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APRESENTAÇÃO
As comunidades quilombolas do estado de Mato Grosso, que participaram da pesquisa, são marcadas pelo protagonismo das mulheres enquanto lideranças
de suas comunidades. Essa característica ficou explícita na participação ativa das mulheres quilombolas em contribuição ao Programa Compartilhando
Mundos.

Elas explicaram qual era o entendimento delas sobre o que é ser quilombola:
“Eu sempre soube que era quilombola. Eu fui embora aos 6 anos mas todos diziam que eu era quilombola e quando eu retornei eu descobri o que
realmente é ser quilombola. Aí eu descobri como os meus avós, descendentes de negros escravizados, viviam e agora eu sei como é.“
"Para mim, ser quilombola é reconhecer as origens e não ter medo de lutar. É ter esse pertencimento com os nossos ancestrais e é vivenciar e valorar
o que vivenciamos e o que nós temos com o trabalho com a terra. É a gente conhecer de onde a gente vem e a nossa história. Eu lembro do
primeiro despejo, eu tinha 6 anos e tivemos que ir embora, mas retornamos para recuperar a nossa terra. Eu sou feliz porque sou quilombola, sou
filha de quilombola e nasci e me criei aqui“.

Para as comunidades quilombolas pesquisadas, Quilombo significa família e união.
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APLICAÇÃO EM MATA CAVALO (MT)
A pesquisa feita com comunidades quilombolas, faz parte de um programa em parceria entre ECAM e CONAQ com quatro etapas:
A terceira etapa consistiu na análise dos dados e elaboração deste relatório
Na primeira, por meio do Programa

Novas

Tecnologias e Povos

Tradicionais, foram realizadas 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 comunidades que fazem parte do território Mata Cavalo (MT), sendo elas:

Aguaçu, Capim Verde, Mata Cavalo de Cima, Mata Cavalo de Baixo, Mutuca e
Ponte da Estiva.
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participantes da pesquisa socioeconômica.
A construção do relatório com os quilombolas revelou que a coleta preliminar

não atingiu o universo desejado; portanto, os moradores das comunidades se
encarregaram de fazer uma nova coleta para complementar os dados
anteriores. Os resultados foram incorporados nas análises, levando sempre

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

TREINAMENTO
FERRAMENTAS

de pesquisa, que foi construído e validado pelas comunidades quilombolas

em consideração o que foi discutido na oficina com os quilombolas.
Como próximo passo, espera-se que este material seja útil para as

comunidades e movimento quilombola, para reivindicação de direitos e
construção de ações estratégicas.
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REALIZAÇÃO
TÉCNICA

APLICAÇÃO EM MATA CAVALO (MT)

A pesquisa foi realizada entre novembro de 2017 e junho de

2019. Os aplicadores, quilombolas das seis (6) comunidades,
recolheram respostas de 401 casas, resultando em dados de
1.361 quilombolas.

A análise dos dados parte da interpretação da própria

comunidade sobre os resultados. Entre os dias 24 e 26 de
maio de 2019, representantes de todas as comunidades se
reuniram para discutir os resultados de cada bloco deste
relatório.
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OBJETIVOS DA PEQUISA
A análise de dados da pesquisa surge a partir de quatro principais objetivos:
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POLÍTICAS PÚBLICAS

REDES

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.

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

HISTÓRIA

TRADUÇÃO

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

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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histórias,

A comunidade tem uma população jovem e há mais mulheres do

costumes e aspectos culturais das comunidades

que homens. Essa característica é marcante tendo grande

quilombolas que compõem o território Mata Cavalo.

participação das mulheres nas atividades culturais e de liderança.

Nele também é retratado o conceito de família que,

As comunidades quilombolas são engajadas e ativas nas atividades

para as comunidades pesquisadas, está ligada a ter

coletivas, tanto no que se refere à festejos como na participação

filhos e não necessariamente ao matrimônio,

das associações. Se declaram, em sua maioria, como católicas, e

mostrando as particularidades que a realidade dos

isso se reflete nas festividades em homenagem aos o santos da

quilombos apresenta.

religião.

