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Introdução  
 

Como trabalhar o tema da relação entre desigualdade e diferença quando 
assumimos a perspectiva daqueles que recusam, por exemplo, a noção de 
desenvolvimento?  Como pensar este tema entre populações para as quais, 
eventualmente, mais (mercado, escola, saneamento etc.) é menos (qualidade de vida)? 
Tal abordagem coloca inúmeros problemas para uma análise deste tipo. Tantos que ela 
não costuma ser realizada. O tema das desigualdades não costuma ser considerado 
relevante para compreender as realidades quilombola e, com muito mais ênfase, as 
realidades indígenas. Da mesma forma que para economistas e demógrafos, estas 
populações são virtualmente irrelevantes na escala que costumam trabalhar. É apenas 
muito recentemente que os demógrafos vêm produzindo um olhar especializado sobre a 
questão étnico-racial. 

Em	   ‘Desigualdades	   e	   diferenças’	   nosso	   objetivo	   é	   avançar	   na	   relativização	   dos	  
indicadores, assim como na releitura dos dados censitários disponíveis, de forma a 
apreender	  aquilo	  que	  foi	  chamado	  de	  nossa	  ‘estrutura	  de	  desigualdades’	  a	  partir	  do	  seu	  
confronto com o tema da diversidade social e cultural, sem a qual não é possível 
compreender o Brasil. E, no interior do quadro geral desta diversidade, escolhemos a 
perspectiva dos povos indígenas e das comunidades quilombolas como referente a 
partir do qual rediscutir o tema da desigualdade. No caso destas últimas, enfrentamos 
uma desafio adicional na medida em que a categoria quilombola ainda não foi 
introduzida nos censos nacionais, em função da insegurança jurídica sobre a sua 
definição.  

Para poder pensar nas aproximações em termos da diferença e desigualdades nos 
povos indígenas e quilombolas, que se diferenciam cultural, social e economicamente do 
perfil geral da sociedade brasileira,  foi necessário introduzir clivagens adicionais para 
além da comparação direta entre estes povos e a média nacional ou regional. No caso 
dos povos indígenas, nos pareceu adequado a clivagem entre aqueles que se declararam 
e autodeclaram indígenas  fora e dentro dos Territórios Indígenas (TI’s), partindo do 
pressuposto que as condições de vida dos indígenas fora do TI’s se aproximam da 
realidade da população em geral. No caso das comunidades  quilombolas, a distinção 
entre  a área rural e a urbana guiou  a maior parte das nossas análises, com base no 
mesmo  pressuposto aplicado para os TIs. Isto é, que as condições de vida das 
comunidades quilombolas urbanas estavam sujeitas às dinâmicas e necessidades 
semelhantes à população em geral. Aplicamos também o filtro que comparava os 
Territórios Quilombolas (TQ’s) com os municípios onde se localizavam para poder 
contornar o eventual viés pelo perfil do município como o fator explicativo das 
condições precárias dessas comunidades.  

O quadro que surge das análises de alguns indicadores (tais como renda, 
alfabetização, sistema de saneamento e acesso à energia elétrica) mostram claramente 
que os povos indígenas e as comunidades quilombolas se encontram em situação pior 
que a média da população brasileira. Os resultados da análise conduzida neste estudo 
não negam certos avanços nos estatutos jurídicos desses povos, ainda que insuficientes, 
e reconhecem as politicas públicas voltadas para eles. No entanto, particularmente no 
caso dos quilombolas, partimos do reconhecimento de que o desrespeito histórico 
produzido pela escravidão e pela exclusão sistemática dos serviços e recursos 
disponibilizados pelo Estado Nacional exige a  elaboração de políticas específicas de 
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acesso a tais recursos.  É necessário, portanto, investir em aprofundar o conhecimento 
desta população para enfrentar não só a pobreza mas a desigualdade. 

Em qualquer chave de comparação, os indivíduos dos Territórios Quilombolas 
estudados1 apresentam rendimento nominal bem menor: sua renda é 31,5% menor do 
que o rendimento médio da população indígena e é aproximadamente um terço do 
rendimento médio mensal dos brancos. Diferentemente do que se poderia esperar, a 
renda mais baixa não pode ser explicada pela pobreza do município onde se localizam os 
TQs. A renda nominal nos TQs é em média 42% mais baixa do que a da população nos 
municípios aos quais pertencem, e a diferença ocorre tanto nas áreas urbanas quanto 
rurais.  

São também alarmantes os dados que mostram uma grande porcentagem de 
mulheres responsáveis pelo domicílio com rendimento nominal mensal de até ½ salário 
mínimo: no âmbito nacional, este conjunto de mulheres corresponde a 8,5% do total. No 
entanto,	  dos	  setores	  censitários	  pertencentes	  aos	  TQ’s	  a	  porcentagem	  atinge	  23,1%.	   

As condições de vida em termos de saneamento também apontam para o quadro 
de precariedade, dado que surpreende principalmente quando aparece nos municípios 
onde os TQ’s se localizam. A proporção dos domicílios com abastecimento de água  nas 
áreas urbanas é significativamente	   menor	   nos	   domicílios	   do	   universo	   TQ’S	   com	   a	  
proporção de aproximadamente 70% contra mais de 90% no Brasil e nos municípios 
selecionados. No que se refere ao esgotamento sanitário, os domicílios particulares 
permanentes com o acesso à rede de esgoto são menos	  frequentes	  nos	  TQ’s	  do	  que	  nos	  
municípios selecionados e no Brasil em geral, e essa diferença é de 6 pontos percentuais 
na zona rural e de mais de 30 na área urbana.  

