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“Herança, luta e persistência “
(Dayane Santos, 21 anos)

O que é Quilombo?

O que é ser Quilombola?

Para as comunidades quilombolas da região Sudeste de Tocantins, o

Para eles, o reconhecimento da identidade quilombola se dá a partir do vínculo sanguíneo

quilombo é um espaço formado a partir da ancestralidade e tem história

e da ligação com o território. É ser descendente dos primeiros quilombolas que ocuparam

própria. É um local de refúgio para os negros que fugiram do sistema

a terra e criaram uma relação com ela, preservando os seus recursos naturais e cultivando

escravista, e assim se formaram as comunidades que resistem até hoje como

os próprios alimentos. O quilombo define suas identidades e unifica suas estratégias de

território de preservação da história, da memória e do modo de vida dos

luta pelo seus direitos ao território, bem como a reivindicação dos direitos historicamente

quilombolas da região.

negados pela sociedade em relação às comunidades quilombolas.
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A APLICAÇÃO DA PESQUISA EM TOCANTINS
A pesquisa feita com comunidades quilombolas faz parte do Programa

A segunda etapa do projeto foi a coleta de dados por meio do ODK e

Novas Tecnologias e Povos Tradicionais e Programa Compartilhando

Google Earth, feita pelos jovens capacitados no Programa Novas

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

Tecnologias

se realizou em quatro etapas:

comunidades quilombolas do estado de Tocantins.

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).

e

Povos

Tradicionais.

Eles

coletaram

dados

de

7

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 APLICAÇÃO DA PESQUISA EM TOCANTINS

A coleta de dados teve início em 2017 e foi finalizada em 2019. Foram entrevistadas 158 residências de 7
comunidades, abrangendo um total de 586 quilombolas.
A análise dos dados foi construída em conjunto com a comunidade, a partir de uma metodologia
participativa em uma oficina realizada nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2019.
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OBJETIVOS DA PESQUISA
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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Este bloco reúne informações sobre as características sociodemográficas, da cultura e a composição familiar dos
quilombolas entrevistados nas comunidades do Tocantins. Os dados coletados são imprescindíveis para entender a

realidade das comunidades quilombolas e garantir que suas histórias sejam contadas por eles mesmos.
Os quilombos da pesquisa têm um senso de comunhão e coletividade na forma de ser e enxergar o mundo. A
percepção de que o território deve ser defendido em todos os aspectos é algo fundamental para a união das
comunidades do Estado.

É visível a intensa participação dos jovens nos espaços de liderança da comunidade, bem como o respeito e o
acolhimento dos conselhos dos mais velhos em momentos decisivos.
As famílias são compostas por um ou mais núcleos familiares e, mais da metade das pessoas entrevistadas, têm algum
membro da família estudando ou trabalhando fora do quilombo.
As atividades culturais têm a participação da maior parte dos quilombolas e até mesmo daqueles que não residem no
território, ou seja, as festas também reúnem as pessoas que saíram do quilombo para trabalhar ou estudar. As festas
têm viés religioso e também produtivo, posto que muitas das festas envolvem atividades agrícolas.
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AS COMUNIDADES

Kalunga do Mimoso representa 49% das residências entrevistadas e é o maior

Qual o nome da Comunidade?

território quilombola da região. As outras comunidades são menores e têm menos

49%

Kalunga do Mimoso
Poço Dantas

residências.
As informações sobre a história das comunidades são compartilhadas pelos mais

16%

São Joaquim

velhos, de geração para geração.

10%

Baião

Lajeado e Kalunga do Mimoso têm o laudo antropológico e um processo de

titulação mais avançado em comparação às outras comunidades. Esses

9%

documentos contam um pouco da história de cada uma delas.

Laginha

7%

As lutas em defesa dos seus territórios, a coletividade como um modo de

Lajeado

6%

resistência e a importância do cultivo da terra são ferramentas para conhecer os
ciclos da natureza. Essas características são narradas com orgulho pelos

Káagados

3%
0%

quilombolas.
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As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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PIRÂMIDE ETÁRIA

Masculino

1%

80+

Feminino

1%

5%

60-79

A pirâmide etária mostra que a maior parte da população é de homens e que a

8%

porcentagem de jovens é relevante. Esse aspecto foi percebido durante a oficina de
40-59

11%

20-39

12%

0-19

12%

validação dos dados, onde a participação dos jovens foi marcante. Os jovens têm

11%

ocupado cargos de liderança nas comunidades, mas sempre respeitando e
mantendo o diálogo com os mais velhos.