Este
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características,
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AS COMUNIDADES

Os dados mostram que Mutuca abriga a maior parte das famílias, mas os/as

Qual o nome da Comunidade?

quilombolas que participaram da oficina afirmam que Mata Cavalo de Baixo tem
mais famílias. Essa divergência deve-se ao fato de que a maior parte das residências

38%

Mutuca

entrevistadas foram da comunidade Mutuca.
28%

Mata Cavalo de Baixo
Mata Cavalo de Cima

10%

Aguaçu

10%

Segundo a liderança da comunidade Mata Cavalo de Cima, muitos quilombolas não
foram entrevistadas porque não estavam na comunidade no momento da coleta de
dados, já que muitos vão para a cidade trabalhar ou estudar.
As associações informaram o número de residências por comunidade: Mutuca tem
128 residências, Mata Cavalo de Baixo tem 239 residências, Mata Cavalo de Cima

9%

Ponte da estiva

tem 41 residências, Capim Verde tem 07 residências, Aguaçu tem 72 residências e
Ponte de Estiva tem 49 residências.

5%

Capim Verde
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As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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PIRÂMIDE ETÁRIA

Masculino

1%

80+

Feminino

1%

Os dados demonstrados no gráfico revela a predominância das mulheres sobre os
7%

60-79

homens. Esse aspecto é percebido principalmente nos espaços de liderança.

8%

A quantidade de quilombolas de 0 a 19 anos é maior do que as outras faixas
13%

40-59

etárias, moradores destacaram que muitas crianças são criadas pelos avós, para

12%

que os pais saiam para a cidade em busca de trabalho.
20-39

0-19

14%

16%

12%

15%

* Dentre os 1.361 indivíduos entrevistados, 8 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 1.361 indivíduos entrevistados

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

A FAMÍLIA QUILOMBOLA

Famílias por Casa (Média)
1,6

Capim Verde

Segundo o grupo de representantes das comunidades quilombolas, é mais comum

as comunidades terem duas ou mais famílias morando na mesma casa, e não uma

1,4

Mata Cavalo de Baixo

família por casa como os dados apresentam. No entanto, é possível que os
respondentes tenham entendido que família corresponde ao número de pessoas

1,3

Mutuca

que moram na mesma residência.
1,2

Ponte da estiva
Mata Cavalo de Cima

1,1

Aguaçu

1,1
0,0

0,5

1,0

Para as comunidades quilombolas, família significa ter filhos e não necessariamente

casar. Para as/os quilombolas da comunidade Mutuca, quando uma pessoa sai de
casa e constrói uma outra, também se considera uma nova família.

1,5

2,0

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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PESSOAS NA CASA

Pessoas por Casa (Média)
Mutuca

3,6

Capim Verde

3,6
Apesar de Mutuca e Capim Verde apresentarem o maior número de pessoas por

3,5

Ponte da estiva

casa, os moradores das comunidades quilombolas disseram que, em geral, há mais
pessoas nas casas do que a média apresentada nos dados.

3,4

Mata Cavalo de Cima

3,3

Mata Cavalo de Baixo

Aguaçu

2,7
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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MUDANÇA PARA A CIDADE
A maioria dos/das quilombolas que se mudam para cidade o fazem por motivos de trabalho. Desses, a maioria continua frequentando as atividades e retornando
aos finais de semana. As pessoas costumam ir para Várzea Grande e Livramento (municípios próximos) em busca de trabalho e quando aposentam retornam

para o Quilombo.

Existe algum membro da família
morando na cidade?
Sim

Não

Motivo da Mudança

Se sim, estes mantêm contato
frequente com a família?
Não

56%

Trabalhar

Sim

5%

99%

40%

Estudar

de quem mudou para a cidade
mantém contato com a família

43%
Saúde

3%

57%

1%

Outros

0%

95%
20%

40%

*n=173

60%

80%
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*n=173

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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RETORNO PARA A COMUNIDADE

Algum membro da família , que morava fora da comunidade, hoje mora na
comunidade?