À renda nominal mais baixa em geral,  a um porcentagem grande de mulheres 
pobres na função de chefes de domicílio, um acesso precário ao sistema de saneamento, 
adiciona-se a taxa inferior da alfabetização  - a porcentagem de alfabetizados com 10 
anos ou mais	   de	   idade	   é	   de	   75,6%	   nos	   TQ’s,	   ela	   atinge	   91%	   no	   país	   e	   94,3%	   nos	  
municípios em que estão localizados os TQ’s. No caso das crianças entre 5 e 9 anos, a 
taxa é de apenas 49,5% contra 72,0% nos municípios e 68,5% no total nacional. Esse 
quadro aponta para a reprodução das desigualdades e para um futuro sem muitas 
oportunidades para a parcela jovem dessas comunidades.  

Entre oito Objetivos de Milênio está o de garantir que, até 2015, todas as crianças, de 
ambos os sexos, tenham recebido educação de qualidade e concluído o ensino básico. 
Como vimos, no caso dos TQs a qualidade – medida aqui pela alfabetização -  ainda está 
comprometida em relação à população brasileira em geral. O quadro parecido afeta os 
povos indígenas. Na população com 15 ou mais anos de idade, 14,5% entre os que vivem 
fora dos Territórios Indígenas (TIs) não são alfabetizados, contra 7,3% na população em 
geral da  área urbana. A taxa de analfabetismo entre as crianças e adolescentes indígena 
com faixa etária entre 10 e 14 anos é de 17,8%, isto é, quatro vezes a observada na 
população em geral (3,9%).  

O acesso a boas condições de saneamento tem impactos claros na qualidade de 
vida das pessoas, em especial no que diz respeito à sua saúde. A saúde dos povos 
indígenas apresenta quadros críticos, com epidemias recorrentes e a mortalidade 

                                                        
1 Como será melhor detalhado no capítulo 4, o número de quilombolas analisado nesta pesquisa  não 
corresponde exatamente à quantidade total de pessoas que vivem nas comunidades quilombolas. Pelo 
fato de os bancos do IBGE não permitirem a localização exata dos indivíduos dos Territórios Quilombolas, 
foram feitos exercícios de aproximação em busca de realizar o recorte demográfico mais preciso possível 
desses territórios. 
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infantil mais alta do que a média do país e a acesso à agua e à rede esgoto ainda é menor 
do que na população em geral: 86,2%	  	  dos	  domicílios	  dos	  TI’s	  urbanas	  possuem	  acesso	  
adequado à água, enquanto no Brasil urbano esse acesso é de 96,4%.  

Enquanto 74,5% dos domicílios urbanos brasileiros possuem acesso à rede de 
esgoto,	   apenas	   42,2%	   dos	   domicílios	   em	   TI’s	   de	   áreas urbanas estão nesta condição; 
enquanto nas TIs urbanos, 86,6% dos domicílios possuem serviço de coleta de lixo, a 
média nacional é de 96,3%. 

Esta apresentação sintetiza alguns dos  resultados que estão discutidos em 
detalhes nos capítulos 1 e 2 nos quais é realizada a análise quantitativa de importantes 
indicadores como renda, alfabetização, condições de saneamento e de acesso à energia 
elétrica em comunidades quilombolas e nos povos indígenas. Esta análise é precedida 
pela explicitação de procedimentos metodológicos, com especial atenção à categoria dos 
quilombos,  que ainda não foi introduzida nos censos nacionais. Na falta dados nacionais, 
mostramos como foi possível construir um banco de dados inédito baseado no  Censo de 
2010 para poder retratar a realidade dos territórios quilombolas titulados. 

 

Captação e disponibilidade das informações sobre quilombolas e indígenas nos 
Censos Demográficos 
 

Não há, no Brasil, um levantamento oficial realizado por um instituto de pesquisa 
que estabelece o número de comunidades quilombolas e muito menos o do total de 
pessoas que vivem em suas terras, distribuídas pelas diferentes regiões do país. Apesar 
de serem as bases de dados mais completas existentes no país, os Censos Demográficos 
tampouco contêm qualquer informação direta sobre territórios e populações 
quilombolas. Diante da inexistência de informações oficiais detalhadas sobre a 
população quilombola no Brasil, a principal estratégia empreendida foi  localizar ao 
menos os territórios quilombolas oficialmente reconhecidos e titulados e cruzar essas 
informações com os dados demográficos mais detalhados disponíveis. Em termos 
práticos, o trabalho principal resultou na criação de um banco de dados 
georreferenciado que buscou sobrepor informações geográficas sobre a localização das 
comunidades quilombolas reconhecidas oficialmente pelo Estado (e portadoras de 
título)  com os dados do Censo de 20102.  

Esse esforço empreendido resultou no georreferenciamento de 171 territórios 
quilombolas	   (TQ’s)	   em	   todo	   o	   Brasil,	   o	   que	   indubitavelmente	   já	   se	   configura	   como	   o	  
mapa mais completo de áreas quilombolas existentes no país, uma vez que possui o 
maior número de territórios já organizados em uma só base.  O segundo passo consistiu, 
então, em sobrepor as áreas desses mapas a um banco nacional de setores censitários 
georreferenciados, construído pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM).   

A coincidência entre os Territórios Quilombolas com os setores censitários  obtida 
no nosso banco de dados não é perfeita. O total da população negra contida nos setores 
                                                        