14%

18%

* Dentre os 586 indivíduos entrevistados, 10 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 586 indivíduos entrevistados
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A FAMÍLIA QUILOMBOLA

Para a maior parte das comunidades pesquisadas, família é entendida a partir da

Famílias por Casa (Média)

maternidade ou paternidade. Mesmo que não ocorra matrimônio, e a mãe e o filho
ou pai e filho permaneçam na mesma residência da família de origem, entende-se

1,4

Lajeado
Baião

que há mais de uma família na mesma residência. No entanto, para a comunidade

1,4

de Káagados, família é entendida como todos aqueles que moram no mesmo
domicílio.

1,2

Laginha
São Joaquim

Família é um aspecto central para o entendimento do que é ser quilombola, posto

1,1

que há uma ligação direta entre o vínculo sanguíneo, herança e ancestralidade para

1,1

Kalunga do Mimoso

o reconhecimento da identidade quilombola.

Poço Dantas

1,0

A partir desse contexto, dentre as comunidades que participaram da pesquisa, as

Káagados

1,0

comunidades que apresentaram a maior média de família por casa, representando
1, 4, foram os Quilombos de Lajeado e Baião.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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PESSOAS NA CASA

Pessoas por Casa (Média)
A contagem de pessoas por casa na coleta de dados foi entendida como as pessoas
Káagados

6,5

São Joaquim

que moram na residência, ou seja, as que estão no território. As pessoas que
participam das comunidades em eventos pontuais e nos finais de semana, não

4,9

foram consideradas para essa pesquisa.

4,6

Laginha
Poço Dantas

As lideranças ressaltaram a importância de calcular posteriormente o número de

3,8

quilombolas por casa, considerando, além dos quilombolas da comunidade,

Lajeado

3,4

também os quilombolas que saíram do território em virtude dos conflitos.

Kalunga do Mimoso

3,4

A comunidade de Káagados tem a maior concentração de pessoas por casa. Nas

Baião

outras comunidades, a média de pessoas varia de 2,6 a 4,9, confirmando o

2,6
0,0

2,0

entendimento de que existe mais de um núcleo familiar por residência.
4,0

6,0

8,0

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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MUDANÇA PARA A CIDADE
Os dados apontam que 59% das residências têm algum membro da família fora da comunidade estudando ou trabalhando. E 98% dessas pessoas mantêm
contato com a família e com a comunidade. As lideranças afirmaram que os/as quilombolas também têm mudado por conta conflitos fundiários e reforçaram a
necessidade da luta pelo direto à terra.

Existe algum membro da família
morando na cidade?
Sim

Motivo da Mudança

Se sim, estes mantêm contato
frequente com a família?

Não

Sim

Não

50%

Estudar

2%

47%

Trabalhar

41%
59%

Saúde

3%

98%
* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 não responderam a pergunta.
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40%

60%

80% 100%

*144 residências responderam a pergunta.

*91 residências responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

RETORNO PARA A COMUNIDADE

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

Retorno por comunidade

Os dados apontam que 82% das pessoas que saíram
não retornaram para os quilombos. A falta de

Poço Dantas

38%

Não

emprego formal e possibilidades de estudo são as
motivações principais para a permanência dos/das

21%

Kalunga do Minoso

quilombolas nas cidades. No entanto, destacam que

isso não significa que eles/elas não contribuam com a

18%
São Joaquim

17%

Laginha

17%

comunidade,

pois muitas destas pessoas são

presentes nas atividades comunitárias do quilombo.
O

segundo

gráfico

destaca

as

pessoas

retornaram para o quilombo em cada uma das
comunidades. Como se pode observar, Kalunga do

82%
Lajeado

7%

Mimoso e Poço Dantas têm a maior porcentagem de
pessoas que retornaram para o quilombo.