Não

Sim
Segundo os dados coletados, o número de quilombolas que retornou a
comunidade é menor do que o número daqueles que continuam morando fora da
comunidade. Mas, as lideranças afirmaram que na verdade a maior parte das/dos
quilombolas que foram para a cidade voltaram para o Quilombo, tendo em vista a

36%

trajetória de militância da luta pela terra e do contexto histórico das comunidades.
Esse dado pode ter gerado essa discrepância porque muitas pessoas que foram
64%

para a cidade em busca de trabalho e estudo continuam lá e ainda não retornaram.

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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ATIVIDADES COLETIVAS

Na visão das comunidades quilombolas, sobre as atividades coletivas, o destaque

Algum membro da família participa de atividades coletivas na
comunidade?

para a participação em Festejos pode ser justificado pelo fato de que esta
alternativa engloba as demais. As atividades culturais, religiosas, festejos e cultura

67%

Festejos

se misturam.
Antigamente, as atividades religiosas de santos católicos tinha maior destaque

47%

Culturais

entre as atividades culturais da comunidade e havia uma expectativa das pessoas

42%

Religiosas

em relação às datas comemorativas.
29%

Produtivas

As atividades produtivas também se misturam com as religiosas e culturais, pois o
preparo das comidas nas festividades depende da participação dos quilombolas na

25%

Educativas

produção. Entre os festejos de atividades produtivas, a mais tradicional é a Festa da

21%

Lazer

Banana, realizada na comunidade Mutuca.
O Dia da Consciência Negra também é um exemplo da mistura de atividade

7%

Outro
0%

20%

40%

60%

80%

100%

cultural, festejo e atividade produtiva.

**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 401 residências entrevistadas
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RELIGIOSIDADE

Pratica algum culto religioso?
Católico

66%

Muitos quilombolas são praticantes de religião de matriz africana, mas não

declaram por conta do preconceito e racismo sobre a cultura afro no Brasil.
Evangélico

30%

O sincretismo entre o catolicismo e as religiões de matriz africana estão muito
presentes na cultura das comunidades.
Durante a análise de dados, as lideranças afirmaram que existe harmonia entre as

3%

Nenhum

religiões nas comunidades. Também reforçaram que atribuem ao preconceito o

número de pessoas que se dizem católicas e preferem não falar sobre a

2%

Cardecista

religiosidade de matriz africana.
2%

Matriz Africana
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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%

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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ATIVIDADES CULTURAIS

Algum membro da família desenvolve alguma atividade cultural ou grupo
cultural?

Sim

Não

Segundo as lideranças quilombolas participantes da oficina, o dado apresentado

não reflete a realidade das comunidades. A maioria se envolve sim com atividades
culturais e, por isso, cogitam que os respondentes não consideraram ritos
religiosos, por exemplo, como uma atividade cultural.
Ao discutirem o tema, concluíram que atividade cultural foi percebida pelos

26%

entrevistados apenas como grupos de dança ou alguma atividade de salão.

74%

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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NOSSA INFRAESTRUTURA
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Este bloco reflete os resultados da pesquisa sobre a infraestrutura das comunidades. Informações como o tipo de material
usado para a construção das casas das comunidades, a presença ou não de banheiros e formas de acesso à água e a energia
serão apresentadas a seguir.

A partir dos dados, percebe-se que o acesso à políticas públicas habitacionais e de saneamento básico aumentou ao longo
dos anos; no entanto, outras garantias que estão presentes no contexto urbano, como a coleta de lixo, por exemplo, não
chegam ao contexto das comunidades quilombolas .
A importância desses dados se dá ao possibilitar que as comunidades conheçam a realidade presente sobre a infraestrutura
que existe no quilombo e, a partir disso, possam reivindicar políticas públicas adequadas e efetivas, visando melhorias na
infraestrutura e considerando as especificidades de cada comunidade.
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FORMAS DE ACESSO

100%
do acesso às comunidades é
feita por estrada

O acesso às comunidades é feito por estrada de terra partindo do município
Livramento.
A comunidade mais próxima fica a 50 km da capital (Cuiabá).