2 Como	  o	  censo	  não	  permite	  qualquer	  tipo	  de	  identificação	  dos	  “quilombos”	  ou	  “Territórios	  Quilombolas”	  
em sua base,   foram concentrados esforços para extrair essas informações de duas fontes de dados 
diferentes. A primeira delas foi o Diário Oficial da União (D.O.U.), que possui os memoriais descritivos dos 
territórios. Apesar de não serem homogêneos, esses memoriais possuem as descrições de localização e 
natureza do terreno bem como a indicação de suas coordenadas geográficas (latitude e longitude), o que 
permitiu reconstruir (por meio de um software de georreferenciamento) as áreas correspondentes a dois 
territórios quilombolas. A segunda	   fonte	   de	   dados	   que	   utilizamos	   foram	   os	   “shapes”	   (mapas	  
georreferenciados) existentes na base do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 
que fizessem referência a territórios identificados como quilombolas, no total de 169.   
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censitários	  a	  que	  pertencem	  os	  TQ’s	  estudados	  é	  de	  146.926	  pessoas,	  mas	  	  este número 
não corresponde exatamente à quantidade de pessoas que vivem nas comunidades 
quilombolas, uma vez que cada setor censitário selecionado em nossa pesquisa pode 
incluir	  domicílios	  que	  estão	  fora	  dos	  TQ’s,	  ainda	  que	  se	  encontrem	  na	  proximidade.	  Isso 
se deve ao fato de que, ao contrário do que ocorre com muitos territórios indígenas, o 
IBGE não delimitou as áreas de comunidades quilombolas como setores censitários 
específicos. Trata-se, portanto, de uma  aproximação cuja validade foi testada por 
variáveis georreferenciadas e censitárias 3.  

O produto final dessa etapa consistiu na criação de um inédito banco de dados sobre 
a situação quilombola no que se refere às comunidades tituladas no Brasil.  O ineditismo 
dessa base de dados se deve ao fato de não apenas conhecer em detalhes os territórios 
quilombolas titulados em todo o território nacional, mas também (e principalmente) os 
dados censitários detalhados (com aproximadamente 400 variáveis) sobre a população 
de cada uma dessas áreas. O cruzamento dessas variáveis não era possível até agora, 
umas vez que inexiste em qualquer órgão oficial que trate da questão quilombola.   

No que diz respeito à captação dos dados indígenas, há também algumas 
importantes observações. Desde o Censo Demográfico de 1991, foi adicionada à questão 
sobre	  “cor	  ou	  raça” dos levantamentos uma alternativa específica, que separa indígenas 
de pardos – decisão que passa a valer para os Censos subsequentes, bem como para 
outras pesquisas domiciliares do IBGE4. No Censo de 2010, no entanto, uma estratégia 
de captação adicional foi implementada. Foi elaborado um bloco de questões que se 
aplicavam	  exclusivamente	   a	   indivíduos	   que	   se	   autodeclararam	   “indígenas”, habitantes 
de qualquer localidade, bem como aos indivíduos de outros grupos de Cor/Raça, mas 
que viviam em setores censitários de terras indígenas. Esses dados, contudo, ainda não 
estão disponibilizados publicamente de forma integral5.   Dessa maneira, diante das 
dificuldades de acesso a informações oficiais mais detalhadas sobre comunidades 
indígenas, recorremos ao Banco Multidimensional de Estatísticas (BME) do IBGE, sob 
orientação de sua equipe técnica6.   

Os dados sobre a população indígena do Censo demográfico de 2010 obtidos por 
meio do BME possibilitaram, assim, a identificação dos indivíduos residentes no que diz 
respeito à sua localização dentro ou fora de terras indígenas. Trata-se, como será 
                                                        
3 Entre estas variáveis está o percentagem da população negra  no interior de cada território selecionado, 
que se mostrou sempre mais alta que as proporções de negros no território nacional e nos municípios em 
que as comunidades quilombolas se localizam, o que indica que, apesar de não ser perfeita a sobreposição 
entre	   os	   setores	   censitários	   selecionados	   e	   os	   TQ’s	   reais,	   para	   a	   grande	  maioria	   dos	   casos,	   há	   enorme	  
correspondência entre esses duas áreas. A proporção da população negra é bem maior se  comparada com 
a sua porcentagem no país: enquanto nos primeiros, a porcentagem de negros é de 77,5%, no total 
nacional ela atinge 50,8% da população. A maior porcentagem de negros nos setores censitários 
pertencentes	   aos	  TQ’s	   se	  mantém	   também	  quando	   comparados	   com	  a	  média dos municípios aos quais 
esses territórios pertencem (51,1%). 
4 Cabe ressaltar que, nos Censos e em outros levantamentos realizados pelo IBGE, a resposta à questão 
sobre raça é autodeclarada. 
5 Não obstante o avanço da estratégia de coleta, o IBGE não incorporou essas novas informações nos 
bancos de dados disponibilizados publicamente – nem nos bancos de Agregados por Setores Censitários, 
nem nos Microdados da Amostra. Em outras palavras, apenas a variável sobre Cor/Raça está presente nos 
dados do Censo de 2010. Nem mesmo há identificação dos setores censitários ou áreas de ponderação que 
se localizam dentro de Terras indígenas. 
6 O BME é a base de dados oficial mais completa disponibilizada pelo Estado brasileiro, com as respostas 
de todos os questionários do IBGE. Com relação ao censo de 2010, ele possui cerca de 200 milhões de 
respostas da população brasileira. Apesar de ainda não apresentar o grau de detalhamento ideal, esse 
sistema serviu de base para a busca das demais informações que caracterizassem de forma mais apurada 
a população residente nas terras indígenas.  
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mostrado, de uma variável fundamental de análise neste estudo, uma vez que possibilita 
a comparação da situação da população indígena que está inserida nas terras indígenas 
com a da que, por quaisquer motivos, mora fora dessas terras, seja na área rural, seja na 
área urbana, o que pode implicar em diferenças sociais, culturais e econômicas 
significativas para essas populações. 
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Capítulo 1  - Desigualdades e vulnerabilidades nos Territórios Quilombolas  
 

As estimativas sobre o universo da população quilombola no Brasil apontam para  
214 mil famílias em todo o país e 1,17 milhão de quilombolas (SEPIR, 2012). A Fundação 
Palmares estabelece esta estimativa em 3 mil comunidades, sendo que, destas, 1.834 
possuem cerificado emitido pela Fundação. A análise conduzida neste capítulo diz 
respeito às comunidades reconhecidas e tituladas (171 de um total de 193) e cuja 
população negra contida nos setores censitários a que pertencem os Territórios 
Quilombolas	   (TQ’s)	   é	   de	   146.926	   pessoas,	   sendo 132.421 na zona rural e 14.505  na 
zona urbana.  