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 6 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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ATIVIDADES COLETIVAS

A

Algum membro da família participa de atividades
coletivas na comunidade?

atividade coletiva com maior participação são os festejos, seguido por atividades

religiosas e, depois, por atividades culturais. A participação nas atividades coletivas são
aspectos característicos das comunidades pesquisadas e demonstram uma cultura viva e

87%

Festejos

comunidade de Laginha, por se tratar de uma comunidade evangélica, como mostrou a

60%

Atividades Religiosas

ativa. Eles/elas destacaram a música como um fator importante para os festejos. Na
pesquisa, as atividades religiosas são diferentes das demais.

59%

Culturais

Ao desmembrar as respostas de atividade produtiva por comunidade, percebe-se que

47%

Atividades Produtivas

Kalunga do Mimoso teve maior porcentagem de respostas, dado ressaltado por eles como
uma qualidade da comunidade. As demais comunidades relataram que houve uma

31%

Atividades Educativas

redução do percentual de atividades produtivas no decorrer do tempo por conta do maior

26%

Lazer

número de pessoas que se mudaram para a cidade.

1%

Outro
0%

Atividades Produtivas
20%

40%

60%

80%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 12 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%

100%

42%
Kalunga do
Mimoso

26%
Poço
Dantas

13%
Baião

3%

10%

7%
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São
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Laginha Káagados

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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RELIGIOSIDADE

Pratica algum culto religioso?
Católico

88%

Evangélico

Nas comunidades pesquisadas, a maioria das pessoas se declaram católicas.
Apenas na comunidade Laginha que a maioria das pessoas se declaram
evangélicas.

11%

Os/as quilombolas ressaltaram que a porcentagem de pessoas declaradas de
matriz africana também responderam que eram católicas, posto que a pergunta

1%

Africana

permitia mais de uma resposta.
Nenhum

1%

A religião é algo marcante para as comunidades. Essa característica se reflete nas
atividades coletivas, em que os festejos são homenagens a algum santo católico,

Outro

1%
0%

mesmo que misturem elementos de tradições africanas.
20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 6 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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ATIVIDADES CULTURAIS

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

Não

Atividades Culturais Praticadas

importante para a identificação como quilombola,

43%

Folia

tendo 72% das pessoas envolvidas em alguma

35%

Sussia
Forró

28%

A participação em atividades culturais é um fator

atividade cultural.

29%

Terço

No entanto, eles apontaram que a porcentagem
de folia deveria ser parecida com a Sussia, pois

15%

em quase toda atividade de folia ela também é

12%

Catira
Culto

9%

Outros

8%

realizada.
Sussia é a dança tradicional dos quilombolas da

72%

0%
* Dentre as 158 residências entrevistadas, 66 não responderam a pergunta.

20%

região, em que os casais dançam em roda ao
40%

60%

80%

100%

som dos tambores.

* 92 residências responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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NOSSA INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

Foto por: Celenita Gualberto Pereira
Bernieri

Este bloco apresenta os dados relacionados a infraestrutura das comunidades e permite ter uma dimensão do acesso dos/das
quilombolas aos recursos para construção das casas. Também possibilita a visão do histórico de uso dos recursos, a partir da
observação da técnica utilizada para a construção das casas e da existência, ou não, de banheiro interno ou externo ao longo

do tempo. Essas informações dizem respeito ao nível individual do acesso à infraestrutura.
Neste bloco, também são apresentadas as informações sobre o nível coletivo da infraestrutura das comunidades (no que se
refere ao acesso a saneamento básico, energia elétrica e tratamento de lixo e esgoto).
A partir dos dados coletados, é possível ter um panorama de quais são as políticas públicas às quais as comunidades têm ou

não acesso dentro do tema infraestrutura.
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FORMAS DE ACESSO

Todas as comunidades são acessadas por estradas. No entanto, as condições das
estradas são precárias. As comunidades ficam, no mínimo, a 50km dos municípios

100%
do acesso às comunidades é
feita por estrada

de referência, e a qualidade das estradas compromete o acesso.
As estradas da comunidade de Laginha, no município de Porto Alegre, são boas, e
os entrevistados atribuem isso ao compromisso da gestão do município.