* Dentre as 401 residências entrevistadas, 1 não respondeu a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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CASA DA FAMÍLIA

Antes o chão era de terra batida, as paredes de palha e telhado de sapê. Havia

Qual é a técnica empregada para a construção da casa da
família?

também casas de madeira, casas de barro, normalmente com telhado de palha.
Hoje, algumas casas são de alvenaria, depois do acesso ao Programa Nacional de

62%

Alvenaria

Habitação Rural (PNHR).
No entanto, segundo a percepção das lideranças quilombolas, a maior quantidade

30%

Madeira

de casas é ainda de madeira. Sendo assim, a técnica de construção de alvenaria
(que representa 62% das respostas), se deu, possivelmente, por conta da

22%

Palha

percepção da comunidade de que casa é aquela construída de alvenaria e barraco
Outro

2%

Adobe

2%

Taipa

é aquele construído com palha.
Na maior parte das casas há espaços que são de alvenaria e outros que são de

palha, ou seja, as casas são mistas.
Os dados também podem estar em desacordo com a percepção das comunidades,

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

porque a maior parte das respostas se refere à comunidade de Mutuca, e lá a
maioria das casas são de alvenaria.

**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 401 residências entrevistadas
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CASA DA FAMÍLIA

De acordo com os dados coletados, a maioria das casas possui telhado de amianto

Quais os materiais usados na cobertura (telhado) da casa ?

(ponto de atenção devido o material possuir elevado grau tóxico e já proibido sua
extração, industrialização e comercialização no país desde 2017), seguido por casas

51%

Amianto

com telhado de cerâmica.
35%

Ceramica

Quando destrinchamos o material do telhado das casas por comunidade, é
possível identificar que Mata Cavalo de Baixo registra maior número de telhados de

20%

Palha

amianto, enquanto Mutuca concentra o maior número de telhados de cerâmica.
No entanto, segundo a visão dos moradores, a maioria das casas ainda possui

5%

Zinco

telhado de palha, material que é usado pelos quilombolas há gerações.
Outro

2%

Madeira

1%
0%

Os espaços coletivos possuem em sua maioria cobertura de palha. As/os
quilombolas acreditam que os entrevistados podem ter considerado somente suas
casas, e não os espaços coletivos, na hora de responder a pergunta.
20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 401 residências entrevistadas, 1 não respondeu 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 401 residências entrevistadas
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CASA DA FAMÍLIA

A casa possui banheiro?

64%

Sim, interno

A maioria das casas possui banheiro interno embora os moradores tenham a

percepção de que o número de banheiros externos é ainda maior.
De acordo com a pesquisa, a comunidade de Mutuca concentra o maior número de

24%

Sim, externo

casas com banheiro interno, e em todas as comunidades o número de casas com
banheiro interno supera o número de casas com banheiro externo.

Não

Algumas casas possuem banheiros internos e externos, segundo as lideranças é

6%

comum que as comunidades utilizem o banheiro interno apenas para o banho e o
externo para as necessidades.
6%

Externo e Interno
0%
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* Dentre as 401 residências entrevistadas, 1 não respondeu 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 401 residências entrevistadas
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INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE

Para onde vai o esgoto da sua casa?
Fossa Séptica

89%

Corre a céu aberto

5%
Na maioria das casas, o esgoto recebe tratamento primário por meio de fossas
sépticas. Esse dado mostra a necessidade e o desejo das comunidades em acessar

1%

Fossa Aberta/ Fossa Cinza

Tratamento

1%

Encanado para rio

1%
0%

políticas públicas de saneamento.