Assim, a leitura da análise precisa levar em consideração de que estamos falando 
de uma parcela das comunidades quilombolas que não compõe uma amostra 
completamente representativa do universo total. Apesar disso, possibilita um olhar 
qualificado para as condições de vida nos territórios reconhecidos pelo Estado como 
pertencentes a comunidades culturalmente distintas e que a partir de 2003 seriam 
abrangidos pelas políticas sociais especificamente voltadas para elas.  

Na análise que segue escolhemos alguns indicadores que são reconhecidos como 
boas medidas para avaliar o desenvolvimento e acesso às políticas públicas – renda e 
alfabetização (ambos compõem o famoso Índice de Desenvolvimento Humano – IDH7), 
acesso à agua, saneamento, energia elétrica e coleta de lixo.  

Precariedade de renda da população quilombola  
 

É impossível tratar do tema das desigualdades sem levar em conta a variável 
renda8 como um importante fator de análise da situação dos grupos pesquisados, ainda 
que este indicador precise ser tematizado pela sua especificidade cultural e pelo modo 
de vida das populações culturalmente diferentes. No caso dos quilombos, é importante 
ressaltar que a sua diferença repousa no tratamento de propriedade  não  como posse 
individual mas nos termos de “terra	  de	  uso	  comum”.  

Nosso estudo  mostrou que a população quilombola do nosso universo possui 
rendimentos mais baixos em todas as comparações: em relação a outros grupos de cor e 
raça, aos municípios em que se localizam.  Chegamos a esta conclusão, fazendo a análise 
de rendimentos dos moradores dos Territórios Quilombolas por meio de um exercício 
de foco, à semelhança de uma máquina fotográfica que aos poucos se aproxima do 
objeto de interesse. Assim, veremos como se comporta a renda dos moradores dos TQ’s 
em relação a outros grupos de cor e raça, de que forma ela aparece em relação à média 
nacional e como se comporta com relação à média dos municípios nos quais se 
encontram	  estes	  TQ’s,	  observando	  a	  existência	  ou	  não	  de	  diferenças	  regionais.	   
 

Renda na chave comparativa de cor ou raça  

O diferencial de rendimentos entre os grupos de cor ou raça é bem conhecido nos 

                                                        
7 O IDH inclui  a taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade.  
8 No caso deste estudo, optou se pela utilização do rendimento mensal nominal médio, isto é, pela soma 
dos rendimentos que uma pessoa de 10 anos ou mais de idade recebeu no período de um mês, coletada 
pelo censo 2010. Mesmo levando em conta que o rendimento domiciliar per capita é uma variável 
bastante utilizada nos estudos de desigualdade, a opção pelo rendimento nominal médio se deve ao fato 
de esta ser uma variável que revela muito sobre a situação comparativa dos indivíduos que estão no 
mercado de trabalho e que possuem algum rendimento mensal, nos diferentes grupos de cor ou raça. 
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estudos demográficos brasileiros. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 
2010, o rendimento mensal médio dos brancos (R$ 1574) e amarelos (R$ 1538) era 
quase o dobro do observado entre os pretos (R$ 834), pardos (R$ 845) e indígenas 
(R$ 735). Ao compararmos esses dados com os levantados pelo nosso estudo, é possível 
observar	   que	   a	   população	   dos	   setores	   censitários	   pertencentes	   aos	   TQ’s	   teve	  
rendimento bem menor que todos os outros grupos: R$ 504, o que representa 31,5% 
menos do que o rendimento médio da população indígena, que possui, de acordo com o 
IBGE, os menores ganhos em âmbito nacional. Esses dados mostram que o rendimento 
médio mensal dos brancos é 305% maior do que aquele observado na população negra 
dos	  TQ’s	  analisados.	  	   

 
Tabela 2: Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade, por grupos de cor ou raça – Brasil 
 

 Em R$ 
Branca 1574 
Preta 834 
Amarela 1538 
Parda 845 
Indígena 735 
TQ’s 504 

                                                          

Fonte: Banco de dados de Territórios Quilombolas (TQ’s) CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo 
Demográfico 2010. 

 
Renda por região e em relação aos municípios selecionados 

Considerando-se	   apenas	   os	   totais	   gerais,	   o	   rendimento	   nos	   TQ’s	   	   é,	   em	  média,	  
55% menor do que seu equivalente na população em geral nas grandes regiões do país.  
As maiores	  diferenças	  entre	  os	  rendimentos	  médios	  dos	  TQ’s	  e	  regional	  estão	  no	  Centro-
Oeste (onde a média geral de rendimento é 207% maior que a observada nos	   TQ’s),	  
seguido do Nordeste (191%), Sudeste (182%), Norte (174%), e Sul (124%).  

 
Tabela 3: Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade 
 

 TQ’s (em R$) Brasil 
(em R$) 

CENTRO-OESTE 666 1378 
NORDESTE 371 708 
NORTE 499 867 
SUDESTE 756 1378 
SUL 977 1216 
Total 521 1142 

Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

Como em outras partes do texto, poder-se-ia tecer a hipótese de que a  população 
moradora	  dos	   setores	   censitários	   circunscritos	   aos	  TQ’s	  possui	   o	   rendimento	  nominal	  
menor porque vive em municípios pobres, nos quais a população em geral possui a 
renda baixa. No entanto, não é isso que os dados apontam. A população moradora dos 
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TQ’s	   possui	   renda	   nominal	   em	   média	   42% mais baixa do que a da população nos 
municípios	  aos	  quais	  pertencem	  os	  TQ’s 9.  

