum

Filtrar

Como se dá o tratamento da água que a família 
consome?

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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NOSSO TRABALHO

Foto por: Vanessa Eyng (ECAM)
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REALIZAÇÃO

Para entender este capítulo é preciso refletir sobre três conceitos que são ressignificados para os quilombolas:

Renda Trabalho Ajuda

É o dinheiro arrecadado de maneira fixa. Não
significa todo o dinheiro que a família recebe
por mês, mas o valor que tem periodicidade
bem definida. Serviços não sazonais e
benefícios do governo são exemplos.
Portanto, é importante notar que este
conceito não abrange por completo as
formas de arrecadação dos quilombolas.

Entender o significado de renda e trabalho para as comunidades quilombolas envolve reconhecer as especificidades de cada

comunidade e não simplificar as vivências do quilombo em um embate entre a vida na cidade e a vida no quilombo.

As análises deste bloco buscam entender, a partir de relatos da própria comunidade, quais são os reais pontos de atenção sobre as

maneiras de arrecadação das comunidades pesquisadas.

É de onde vem o sustento do quilombola. Ou
seja, neste cenário, a renda é um
complemento do trabalho. Então, é razoável,
por exemplo, que o quilombola trabalhe em
agricultura e complete sua renda com
benefícios do governo.

É uma forma indireta de falar sobre trabalho.
Enquanto o trabalho demonstra, assim como
a renda, alguma periodicidade. A ajuda é mais
sazonal. Quem ajuda não tem a
responsabilidade total pelo trabalho, mas,
para os termos urbanos, trabalha.

Foto por: Vanessa Eyng (ECAM)
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RENDA FAMILIAR

Essa pergunta envolve dois conceitos ressignificados: ajuda e renda, onde

contribuir com a renda significa auxiliar no complemento do dinheiro fixo.

A maioria das casas entrevistadas alega ter duas pessoas que auxiliam na renda

familiar. De fato, é razoável que duas pessoas auxiliem na renda familiar, visto que a

família em geral tem apenas um núcleo e é composta por 3 a 5 pessoas, crianças

inclusas.
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RENDA FAMILIAR

Essa questão, no original, era valor total da renda. No entanto, as respostas falavam

mais sobre arrecadação de dinheiro fixo, por isso o título do gráfico foi

complementado.

Para compreender este dados, são dois pontos de atenção:

1. É preciso pensar que a vida quilombola não depende exclusivamente do

dinheiro, mas o dinheiro é um complemento do trabalho;

2. O trabalho quilombola costuma ser sazonal. Faz-se o necessário para fechar as

contas ao final do mês, não necessariamente o mesmo trabalho que o período

anterior. Em um momento se planta, em outro se cria galinhas, em outro se pesca.

Tudo se consome e/ou vende.

No entanto, também é preciso pensar que a comunidade depende de dinheiro para

comprar vários itens básicos que têm periodicidade mensal ou semestral, como:

arroz, temperos, roupas, remédio, pagar energia, entre outros. Portanto, apesar de

trabalho superar a necessidade imediata de renda, dinheiro também é importante

na vida dessa comunidade.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 16 não responderam a pergunta.
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RENDA FAMILIAR | ORIGEM DO DINHEIRO FIXO

Ainda sobre a origem do dinheiro fixo, vale

ressaltar que:

As comunidades têm formas de arrecadação

muito similar, com exceção do trabalho informal

e agricultura. Essas duas fontes de renda tem

diferença estatisticamente significativa.

Destaque para as inversões entre Deserto e

Graça de Deus. Enquanto a primeira depende

mais do trabalho informal, a segunda ainda

arrecada mais por meio da agricultura.

• *Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a 
soma das porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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BENEFÍCIOS

É preciso pensar que essa pergunta reflete, na verdade, os benefícios que a

comunidade mais tem conhecimento que recebem.

Por exemplo, o BPC tem o mesmo valor que a aposentadoria e é recebido em data

similar. Portanto, não é possível dizer o quanto a comunidade realmente faz uso

desse benefício, já que pode ser confundido com a aposentadoria.

Para além dessa confusão entre direitos e benefícios, é importante notar que os

incentivos recebidos pelas comunidades são de caráter transitório, como é o caso

do PHNR, o Bolsa Maternidade e o Bolsa Verde.

Ou seja, esta pergunta não mede o quanto a família precisa do benefício, mas de

fato, apenas se já foi beneficiada em algum momento da vida.
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A família já foi beneficiado por:
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TRABALHO DE CASA

Com essa pergunta é difícil saber a diferença entre ajudar no trabalho e ajudar na

renda. Por vezes, a ajuda na renda da mulher está ligada com ela ficar em casa,

ajudando a criar galinha e cuidando do quintal, por exemplo. Ao mesmo tempo,

também é comum que as mulheres limpem e arrumem a casa.