20%
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* Dentre as 401 residências entrevistadas, 9 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 401 residências entrevistadas
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INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE

O que é feito com o lixo produzido na casa?
86%

Queimado

Quanto ao lixo produzido nas casas, este é queimado pela maioria dos moradores

já que não há coleta pública. O lixo enterrado, representado por 16% das respostas,

16%

Enterrado

também é queimado.
Este dado reflete a fragilidade das políticas públicas do território quando se trata

5%

Jogado

de comunidades tradicionais, posto que é responsabilidade do Estado coletar o lixo
Coleta Pública

2%

Outro

2%

do território urbano e rural.

Importante ressaltar que lixo para as comunidades quilombolas é algo que não
pode ser reaproveitado, sendo a matéria orgânica adubo e não lixo.

1%

Coleta Coletiva
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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%

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE

Existe energia na casa?
Pública

93%
5%

Velas
Não tem

3%

Lamparina

2%

Solar

2%

Eólica

0%

Gerador

0%
0%

A maior parte das residências tem energia em virtude do Programa Luz para Todos,
mas os quilombolas ressaltam que na época da primeira fase da coleta dos dados,
nem todas comunidades tinham acesso ao programa.
Mesmo que a maioria das casas entrevistadas tenham energia elétrica, a partir da
rede pública, existe ainda problemas quanto à qualidade do serviço, onde a

distribuição costuma ficar interrompida por longas horas durante a chuva.
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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%

As porcentagens fazem referência a 401 residências entrevistadas
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ACESSO À ÁGUA

Qual é a origem da água para consumo?
Poço Artesiano

66%

O poço artesiano é coletivo, são 5 unidades em todo o território. Algumas pessoas
têm água encanada porque instalam bombas por conta própria, outras vão buscar

12%

Nascentes

diretamente no poço, o que pode prejudicar a qualidade da água consumida.

9%

Outros

As/os quilombolas relataram que ninguém tem acesso a Rede Pública de água. Por
isso, acreditam que os 3% que selecionaram esta opção possivelmente entendem

6%

Rios

que a origem da água encanada é de uma rede pública e não do poço artesiano.

5%

Cisterna

Além disso, as lideranças também acreditam que os respondentes associaram
cisterna com caixa d'água já que, segundo eles, ninguém usa cisterna na

3%

Lagos
Rede Pública

comunidade.

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

**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

Como se dá o tratamento da água?

74%

Filtrar

O tratamento de água, por meio de filtragem, é o tipo mais comum, mas as/os

16%

Nenhum

quilombolas ressaltam que alguns acreditam que a água proveniente do poço
artesiano não precisa ser tratada, o que pode causar algumas enfermidade, como
diarreia.

9%

Cloro

3%

Ferver
0%

20%

40%

60%

80%

100%

**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
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TÉCNICA

Foto por: Ana Carolina Fernandes

TRABALHO E RENDA NA PERSPECTIVA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
"A renda não vem somente do trabalho com carteira registrada. Tarefas domésticas também se enquadram como
trabalho que, embora não receba renda, é trabalho. Muitas pessoas no quilombo ainda têm essa visão de que o
trabalho doméstico não é trabalho."
"Prática de trocas entre famílias é muito comum. As pessoas também não veem isso como forma de renda, mas a
troca de sementes e de produtos também é renda. Muitos só consideram renda quando envolve dinheiro."
"Renda vem do trabalho da roça, trabalho no serviço público e também de benefícios do governo. A maior parte vem
do que a gente produz dentro dos nossos quilombos."
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TÉCNICA

RENDA FAMILIAR

Qual é a quantidade de pessoas que ajudam com a renda?
Esse olhar de renda associada ao dinheiro compreende pessoas que trabalham

1,9

Mata Cavalo de Cima

com carteira assinada ou possuem emprego fixo. Segundo as/os quilombolas, os
Mutuca

1,9

Mata Cavalo de Baixo

1,8

Ponte da estiva

1,8

números estão baixos, provavelmente, porque os entrevistados não consideraram
outros tipos de trabalho, que é feito por todos, como o trabalho na roça e a criação
de animais, por exemplo.
Para as lideranças, a maior parte das/dos quilombolas trabalham (com artesanatos,
plantações, produtos da roça, etc.), mas não têm renda fixa. Também pontuaram

Aguaçu

1,6

Capim Verde

1,6
0,0

1,0

que há uma invisibilidade do trabalho feminino e a necessidade de mudar a
percepção desse trabalho que é visto atualmente como “trabalho voluntário”.