*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 158 residências entrevistadas
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CASA DA FAMÍLIA

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

A maioria dos entrevistados responderam que utilizam madeira como técnica
empregada na construção da casa, pois a utilizam como estrutura, principalmente

35%

Madeira

em casas de adobe. Portanto, muitas pessoas responderam madeira e mais outro

28%

Adobe

tipo de material como técnica empregada para a construção da casa.
Nas comunidades pesquisadas, grande parte das casas segue o modelo de

15%

Palha
Alvenaria

10%

Taipa

10%

construção tradicional de adobe e menos de alvenaria, mas há o desejo por parte
dos/das quilombolas por mais casas de alvenaria. Políticas públicas que garantam a
construção de habitações, do tipo alvenaria, já existem, como o Programa Nacional
de Habitação Rural (PNHR) e o Cheque Moradia, no entanto, poucas comunidades

1%

Outros
0%

tiveram acesso a essas políticas.
20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 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 158 residências entrevistadas
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CASA DA FAMÍLIA

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

Considerando que a construção dos telhados geralmente é composta de um
conjunto de diferentes materiais, o gráfico ao lado apresenta as múltiplas seleções

36%

Palha + Madeira

32%

Cerâmica

que cada residência afirmou estar presentes em sua estruturas.

12%

Amianto + Madeira

5%

Uma característica da construção das casas nas comunidades é que a estrutura dos

Cerâmica + Palha + Madeira

3%

Cerâmica + Amianto + Madeira

2%

Amianto

2%

Cerâmica + Palha + Zinco + Madeira

1%

Madeira + Cerâmica

1%

Zinco + Madeira

1%

A palha ainda representa mais de 20% da composição do telhado das casas e,

Zinco

1%

Cerâmica + Zinco

1%

segundo os anciãos e lideranças, isso ocorre porque as casas que foram

Palha

1%

construídas de barro (ou adobe) tinham a cobertura do telhado de palha.

Cerâmica + Palha

1%
0%

telhados é feita também de madeira, ou seja, os materiais mais utilizados têm
madeira em sua composição.

20%
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100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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CASA DA FAMÍLIA

A casa possui banheiro?
Não

72%
A maior parte das/dos quilombolas responderam que não têm banheiro na casa,
isso ocorre porque não há saneamento básico na maior parte das comunidades

20%

Sim, interno

quilombolas entrevistadas.
Existe o desejo das comunidades em ter banheiros internos e externos também,

8%

Sim, externo

sendo o interno mais utilizado para banho e o externo para as necessidades.
Sim, externo e interno

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 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 158 residências entrevistadas
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INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE

Para onde vai o esgoto da sua casa?

Corre a céu aberto

A falta de saneamento básico está refletida na parcela de 74% das respostas que

74%

afirmam que o esgoto corre a céu aberto.
Os entrevistadores também reforçaram que, durante a coleta de dados, os
Fossa Séptica

respondentes entenderam que o esgoto que corre ao céu aberto se referia a não

19%

existência de banheiro, como mostrou o gráfico anterior - isso também refletiu nas

respostas desta pergunta.
6%

Fossa Aberta/Fossa Cinza

0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 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 158 residências entrevistadas
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INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE

O dado apresenta a alternativa criada pelas comunidades, já que os municípios não

O que é feito com o lixo produzido na casa?

cumprem a obrigatoriedade de coletar o lixo. Um total de 95% das pessoas

77%

Queimado

entrevistadas queimam o lixo produzido em suas casas. O gráfico mostra as

10%

Queimado + Jogado

variações de respostas dadas à pergunta, visto que o descarte abrange mais de

Jogado

4%

uma opção. Observa-se que queimar lixo está presente em 5 das 8 opções listadas.

Queimado + Enterrado

3%

As comunidades reforçaram que a maior parte do lixo produzido nas comunidades

Jogado + Queimado

2%

é orgânico e, por isso, é aproveitado como adubo – inclusive, não é reconhecido por

Queimado + Enterrado + Jogado

1%

Enterrado + Jogado

1%

Enterrado

1%
0%

eles como “lixo”.
Outra parte do lixo é reciclável e, por isso, foi proposto que a comunidade se
organize internamente para acessar ONGs e cooperativas que compram o lixo
reciclável, além de seguir cobrando as autoridades nos municípios pela devida
20%

40%

60%

80%

100%

coleta.