Quando focamos a diferença entre a zona rural e a urbana, continuamos 
acompanhando a renda mais baixa dos moradores dos TQs.  Se a média de rendimento 
nominal é R$1796 nas áreas urbanas e de R$ 616 nas áreas rurais dos municípios 
selecionados, nos TQ’s	  ela não passa de R$ 1114 na zona urbana e de R$ 458 na rural. Se, 
por	  um	   lado,	   é	  possível	   relativizar	  essas	  diferenças	  para	  os	  TQ’s	   localizados	  nas	  áreas	  
rurais, uma vez que a cultura monetária no interior desses territórios pode ser um fator 
atuante que justificaria essa grande diferença, no caso das áreas urbanas, o menor 
rendimento nominal médio pode implicar uma situação de maior vulnerabilidade, já que 
os indivíduos ali localizados dependem mais dos mecanismos econômicos tradicionais 
nas cidades em que estão inseridos. 

 
Tabela 4: Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade	  nos	  TQ’s,	  Municípios	  Selecionados	  e	  Brasil	  por	  região	  e	  situação 
 

    TQ's Munic. Brasil   TQ's Munic. Brasil 

CENTRO-
OESTE 

RURAL 658 972 887 

SUDESTE 
RURAL 574 850 768 

URBANO 799 2224 1512 URBANO 1262 1828 1463 

Total 667 2119 1379 Total 756 1789 1378 

NORDESTE 
RURAL 365 391 413 

SUL 
RURAL 718 873 853 

URBANO 472 926 896 URBANO 2855 1901 1336 

Total 371 740 709 Total 977 1827 1217 

NORTE 

RURAL 499 495 538 

Total 

RURAL 458 616 615 

URBANO                               
- 1094 1069 URBANO 1114 1796 1306 

Total 499 931 867 Total 521 1672 1143 
 

Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 
Os mais vulneráveis - população	  com	  baixos	  rendimentos	  nos	  TQ’s	   

Embora haja diferentes fórmulas e metodologias que procuram traçar um valor 
mínimo de rendimento total ou per capita para definir os diversos graus de 
vulnerabilidade social em que se encontram os diferentes grupos, o simples olhar para a 
divisão básica realizada pelo IBGE, que consiste em delinear o rendimento médio mensal 
abaixo de ½ salário mínimo, já é revelador da situação da população que vive nos 
Territórios Quilombolas ou próximos deles.   

A porcentagem de pessoas com o rendimento nominal médio de até ½ salário 
mínimo	   é	   sempre	   mais	   alta	   nos	   setores	   censitários	   correspondentes	   aos	   TQ’s,	   se	  
comparada com a observada tanto no Brasil quanto nos municípios selecionados. 
Enquanto a proporção de pessoas com rendimento de até ½ salário mínimo é de 3,0% 
no	   Brasil	   em	   geral	   e	   de	   3,9%	   nos	  municípios	   que	   possuem	   TQ’s,	   essa	   porcentagem	   é	  
significativamente superior nos setores correspondentes diretamente a esses territórios 

                                                        
9 Esse dado nacional se repõe nas grandes regiões com a exceção do Sul, onde se encontra o menor 
número de TQs do nosso universo.  Na região do Nordeste, onde se encontra a maior parte da população 
dos nossos TQs, enquanto o rendimento nominal médio dos municípios onde eles se localizam é de R$ 740, 
nos setores censitários que correspondem propriamente aos territórios esse valor é de apenas R$ 371. No 
Sudeste, região mais rica do país, a diferença também é significativa. 
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(18,0%)10.   Nas áreas rurais, onde as taxas de pobreza são historicamente mais altas, os 
TQ’s	   apresentam	   uma	   situação	   mais	   acentuada,	   com	   19,3%	   de	   sua	   população	   com	  
rendimento de até ½ salário mínimo, contra 15,2% no Brasil rural e 16,0% nos 
municípios selecionados.  No zona urbana, onde a disposição de recursos monetários se 
torna mais crítica na medida em que a população quilombola não pode recorrer aos 
meios de subsistência,	  a	  tendência	  se	  mantém:	  são	  8,9%	  da	  população	  	  dos	  TQ’s	  contra	  
6,3% nos municípios aos quais pertencem e 4,8%  no Brasil11.  

 
Tabela 5: Percentual de pessoas com rendimento de até meio salário mínimo sobre o total 
das pessoas residentes. Territórios Quilombolas, Brasil e Municípios selecionados, 2010  

 
  
 Rural Urbano Total 

Territórios Quilombolas 19,3% 8,9% 18,0% 

Municípios 16,0% 6,3% 3,9% 

Brasil 15,2% 4,8% 3,0% 

Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

Analisar as condições de vida de uma população culturalmente diferente pelo 
prisma de indicadores estabelecidos para outro padrão sociocultural é bastante 
controverso, como já mencionamos no início. Corremos esse risco, e os dados 
mostraram que o rendimento	  nominal	  médio	  mensal	  da	  população	  moradora	  dos	  TQ’s	  é	  
menor do que a média nos municípios onde se localizam. É a cultura monetária diferente 
e a agricultura de sobrevivência  que explicam os baixos rendimentos dessa população? 
Ou, outros fatores, como  baixo grau de escolaridade, podem ajudar a entender essa 
tendência? Ou ainda, uma inserção precarizada na cadeia produtiva, na qual os ganhos 
são apropriados por atravessadores? Ou a raça ou gênero pode explicar essa tendência?  

Os dados quantitativos não conseguem responder essas perguntas, mas 
provocam sua formulação e nos instigam a buscar as respostas.   
 