2,0

3,0
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RENDA FAMILIAR

Qual é o valor total da renda familiar?
100%

Os dados informam que metade dos entrevistados recebem até um salário mínimo

80%

(renda da família). Essa informação corresponde à realidade da comunidade, e eles
60%

afirmam que um salário mínimo não é o suficiente para o sustento das famílias.

50%

Nesse contexto, o dinheiro não é a única fonte de sustento. O cultivo de produtos

40%

alimentícios no território e a troca de alimentos entre as pessoas da comunidade

28%

20%

garante a subsistência sem, necessariamente, estar atrelada à arrecadação de

12%
4%

3%

2%

renda.

0%

Até 1
salário
mínimo

De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 4 De 4 a 5 Acima de
salários salários salários salários 5 salários
mínimos mínimos mínimos mínimos mínimos

* Dentre as 401 residências entrevistadas, 3 não responderam a pergunta.
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RENDA FAMILIAR

Origem da Renda
37%

Agricultura

35%

Aposentado

A principal fonte de renda é a agricultura. Esse dado é importante e mostra que a

26%

Trabalho Informal

relação dos quilombolas com a terra, para além de ser uma fonte de renda, é um

21%

Assalariado fora da Comunidade
Servidor Público

12%

também ponto fundamental para a identificação enquanto quilombola.

Benefício do Governo

11%

Os quilombolas apontam que, no momento da coleta de dados, pessoas que têm a

Assalariado dentro da…

9%

origem de sua renda do artesanato, podem ter respondido como trabalho informal

7%

Artesanato
Extrativismo

4%

Pensionista

4%

Pecuária

1%

Pesca

1%
0%

20%

e que algumas pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
podem ter respondido como aposentados.

40%

60%

80%

100%

*Dentre as 401 residências entrevistadas, 1 não respondeu 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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BENEFÍCIOS

A família já foi beneficiada por
Os dados mostram que o benefício mais acessado pela comunidade é o Bolsa
Bolsa Família

40%

Família, mas as/os quilombolas acreditam que a porcentagem dos que tem acesso
é maior do que 40%.

18%

PNHR
PAA

5%

PRONAF

3%

Outros

3%

BPC

2%

O acesso ao Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) foi um dos benefícios
mais acessados, depois do Bolsa Família. Esse dado mostra a importância das
políticas públicas para as comunidades quilombolas. Mas essas políticas precisam,
ainda, ser fortalecidas.
As lideranças também explicaram que nem todos sabem o significado de PRONAF
(Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar) e, muitas vezes,
confundem a origem do benefício ao qual tem acesso, o que pode ter interferido

2%

Bolsa Maternidade
0%

nos resultados dessa pergunta.
20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 401 residências entrevistadas, 117 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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TRABALHO DE CASA

Quantas mulheres ajudam no trabalho de casa?
1,5

Mata Cavalo de Baixo

1,4

Mutuca

A percepção da comunidade sobre este dado é que todas as mulheres ajudam no
trabalho da casa, mesmo que esse trabalho não seja reconhecido.

1,4

Mata Cavalo de Cima

Elas afirmam que a maior parte das mulheres também é responsável pela renda da
1,3

Ponte da estiva
Aguaçu

casa e problematizaram o termo "ajudar".

1,2
1,2

Capim Verde
0,0

1,0

2,0

3,0
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TRABALHO DE CASA

Quantos homens ajudam no trabalho de casa?
1,2

Mata Cavalo de Cima

1,0

Mata Cavalo de Baixo

Em comparação às mulheres, o número de homens que ajudam no trabalho de
casa é menor.

1,0

Mutuca

Apesar das mulheres ocuparem espaços de protagonismo, os homens ainda não se
0,9

Capim Verde
Aguaçu

responsabilizam pelos afazeres domésticos.