Por essa diferença sutil, entre trabalho, ajuda e renda, fica também limitado explicar

a considerável quantidade de casas onde nenhuma mulher ajuda no trabalho da

casa.
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TRABALHO DE CASA

Se as mulheres ajudam no trabalho de casa com as tarefas domésticas e atividades

no quintal, os homens assumem o papel principal em trabalhos como pequenos

reparos na casa e atividades de pesca e caça. Entre os jovens também são

frequentes os relatos daqueles que ajudam com o serviço doméstico, como lavar a

louça e cozinhar, mas a mulher é ainda a maior responsável por essas funções.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 5 não responderam a pergunta.

Número de casas
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NOSSOS DIREITOS E CIDADANIA
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O capítulo aborda o acesso a benefícios e a direitos dos quilombolas.

Destaque para escolaridade

Durante o Ensino Infantil e Fundamental, as crianças

permanecem na escola. No entanto, a partir da transição

para o Ensino Médio começa a existir uma evasão

escolar, principalmente por falta de acesso, que ganha

ainda mais endosso quando atinge estudantes que

deveriam acessar o Ensino Superior.

O bloco também aponta que as famílias são engajadas com as

associações e conhecem bem os benefícios e processos que mais

afetam seu dia a dia, como a DAP e Cadastro Único.

Também são assistidos quanto a saúde, por meio da visita em

domicílio dos agentes de saúde, e é costumeiro fazer uso de remédios

da medicina natural, culturalmente administrada pelos próprios

quilombolas.
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Idade
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ESCOLARIDADE

Em 2019, tem início o programa de polarização das escolas das comunidades, que

afeta o Ensino Fundamental e Médio. Na prática, a escola e professores disponíveis

para todas as comunidades ficarão concentradas em apenas uma localidade,

fazendo com que muitos estudantes quilombolas precisem se deslocar para outras

comunidades, o que pode aumentar ainda mais a evasão escolar.

A medida, segundo a prefeitura, é resultado da baixa quantidade de estudantes

nessas etapas em cada comunidade. Ou seja, existem dois problemas principais

para serem enfrentados quanto à escolaridade: como diminuir a evasão e como

não perder direitos e acessos adquiridos.

Nas comunidades, existem escolas até o 5º ano que funcionam bem.
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* Dentre os 2.002 indivíduos entrevistados, 51 não responderam a pergunta.
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ESCOLARIDADE | Quem são os que não estudam?

O gráfico ao lado corrobora o dado apresentado no capítulo Quem Somos, que

aponta que estudo e trabalho são os principais motivos de saída do quilombo.

Quanto mais elevado o nível de escolaridade mais difícil é a permanência do

quilombola na comunidade pela falta de oportunidades de trabalho.

Também é importante notar que 22% dos estudantes, em idade apta ao Ensino

Superior, tem apenas o Ensino Fundamental. Dos alunos que deveriam estar

cursando o Ensino Médio, só não existem casos em Bom Viver e em Santa Tereza.

Ou seja, já no Ensino Médio começam as dificuldades em manter os jovens na

escola pela dificuldade de acesso à modalidade do ensino.

O abandono escolar
começa a crescer
depois dos 15 anos,
quando ocorre o fim do
ensino fundamental e
cresce após a
conclusão do ensino
médio.

* Dentre os 2.002 indivíduos entrevistados, 13 não responderam a pergunta.
* A porcentagem de ensino superior é referente a jovens entre 18 e 25 anos que não estão estudando. 

2% 3%
7%

87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pré-Escolar Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior

Em que etapa deveriam estar os que não mais estudam?

0 1 2 3 4 5 6 8 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Idade

Distribuição de não estudantes por idade



REALIZAÇÃO
TÉCNICA

As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas

REALIZAÇÃO

EDUCAÇÃO SUPERIOR

As comunidades fazem pouco uso do Pronatec, assim como do acesso via cotas a universidades federais. Ainda quando jovens quilombolas acessam a educação
superior pública, poucos conseguem o benefício da bolsa permanência, devido as dificuldades burocráticas de acessar o benefício.

*n=24

99%

Algum membro da família é atendido 
pelo Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - Pronatec?

Não Sim

96%

4%

Existe pessoas cursando Graduação em 
Instituições Públicas Federais

Não Sim

88%

13%

Algum membro da família(que esteja cursando 
Graduação em Instituições Públicas Federais) recebe a 

Bolsa Permanência para auxiliar nas despesas? 

Não Sim

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
*Nesta questão houve 2 casos vazios

*n=24
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MEIOS DE TRANSPORTE

Não existe transporte público que ligue as comunidades quilombolas ao município

Mirinzal. Os povoados dependem unicamente de transporte particular,

principalmente moto, para fazer o percurso entre município e quilombo.