Mulheres na chefia  dos domicílios de TQ 

Os dados analisados nesta pesquisa corroboram uma tendência já observada em 
outros estudos demográficos recentes: a de que é possível observar, cada vez mais, uma 
significativa proporção de domicílios chefiados por mulheres. De acordo com 
informações publicadas pelo Dieese,  a chefia feminina estava presente em 19,3% dos 
domicílios, em 1992, e já atingia, dez anos mais tarde,  25,5% dos lares brasileiros 
(Dieese, 2004: 1). Os dados do censo de 2010 mostram, por sua vez, que a chefia 
feminina estava presente em 38,8% dos domicílios no país12,	   enquanto	   nos	   TQ’s	   o	  
resultado estava abaixo da média nacional, ficando na casa de 31,4% –   porcentagem 
essa que era inclusive 10 pontos mais baixa do que a observada para os municípios 
relacionados	  aos	  TQ’s	  (41,6%).	   
                                                        
10 É importante salientar que esses dados se referem ao rendimento nominal individual de quem possui 
alguma renda. Não se referem, portanto, à renda per capita (que inclui na contagem aqueles que não 
possui rendimentos). 
11 Como o peso da	  população	   	   rural	   dos	   TQ’S	   	   é	  muito	  maior	   em	  comparação	   com	  a	  da	   zona	  urbana,	   é	  
importante salientar que os resultados totais sempre serão mais próximos dos rurais em termos relativos.    
12 É importante salientar que no Censo 2010, pela primeira vez, foi aberta a possibilidade de incluir a 
“dupla	   chefia”	   no	   domicilio,	   fato	   que	   pode	   ter	   contribuído	   para	   que	   as	   mulheres	   se	   sentissem	  mais	   à	  
vontade	  para	  se	  declarar	  “chefes”. 
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Este mesmo resultado se repete em todas as regiões e aponta, em outras palavras, 
que a proporção de domicílios quilombolas chefiados pelas mulheres não se diferencia 
muito	   da	   situação	   dos	   municípios	   nos	   quais	   os	   TQ’S	   se	   localizam	   e	   tampouco	   	   da	  
tendência observada no Brasil em geral. Não obstante, no que diz respeito às áreas 
rurais, a situação se mostra bastante distinta: existe, inversamente, uma maior 
percentagem	   de	   domicílios	   com	   mulheres	   responsáveis	   nos	   TQ’s	   (30,5%)	   do	   que	   a	  
percentagem de domicílios do mesmo tipo nos municípios selecionados (28,7%) e no 
Brasil em Geral (25,2%)13. 

 
 

Tabela 6: Percentual de domicílios com mulheres responsáveis/chefes. Territórios 
Quilombolas, Brasil e Municípios selecionados, 2010.  

 
  Rural Urbano Total 
Territórios Quilombolas 30,5% 37,4% 31,4% 

Brasil 25,2% 41,0% 38,8% 

Municípios 28,7% 44,6% 43,6% 
Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 
 

Este olhar para o domicílio chefiado pela mulher se tornou  importante como 
indicador na medida em que se reconheceu que tais domicílios estavam entre os mais 
pobres (NOVELINO, s/d), o que acarretava consequências diretas para a vida de seus 
filhos. Por isso, o resultado da nossa  análise que mostra uma grande porcentagem de 
mulheres responsáveis pelo domicílio com rendimento nominal mensal de até ½ salário 
mínimo é preocupante. No âmbito nacional, este conjunto de mulheres corresponde a 
8,5% do total. No entanto, analisando-se	  apenas	  os	  TQ’s,	  a	  porcentagem	  atinge	  23,1%. 

Na área rural, 24,6% dos domicílios encontram-se	  nessa	  situação	  entre	  os	  TQ’s,	  
contra 17,9% observados dos municípios selecionados e 16,9% no Brasil em geral. Além 
disso, mesmo na área urbana, onde a porcentagem de domicílios com mulheres 
responsáveis nesse nível de rendimento é bem inferior, com 6,8% para o Brasil e 4,4% 
para	  os	  municípios,	  a	  proporção	  nos	  TQ’s	  atinge	  	  12,6%. 

O indicador de rendimento nominal mensal de até ½ salário mínimo no caso do 
domicílio onde a mulher é a responsável aponta a persistência das situações no mercado 
de trabalho nas quais as mulheres negras sofrem de duplo preconceito (de gênero e 
raça),	   que	   se	   traduz	   em	   piores	   remunerações,	   como	   como	   “consequência	   das	  
características da força de trabalho feminino: temporário, de dedicação parcial, e 
informal na medida em que o compromisso principal das mulheres chefes de família não 
era	  com	  atividades	  produtivas	  mas	  com	  suas	  funções	  reprodutivas”	  (NOVELINO,	  s/d:	  2).	  
Do ponto de vista da vida familiar, esse indicador revela possível precariedade que cerca 
esses domicílios em termos da segurança alimentar e acesso a itens de primeiras 
necessidades como remédios, por exemplo.  A pobreza dessas  mulheres significa a 

                                                        
13 No que concerne a esses dados sobre chefia do domicílio, especificamente, é difícil traçar uma hipótese 
que possa cobrir e explicar a totalidade dos casos analisados, uma vez que as situações regionais podem 
variar enormemente. Há, por um lado, exemplos de comunidades evidentemente matriarcais (que 
possuem relação, dentre outros fatores, com traços culturais da religiosidade afro-americana), mas 
existem também, por outro lado, situações nas quais as relações de gênero seguem uma matriz muito 
tradicional ao meio rural brasileiro, na qual a figura de liderança familiar do homem não é questionada 
nem mesmo quando as mulheres ocupam importantes papeis políticos ou religiosos na comunidade. 
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vulnerabilidade dos seus filhos e reduzi-la pode significar grande benefício para seus 
filhos. 