0,8
0,8

Ponte da estiva
0,0

1,0

2,0

3,0
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NOSSOS DIREITOS E CIDADANIA

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

Foto por: Ana Carolina Fernandes

Este bloco retrata a realidade das comunidades sobre o acesso a benefícios e a direitos básicos, como educação, saúde,
segurança pública e acesso à créditos.

Em relação a benefícios sociais, a maior parte das/dos quilombolas receberam ou recebem o bolsa família. Em relação aos
outros benefícios disponíveis, o acesso é limitado. Eles também relatam que o acesso a créditos, específicos para comunidades
quilombolas, é burocrático e intermitente e que a maior parte das pessoas não conseguem receber o recurso.
Esses dados são relevantes para ter um diagnóstico da efetividade de políticas públicas direcionadas a comunidades
quilombolas e, ainda, quais são as causas que permitem ou dificultam o acesso das comunidades à esses direitos.
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ESCOLARIDADE

Os dados correspondem à realidade das comunidades. Os participantes da oficina
sugeriram que a porcentagem correspondente ao Mestrado fosse incorporado ao
item de Pós Graduação.
Existe uma escola próxima à entrada do Quilombo, mas como o território é
extenso, o caminho pode ser longo para parte das comunidades quilombolas que

dependem de transporte para chegar até a escola.

* Dentre os 1.361 indivíduos entrevistados, 58 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 1.361 indivíduos entrevistados
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EDUCAÇÃO SUPERIOR
As/os quilombolas ressaltam que, do total de pessoas que estão em Instituições Federais, a porcentagem que acessa a Bolsa Permanência é pequena, o que pode
dificultar a permanência dos quilombolas nas universidades.

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

Não

Existe pessoas cursando Graduação em Instituições
Públicas Federais?

Não

Algum membro da família(que esteja cursando
Graduação em Instituições Públicas Federais) recebe
a Bolsa Permanência para auxiliar nas despesas?

Não

Sim

Sim

Sim
11%

9%

33%

67%
91%

89%
*43 residências responderam a pergunta
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MEIOS DE TRANSPORTE

Quais os meios de transporte usados pelas pessoas que
moram na casa?
49%

Carro
Pé

42%

Ônibus

A maior parte das/dos quilombolas utilizam carro ou andam a pé. O transporte por

37%

meio de ônibus representa apenas 37% das respostas, o que, por sua vez, reflete
fragilidade de um sistema de transporte público que inclua as comunidades

32%

Moto

quilombolas.

23%

Bicicleta
3%

Transporte Animal

1%

Outros
0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 401 residências entrevistadas, 1 não respondeu 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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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Possui na casa alguma pessoa com
deficiência?
Não, nenhum
Deficiência mental

Quantidade de pessoas na casa com
deficiência
84%

6%

1,6

Mata Cavalo de Cima

Segundo as/os quilombolas, é provável que o

número de pessoas com algum tipo de deficiência

1,2

Mutuca

seja
Deficiência motora

4%

Aguaçu

1,1

Deficiência auditiva

3%

Ponte da estiva

1,1

Deficiência visual

2%

Capim Verde

1,0

Não soube responder

1%

Mata Cavalo de Baixo

1,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0,0

2,0

maior.

O

receio

de

constrangimentos

preconceito pode ter interferido nas respostas,
impedindo que as pessoas falem abertamente sobre
o tema pela percepção de que esse aspecto não

deve ser evidenciado.

4,0

6,0

8,0 10,0

* Dentre as 401 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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SAÚDE NA COMUNIDADE
Quais são as principais doenças da família?
60%

Gripe
Pressão Alta
Diarréia
Diabetes
Dengue
Depressão
Anemia
Chikungunya
Outras
Pneumonia
Zika
Verminose
Malária
AVC
Tuberculose
Anemia Falciforme
Desnutrição

43%
17%
17%
14%
10%
8%
7%
5%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
0%

20%

Segundo a realidade das comunidades, os dados são representativos, embora as/os

quilombolas acreditem que os número referentes a pressão alta e diabetes sejam
maiores do que o demonstrado. Para eles, é possível que os respondentes só
tenham considerado a si mesmos ao responder a pergunta, e não a família.
Considerando principalmente a população idosa, pressão alta e diabetes são as
principais doenças enfrentadas.