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE

Existe energia na casa?
Rede Pública

39%
Parte dos/das quilombolas acessam a rede pública de energia. No entanto, o

30%

Lamparina

fornecimento é falho e as comunidades precisam construir alternativas de fonte de
iluminação e energia. Essas alternativas estão explícitas nos dados apresentados,

24%

Velas

sendo a lamparina e a vela as opções de iluminação quando falta energia elétrica.
Não tem energia

4%
Vale ressaltar que ainda existem casas sem energia e que é necessário criar

Solar

1%

Gerador

1%
0%

mecanismos para que as políticas públicas sejam acessadas e implementadas.

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 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 158 residências entrevistadas
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ACESSO À ÁGUA

Qual é a origem da água para consumo?
Os dados refletem que grande parte da água para consumo vem dos rios, mesmo

37%

Rios

que em algumas comunidades o rio seja distante, como é o caso da comunidade de

Poço Artesiano

19%

Lajeado.

Cisterna

19%

Baião e Poço Dantas têm problemas de abastecimento hídrico porque os poços
artesianos e as cisternas secam, sendo necessário contar com o governo para o

14%

Nascentes
Igarapé

envio de carros-pipas.

7%

A comunidade de Laginha relata que a qualidade da água do rio Manoel Alves (que

3%

Lagos

abastece as comunidades) está comprometida após a construção da barragem.

1%

Outro
0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 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 158 residências entrevistadas
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ACESSO À ÁGUA

Como se dá o tratamento da água?

56%

Filtrar

Filtrar a água é comum nas comunidades, hábito expresso nos 56% das pessoas
que afirmaram fazer esse processo. Dentro do percentual de 23% que disseram

23%

Nenhum

não usar nenhum método de tratamento para água, eles explicaram que
armazenam a água em potes e vasilhas para que os resíduos decantem e assim

20%

Cloro

obtenham água menos poluída para consumo. Essas alternativas, criadas pela
comunidade, são reflexos da falta de saneamento básico na região.

1%

Ferver
0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 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 158 residências entrevistadas
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Foto por: Vanessa Eyng

NOSSO TRABALHO

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

Foto por: Vanessa Eyng

Trabalho
Trabalho é qualquer atividade que garanta a subsistência. O estudo também é entendido como trabalho para as comunidades
quilombolas da pesquisa. As comunidades acreditam que a concepção de trabalho urbano está a serviço de um sistema
lucrativo, ao qual a população não está inserida, principalmente a quilombola. Eles/elas afirmam que na cidade as pessoas só
conseguem sobreviver se estiverem empregadas, enquanto no quilombo é possível sobreviver através do trabalho não
remunerado.
Renda

Para as comunidades quilombolas, a renda pode ser entendida como monetária e não monetária. Nesse sentido, a renda não
monetária é aquela produzida a partir dos trabalhos dos/das quilombolas para garantir a subsistência. A concepção de renda
monetária está associada à produção que tem como objetivo gerar lucro. Há também um entendimento de que produzir o
próprio alimento traz autonomia e as comunidades não ficam dependentes do sistema capitalista do meio urbano —
garantindo assim a sua soberania alimentar.
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RENDA FAMILIAR

Qual é a quantidade de pessoas que ajudam com a
renda?
Káagados

6,5
2,8

Kalunga do Mimoso
São Joaquim

Os dados mostram que o entendimento dos entrevistados em relação à pergunta

2,6

Poço Dantas

2,2

Laginha

2,2

Baião

2,1

Lajeado

2,1
0,0

1,0

2,0

não se restringe a ajuda enquanto dinheiro e sim como trabalho, já que a média de
pessoas que ajudam na renda se aproxima da média de pessoas por casa.