 
 

TABELA 7: Porcentagem de domicílios com chefes com rendimento ate ½,  TQ, 
Brasil, municípios, Urbano/Rural 

 
  Rural Urbano Total 

TQ's 24,6% 12,6% 12,6% 

Municípios 17,9% 4,4% 5,4% 

Brasil 16,9% 6,8% 8,5% 
Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 
 
Saneamento – água, esgoto e coleta de lixo 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, muitas doenças e mortes 
ocorridas anualmente em todo o mundo estão relacionadas com os problemas presentes 
nas estruturas de saneamento básico (sobretudo nos sistemas de água e esgoto) em 
muitos países pobres e em desenvolvimento. Assim, ao avaliar as condições dos 
domicílios neste sentido podemos nos aproximar dos indicadores básicos que 
influenciam a saúde da população.  No que se refere à existência do saneamento básico e 
à coleta de lixo, os TQs possuem indicadores piores que a média nacional bem como a 
situação encontrada nos municípios em que se encontram. Vejamos os detalhes.  

Não há um critério previamente estabelecido pelo IBGE para classificar o 
abastecimento de água como adequado ou inadequado, mas nas publicações oficiais do 
Censo 2010, ao menos três categorias são comumente consideradas nas agregações 
feitas pelas publicações oficiais como mais adequadas: a distribuição de água por rede 
geral de distribuição, por poço ou nascente na propriedade ou por água da chuva 
armazenada em cisternas. Considerando a soma dos domicílios que se encaixam em pelo 
menos uma dessas situações, é possível perceber que o padrão de abastecimento de 
água	  nos	  TQ’S	  se	  assemelha,	  	  sobretudo	  na	  área	  rural,	  	  ao	  resto	  do	  país, estando na faixa 
de um terço de domicílios. Contudo, a proporção nas áreas urbanas é significativamente 
menor	  nos	  domicílios	  do	  universo	  TQ’S	  com	  a	  proporção	  de	  aproximadamente	  de	  70%	  
nos	  TQ’S	  contra	  mais	  de	  90%	  no	  Brasil	  e	  nos	  municípios	  selecionados.	   

 
Tabela 8: Percentual de domicílios com distribuição de água por rede geral de 

distribuição, por poço ou nascente na propriedade ou por água da chuva armazenada em 
cisternas. TQ’s, Municípios selecionados e Brasil, 2010. 

 
  Rural Urbano Total 
Territórios Quilombolas 28,4% 69,1% 33,4% 

Municípios 32,3% 95,5% 91,6% 

Brasil 27,8% 91,9% 82,9% 

Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

 
Já no que se refere ao esgotamento sanitário, os domicílios particulares 

permanentes com o acesso à rede de esgoto são	  menos	  frequentes	  nos	  TQ’s	  do	  que	  nos	  
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municípios selecionados e no Brasil em geral e essa diferença é de 6 pontos percentuais 
na zona rural e de mais de 30 na área urbana.  

 
Tabela 9: Porcentagem de domicílios com e acesso à rede de esgoto. Territórios Quilombolas, 

Municípios selecionados e Brasil, 2010. 
 

 Rural Urbano Total 
Territórios Quilombolas 14,2% 47,5% 19,5% 

Municípios 21,30% 84,70% 81,40% 

Brasil 20,0% 75,80% 68,90% 
Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 
 Também é possível, por fim, analisar a situação do saneamento básico no âmbito 
de outra variável fundamental para compreender a situação em que vivem as pessoas 
residentes nos Territórios Quilombolas: o da coleta de lixo.  Analisando-se a 
porcentagem de domicílios que possuem, sob qualquer forma, o seu lixo coletado, é 
possível	   perceber,	   mais	   uma	   vez,	   uma	   situação	   de	   desvantagem	   dos	   TQ’s	   em	  
comparação com as outras duas dimensões de análise que adotamos. Em praticamente 
todas as regiões percebe-se uma maior desvantagem da zona rural em relação à urbana 
no que concerne a coleta de lixo 14. 
 
Tabela 10: Porcentagem de domicílios com  coleta de lixo.  Territórios Quilombolas, 
municípios selecionados e Brasil, 2010. 
 

    TQ's Munic. Brasil   TQ's Munic. Brasil 

CENTRO-
OESTE 

RURAL 9,9% 35,9% 18,9% 

SUDESTE 
RURAL 35,0% 58,3% 40,4% 

URBANO 79,3% 99,1% 98,3% URBANO 97,6% 99,1% 98,7% 

Total 15,4% 96,1% 89,6% Total 51,6% 98,3% 94,9% 

NORDESTE 
RURAL 9,0% 17,4% 18,7% 

SUL 
RURAL 49,0% 56,0% 45,8% 

URBANO 80,0% 93,2% 93,5% URBANO 99,8% 99,6% 98,9% 

Total 16,4% 75,7% 74,9% Total 57,2% 98,0% 91,3% 

NORTE 
RURAL 11,8% 12,9% 13,7% 

Total 
RURAL 16,0% 29,5% 26,8% 

URBANO - 96,1% 93,5% URBANO 88,3% 98,4% 97,2% 

Total 11,8% 80,0% 74,2% Total 25,2% 94,1% 87,3% 
Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 
As condições de saneamento no Brasil, apesar da melhora, ainda apresentam 

indicadores	   precários,	   sobretudo	   na	   área	   rural.	   No	   caso	   dos	   TQ’s,	   o	   acesso	   aos	   itens	  
considerados adequados é menor do que a média dos municípios nos quais são 
localizados. Se pensarmos no sistema de saneamento como a atribuição e 
responsabilidade  do Estado, o que revelam  esses indicadores sobre a relação do poder  
público com essas comunidades?   

                                                        
14 Com exceção do Sul, em todas as demais regiões a porcentagem de domicílios com coleta de lixo nos 
TQ’s	  é	  menor	  se	  comparada	  com	  as	  do	  Brasil	  e	  dos	  municípios selecionados, seja na área rural, seja na 
área urbana. Na região Nordeste, que possui a maior proporção de população residente em territórios 
quilombolas do nosso universo, apenas 16,4% dos domicílios dos territórios possuem coleta de lixo, 
contra 75,5%	  nos	  municípios	  que	  possuem	  TQ’s	  e	  74,9%	  no	  Brasil	  em	  geral. 
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Na zona rural, a resposta, provavelmente, traria a dificuldade de acesso às 
comunidades, no entanto como explicar que os indicadores do saneamento estão piores 
também no caso da zona urbana? O que explica a acesso mais precário ao abastecimento 
de	  água	  e	  esgotamento	  sanitário	  considerados	  adequados	  e	  	  	  à	  coleta	  de	  lixo	  nos	  TQ’s	  em	  
comparação ao seu entorno?  
 