Os cuidados geralmente são caseiros, mas, quando não resolvem, os moradores
buscam acompanhamento médico na cidade.

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 401 residências entrevistadas, 53 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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CADASTRO ÚNICO

A família está inscrita no Cadastro Único do Governo Federal?

Não

Sim
A maioria das famílias estão inseridas no Cadastro Único. Ao se inscrever ou
14%

atualizar os dados no Cadastro Único, uma família ou pessoa, pode participar de
diferentes programas sociais, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia
Elétrica, entre outros.
Vale ressaltar que o NIS também virou obrigatório para acessar os benefícios (a
partir de 2018), com isso as lideranças ressaltaram que, provavelmente, quase a
totalidade das famílias também o possuem.

86%
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DOCUMENTAÇÃO

Com relação a Documentação Básica e Registro Civil
(Mobilização Nacional 22 - Multirão), existem pessoas da
família que ainda não possua (1ª via)?

As lideranças afirmaram que a porcentagem de quilombolas que não possuem
certidão de nascimento é maior do que a apresentada. Elas explicam que algumas

pessoas podem ter perdido ou rasgado (por exemplo por achar que a certidão de

14%

Carteira de Identidade

casamento a substitui).
CPF

12%

Carteira de Trabalho

10%

Título de Eleitor

Também é preciso levar em conta que são feitas alterações na legislação e que
podem requerer a obrigatoriedade de alguns documentos, como é o caso da
carteira de identidade.

4%

Certidão de Nascimento

1%
0%

20%

40%
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80%

100%

* Dentre as 401 residências entrevistadas, 301 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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CRÉDITO

A família possui DAP?

59%

DAP - Quilombola

No que se refere a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento
à Agricultura Familiar, os dados mostram que a maior parte dos respondentes têm

33%

Nenhum

acesso a DAP Quilombola.

7%

DAP - Agricultor
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* Dentre as 401 residências entrevistadas, 1 não respondeu a pergunta.
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CRÉDITO

A família possui DAP?

Se sim, acessou linha de crédito?

Não

Sim

59%

DAP - Quilombola

O

10%

DAP

é

utilizada

também

para

acessar

aposentadoria.
Segundo
33%

Nenhum

os

moradores,

aqueles

que

são

funcionários públicos não podem acessar linha
de crédito e existem outros critérios que também
limitam esse acesso.

7%

DAP - Agricultor

90%
0%

20% 40% 60% 80% 100%
*n=267
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ATER

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

Não

Sim
No que se refere a Assistência Técnica e Extensão Rural, moradores pontuam que
os cursos oferecidos às comunidades possuem delimitação de número máximo de
participantes e que a escolaridade pode ser um fator de exclusão para a

26%

participação nos cursos.
Eles também ressaltam que os cursos oferecidos pelo programa devem se
enquadrar às necessidades e às vivências quilombolas.
73%

* Dentre as 401 residências entrevistadas, 1 não respondeu a pergunta.
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ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Algum membro da família é membro da associação?

Não

Sim

Algum membro da família exerce função de
liderança na comunidade?

Não

A partir dos dados, 94% dos entrevistados fazem
parte da Associação. Isso demonstra organização

Sim

e autonomia das comunidades em relação às
suas representações institucionais.

6%

No debate sobre liderança, as/os quilombolas

23%

dizem que muitas vezes só é considerado
liderança a pessoa que ocupa algum cargo na
diretoria da Associação. Mas reforçaram que
outras
77%

94%

pessoas

também

são

lideranças mesmo que não ocupem cargo formal
à frente da associação, devido às suas trajetórias
e experiências.
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PESQUISA JUNTO A COMUNIDADES QUILOMBOLAS
RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA