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

RENDA FAMILIAR

Qual é o valor total da renda familiar?
100%

80%

A maioria dos/das entrevistados afirmaram receber até 2 salários mínimos e isso
60%

40%

reflete a realidade das comunidades da pesquisa. Lideranças afirmaram que isso se

49%
39%

deve ao fato da renda ir além da originária do trabalho e de benefícios do Estado.
Eles/elas atribuem esse fato às atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas pelas

20%

comunidades quilombolas que também geram renda para as famílias.

9%
1%

0%

1%

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 158 residências entrevistadas, 6 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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RENDA FAMILIAR

Origem da Renda
Dentre os entrevistados, 74% disseram que a origem da renda é a agricultura.

74%

Agricultura
Pecuária

49%

Aposentado

46%

Trabalho Informal

44%

Benefício do Governo

Os/as quilombolas são os guardiões das sementes, eles/elas preservam as
sementes crioulas do quilombo de outros tempos, garantindo que essas sementes
estejam adaptadas ao solo e, assim, dispensem a aplicação de produtos químicos

17%

na terra.

14%

Pesca
Servidor Público

10%

Assalariado fora da Comunidade

8%

Pensionista

7%

Assalariado dentro da…

fundamentais para a identidade dos/das quilombolas que fizeram parte da
pesquisa.

5%

Artesanato

2%

Outros

2%
0%

Preservar os recursos naturais e comer de forma saudável são aspectos

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 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 158 residências entrevistadas
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BENEFÍCIOS

A família já foi beneficiada por
Bolsa Família

92%
30%

PRONAF
PAA

10%

Bolsa Maternidade

10%

Uma parcela de 92% das pessoas já foi beneficiada pelo Bolsa Família, e outra, de
30%, pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
Os/as quilombolas disseram não acessar o PRONAF de forma coletiva e sim
individual. Para o PRONAF coletivo é necessário que se apresente o Cadastro

5%

Minha Casa Minha Vida
PNAE

2%

Outro

1%
0%

Ambiental Rural (CAR) e as comunidades encontraram obstáculos burocráticos por

parte das instituições para realizar este cadastro, dificultando o acesso ao benefício.

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 33 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 158 residências entrevistadas
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TRABALHO DE CASA

Quantas mulheres ajudam no trabalho de casa?
Káagados

3,0

Laginha

1,5

São Joaquim

1,5

Lajeado

1,2

Kalunga do
Mimoso

1,2

Poço Dantas

Para as/os quilombolas entrevistados, ajudar no trabalho da casa na pesquisa se

referia à participação das mulheres no serviço doméstico. Sobre este aspecto, os
dados demonstram que a participação das mulheres da casa em serviços
domésticos é presente e ativa, sendo elas as maiores responsáveis por essas
atividades na casa.

1,1

Baião

0,9
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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TRABALHO DE CASA

Quantos homens ajudam no trabalho de casa?
Káagados

3,3

São Joaquim

1,8
1,7

Kalunga do Mimoso
Lajeado

1,1

Baião

1,1

Poço Dantas

1,0

O gráfico mostra que existe participação masculina no trabalho doméstico, até
mesmo na comunidade com menor incidência, como é o caso de Laginha.

0,6

Laginha
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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NOSSOS DIREITOS E CIDADANIA
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Foto por: Vanessa Eyng

Este bloco reúne os resultados das perguntas referentes aos direitos e a cidadania das comunidades quilombolas da pesquisa.
Informações como escolaridade, mobilidade, saúde, segurança pública e acesso a créditos e a benefícios governamentais são
apresentadas.
Uma característica importante a ser ressaltada é o percentual de quilombolas que estão no nível superior. As comunidades
investem e incentivam para que os/as jovens quilombolas continuem estudando após o Ensino Médio.
Em relação a acesso aos benefícios, a maior parte das pessoas já recebeu o bolsa família e as políticas de acesso a crédito não
têm sido efetivas nos quilombos.
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 a esses direitos.

,
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ESCOLARIDADE
O

Qual é a escolaridade das pessoas da
casa?

Qual a proporção de pessoas sem
escolaridade
por faixa etária?

100%
80%

77%

80%

sobre

escolaridade

despertou

questionamentos acerca da porcentagem de
pessoas sem escolaridade nas comunidades,
posto que houve um crescimento do número de
pessoas

100%

60%

gráfico

que

continuaram

os

estudos

e

ingressaram no Ensino Superior.
O segundo gráfico mostra a faixa etária das

32%

40%
20%

20% 19%

pessoas que responderam não ter escolaridade.