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção portanto a soma das 
porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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Quais os meios de transporte usados pelas pessoas que 
moram na casa:



As porcentagens fazem referência a 567 residências entrevistadas

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

REALIZAÇÃO

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

As famílias que possuem pessoas com

deficiência, são assistidas de duas formas: por

meio de benefício financeiro e também pelos

agentes de saúde que atendem em casa. Apesar

da assistência, a locomoção para fora da

comunidade se torna um problema em casos

mais graves, já que o transporte interno da

comunidade é feito basicamente por moto e não

existe transporte público que faça o percurso

quilombo – cidade.
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* Dentre as 567 residências entrevistadas, 3 não responderam a pergunta.
**Questão de múltipla escolha. Os respondentes poderiam indicar mais de uma opção 
portanto a soma das porcentagens presentes no gráfico não é 100%
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SAÚDE NA COMUNIDADE

O acesso ao tratamento de saúde do quilombola começa dentro da própria casa,

com os remédios caseiros. Também existem nas comunidades pessoas que são

reconhecidas pela comunidade pelo conhecimento no preparo de misturas

especiais que tratam doenças mais complicadas.

A segunda opção de tratamento começa pelo agente de saúde, geralmente um

membro da própria comunidade, que assiste as famílias de modo individualizado.

Por fim, os quilombolas optam por ir ao município e utilizar o hospital, mas somente

em casos mais graves.
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Principais tipos de doença na família:
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CADASTRO ÚNICO

O número de famílias sem inscrição no Cadastro Único é razoável, mas é um alerta 

para conscientizar as comunidades quilombolas sobre a importância da inscrição, 

uma vez que é necessário ter o cadastro para o acesso a políticas governamentais.

Comunidades com maior proporção de 
não cadastrados

Comunidades com menor proporção de 
não cadastrados

Rumo Santa Tereza Porto Nascimento Santiago

36% 35% 19% 21%
Famílias não cadastradas Famílias não cadastradas

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 5 não responderam a pergunta.
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federal?

Não Sim
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DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Trabalho é o documento menos acessado pelas comunidades, isso

reforça o dado de que grande parte dos quilombolas estão no trabalho informal.

Muitos ainda não possuem também CPF e carteira de identidade, o que demonstra

a necessidade da realização mais frequente de mutirões para emitir a

documentação dos quilombolas. Esses documentos são fundamentais para as

comunidades, inclusive para acessar políticas públicas.
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Com relação a Documentação Básica e Registro Civil 
(Mobilização Nacional 22 -Mutirão), existem pessoas da 

família que ainda não possua (1ª via):
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CRÉDITO

A DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) serve para venda do PAA (Programa de

Aquisição de Alimentos), para acessar benefícios ligados à previdência social,

comprovação de agricultura, etc. Por isso, os quilombolas só procuram a DAP

quando precisam de forma objetiva.

Na prática, a diferença entre solicitar a DAP tradicional (agricultor) e a DAP

quilombola não é significativa quanto aos acessos, mas uma preocupação em

termos de identificação. No entanto, no caso da DAP quilombola, existe a

possibilidade de conquistar de maneira coletiva.

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 11 não responderam a pergunta.
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CRÉDITO

É comum conseguir a DAP e não acessar linha de

crédito, já que ela começa a ser necessária para

acessar outros benefícios. No entanto, é

importante lembrar que a DAP não exclui uma

análise de crédito para concessão do dinheiro,

que nem sempre é aprovada.

30%

70%

Se sim, acessou linha de crédito? 

Sim Não

**352 residências responderam a pergunta.* Dentre as 567 residências entrevistadas, 11 não responderam a pergunta.
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ATER

A maioria dos entrevistados declarou não receber assistência técnica, Além disso, a

ATER parece ser pouco conhecida entre os quilombolas que participaram da

pesquisa.

8%

92%

A família já recebeu assistência técnica continuada, 
chamada Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER?

Sim Não

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 4 não responderam a pergunta.
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ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE

O número de família participantes das

associações é alto. Vale a pena olhar as maiores e

menores adesões:

Comunidades com menor adesão as 
associações

Comunidades com maior adesão as 
associações

Colônia

74%

Graça de Deus

84%

Bom Viver

95%

Porto Nascimento

94%

Famílias com algum membro na associação

Famílias com algum membro na associação

11%

89%

Algum membro da família é membro da 
associação? 

Não Sim

18%

82%

Algum membro da família exerce 
função de liderança na comunidade? 

Sim Não

* Dentre as 567 residências entrevistadas, 2 não responderam a pergunta.
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