60%

20%

42%
1% 5% 3% 0% 0%

Observa-se também que a maior concentração

40%

0%
20%

de respostas está nas crianças que não estão em

23%

16%

idade escolar e nos adultos com mais de 40 anos.
As crianças devem entrar nas escolas com 4

5%

anos, mas, em muitas comunidades, entram com

0%

0-19
* Dentre os 586 indivíduos entrevistados, 9 não responderam a pergunta.

20-39

40-59

60-79

80+

6 ou 7, porque o acesso à escola é difícil e isto

compromete a participação das crianças.

As porcentagens fazem referência a 586 indivíduos entrevistados
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ESCOLARIDADE

Quantos ainda estudam?
Sim

Faixa etária dos que ainda estudam
100%

Não

80%

Os

dados

mostram

que

31%

das/dos

quilombolas entrevistados ainda estudam.
79%

A partir da porcentagem dos que responderam
“sim”, pode-se observar (no segundo gráfico) que

31%

a maior concentração de respostas é entre os

60%

jovens de até 19 anos.
40%

69%

Outra

0%

20-39

as

40-59

nível superior e o quanto esse índice aumentou
nos últimos anos, segundo a avaliação dos/das
quilombolas.

* Dentre os 586 indivíduos entrevistados, 8 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 586 indivíduos entrevistados

REALIZAÇÃO

sobre

respeito ao alto índice de pessoas que acessam o
4%

0-19

relevante,

comunidades quilombolas de Tocantins, diz

18%

20%

informação

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

EDUCAÇÃO SUPERIOR
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) é voltado para jovens do Ensino Médio, o que restringe o público-alvo. Sobre os dados de
graduação, é importante ressaltar que, além de alunos de instituições públicas federais, há pessoas que estão na graduação em outras instituições. Das pessoas que
estudam em instituições públicas federais, 63% afirmaram receber a bolsa permanência. Embora a maioria dos alunos consiga o acesso, eles relatam que há uma
morosidade no processo e que alunos de instituições estaduais não conseguem a bolsa por falta de recurso e de política específica no Estado.

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

Existe pessoas cursando Graduação em Instituições
Públicas Federais?

Sim

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

Não

Sim

Não

Não
21%
12%

38%

63%
79%
88%
* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 não responderam a pergunta.

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 7 não responderam a pergunta.

*32 residências responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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MEIOS DE TRANSPORTE

Quais os meios de transporte usados pelas pessoas que
moram na casa?
À Pé

97%
63%

Moto

Os dados mostram que 97% dos/das quilombolas se deslocam a pé, e, para além
deste meio, elas utilizam (em maioria) moto, animal e ônibus como transporte.

59%

Animal
Ônibus

Importante ressaltar as dificuldades de mobilidade que os/as quilombolas

50%

enfrentam. O acesso ao transporte público é precário e também é necessário

31%

Carro

realizar a manutenção das estradas que existem.

22%

Bicicleta

Caminhão

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 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 158 residências entrevistadas
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Possui na casa alguma pessoa com
deficiência?
Não

78%

Deficiência Mental

8%

Deficiência Motora

6%

Deficiência Visual

Quantidade de pessoas na casa com
deficiência

4%

Não soube responder

3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

que nenhuma pessoa da família tem algum tipo
13

Kalunga do Mimoso
São Joaquim

5

Poço Dantas

5

Laginha

5

5%

Deficiência Auditiva

Embora 78% das pessoas tenham respondido
de deficiência, foi possível discutir sobre o acesso
à saúde pública - cuja precariedade dos serviços,
em relação ao atendimento a essa população,
foram mencionados (com exceção de Laginha,
onde os/as quilombolas afirmaram que os
médicos do Programa Saúde da Família visitam a

Lajeado

1

comunidade uma vez por mês). A partir das

Káagados

1

respostas positivas para a primeira pergunta,

Baião

1
0

observa-se, no segundo gráfico, a distribuição de
pessoas
5

10

15

que

possuem

deficiência

comunidade.

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 19 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 158 residências entrevistadas
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por

SAÚDE NA COMUNIDADE

Quais são as principais doenças da família?
84%

Gripe
Pressão Alta

53%

As comunidades quilombolas utilizam remédios tradicionais, para curar as

32%

Diarreia

principais doenças, antes de buscar um serviço de saúde, sendo esse o último

13%

Verminose

recurso buscado. Para elas, o sistema de saúde não atende as necessidades da

6%

Diabetes

maior parte da comunidade. De modo geral, as doenças mais recorrentes são gripe

8%

Anemia
Depressão

(84%), pressão alta (53%) e diarreia (32%).

5%

Dengue

4%

Anemia Falciforme

3%
2%

Pneumonia

6%

Outras
0%
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* Dentre as 158 residências entrevistadas, 25 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 158 residências entrevistadas
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CADASTRO ÚNICO

A família está inscrita no Cadastro Único do Governo Federal?

Sim

Não

7%
O gráfico mostra que as comunidades têm meios para acessar as políticas públicas
do Estado, já que 93% das famílias estão inscritas no Cadastro Único. Essa
informação dialoga com os dados sobre o acesso das comunidades ao Bolsa
Família, que tem como pré-requisito estar no CadÚnico.

93%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 6 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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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)?

Título de Eleitor

95%

As/os quilombolas relataram sobre a dificuldade em emitir as documentações por
conta da dinâmica burocrática dos órgãos responsáveis por estas emissões.

Carteira de Trabalho e
Previdência Social

88%
Além disso, nos últimos anos (2018/2019), o Estado retirou alguns serviços que

CPF

70%

Carteira de Identidade

70%

Certidão de Nascimento

forneciam o acesso à documentação básica no município de Dianópolis (município
mais próximo para algumas comunidades), dificultando ainda mais o acesso a
alguns tipos de registros.

2%
0%

50%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 94 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 158 residências entrevistadas
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CRÉDITO

A família possui DAP?
57%

Nenhum

Durante a análise dos dados, lideranças relataram que as comunidades da
pesquisa, que afirmaram ter a DAP, a possuem como Agricultor e não como
Quilombola. Concluíram também que as respostas sobre DAP - Quilombola podem

34%

DAP - Agricultor

ter sido interpretadas como outra forma de acesso a crédito, o que teria resultado
na porcentagem de 9%.

9%

DAP - Quilombola

0%

20%
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80%

100%

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 6 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO
TÉCNICA

CRÉDITO

A família possui DAP?

Se sim, acessou linha de crédito?
Sim

Não

57%

Nenhum

Os/as quilombolas identificaram que o acesso a
34%

DAP - Agricultor

crédito pelas comunidades foi pouco, visto que o

38%

acesso à DAP, pré-requisito para conseguir o
recurso, também é baixo.
62%

9%

DAP - Quilombola

0%

20% 40% 60% 80% 100%
* 66 residências responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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ATER

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

Sim

Não
As lideranças relataram que as políticas de acesso e incentivo para os produtores
rurais não chegou às comunidades quilombolas, como mostra a resposta negativa
22%

de 78% das pessoas questionadas sobre o acesso a Assistência Técnica e Extensão
Rural.
Também relataram sobre a indisponibilidade dos gestores em compreender a
realidade das comunidades quilombolas do Estado, reafirmando o racismo

78%

institucional.

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas
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ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Algum membro da família é membro da associação?

Sim

Não

Algum membro da família exerce função de
liderança na comunidade?

Sim

Não

Os

dados

mostram

que

93%

dos/das

quilombolas são membros das associações,

7%

reforçando a importância da representatividade
25%

das associações nas comunidades quilombolas.
O entendimento de liderança vai além dos cargos

ocupados na associação, envolve também o
importante
75%
93%

papel

dos

mais

na

comunidade, ainda que não façam parte da
diretoria das associações.

* Dentre as 158 residências entrevistadas, 5 não responderam a pergunta.

As porcentagens fazem referência a 158 residências entrevistadas

REALIZAÇÃO

velhos

REALIZAÇÃO
TÉCNICA
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