Acesso à energia elétrica  

A quantidade de domicílios sem a energia elétrica é levemente maior nos setores 
censitários	   pertencentes	   aos	   TQ’S do que nos municípios aos quais pertencem; a 
diferença é de 10,2%  contra  8,2%, no que se refere à zona rural. Existe também uma 
grande diferença regional, pois se essa falta é quase inexistente nas regiões  sudeste 
(3,1%) e sul (1,4%), ela se acentua no centro-oeste (9,6%) e nordeste (9,5%), e dispara 
no norte (25,5%).	   Só	   que	   nessa	   última	   região	   os	   domicílios	   dos	   TQ’S	   apresentam	   a	  
mesma carência que os municípios aos quais pertencem.  

 
 

Tabela 11: Porcentagem de domicílios sem energia elétrica. Territórios Quilombolas, Brasil 
e municípios selecionados, 2010. 

 
    TQ's Munic. Brasil   TQ's Munic. Brasil 

CENTRO-
OESTE 

RURAL 10,20% 5,40% 6,80% 
SUDESTE 

RURAL 3,90% 3,30% 2,20% 
URBANO 3,00% 0,10% 0,20% URBANO 0,70% 0,10% 0,10% 
Total 9,60% 0,40% 0,90% Total 3,10% 0,10% 0,30% 

NORDESTE 
RURAL 10,50% 8,20% 7,40% 

SUL 
RURAL 1,60% 1,50% 1,30% 

URBANO 1,10% 0,60% 0,60% URBANO 0,30% 0,10% 0,20% 
Total 9,50% 2,30% 2,30% Total 1,40% 0,20% 0,40% 

NORTE 
RURAL 25,50% 25,80% 24,10% 

Total 
RURAL 10,20% 8,20% 7,30% 

URBANO - 0,40% 0,60% URBANO 1,00% 0,10% 0,30% 
Total 25,50% 5,30% 6,30% Total 9,00% 0,60% 1,30% 

Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 
Alfabetização nos Territórios Quilombolas  

No que diz respeito às taxas de alfabetização da população, é possível observar a 
persistência de indicadores de maior vulnerabilidade social da população dos setores 
censitários	  pertencentes	   aos	  TQ’s,	   uma	  vez	  que	   ela	   teve	  desempenho menor do que a 
população fora dos Territórios Quilombolas15.  

Considerando-se apenas as pessoas que possuem dez anos ou mais de idade, as 
taxas	   de	   alfabetização	   nos	   TQ’s	   são,	   em	   geral,	   inferiores	   às	   encontradas	   no	   Brasil	   em	  

                                                        
15 A partir dos meados dos anos 1990, o Estado brasileiro começou a fomentar e apoiar a instalação de 
“escolas quilombolas” definidas como aquelas “localizadas em área de remanescentes de quilombos”. 
A partir principalmente de 2010, o debate sobre Educação ganha novo rumo, na direção de configurar 
uma política efetivamente diferenciada. Os resultados destas políticas  já podem ser registrados por 
alguns indicadores: se em 2004, o primeiro ano em que se incluiu a categoria no censo escolar, foram 
identificadas como "quilombolas" apenas 364 escolas, no último levantamento (2012) esse número 
chegou a 1956, que representa um crescimento de 534% em apenas uma década. Houve também o 
crescimento significativo da utilização de "materiais quilombolas", passando de 680 escolas em 2007 para 
1322 em 2012 (ME, Censo Escolar, 2012).  
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geral e nos municípios selecionados, acompanhando algumas diferenças regionais já 
mencionadas anteriormente. Em termos gerais, enquanto a porcentagem de 
alfabetizados	  com	  10	  anos	  ou	  mais	  de	  idade	  é	  de	  75,6%	  nos	  TQ’s,	  ela	  atinge	  91%	  no	  país	  
e 94,3% nos municípios selecionados. Assim como ocorre com outros índices analisados, 
a área rural possui uma significativa desvantagem neste aspecto em comparação com as 
áreas	   urbanas.	   Enquanto	   nas	   primeiras,	   as	   taxas	   de	   alfabetização	   dos	   TQ’s,	   Brasil	   e	  
municípios selecionados são, respectivamente de 74,0%, 78,7% e 78,2%, nas áreas 
urbanas essas porcentagens são de 87,2%,  93,2% e 95,5%, respectivamente. 

 

Tabela 12: Distribuição dos alfabetizados (de 5 a 9 e de 10 ou mais), por localização. 
Territórios Quilombolas, Brasil e municípios selecionados, 2010. 

 Territórios Quilombolas Brasil Municípios 
 5 a 9 

anos 
10 anos 
ou mais 

5 a 9 
anos 

10 anos 
ou mais 

5 a 9 
anos 

10 anos 
ou mais 

RURAL 47,1% 74,0% 55,1% 78,7% 53,3% 78,2% 

URBANO 68,7% 87,2% 71,6% 93,2% 74,1% 95,5% 

Total 49,4% 75,6% 68,5% 91,0% 72,0% 94,3% 

 
Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 
Não obstante, se na população com 10 anos ou mais de idade a análise dos dados 

aponta para uma situação histórica de desvantagem dos jovens e adultos residentes nos 
territórios quilombolas, o cruzamento de informações sobre a população de 5 a 9 anos é 
ainda mais relevante para mostrar de que maneira essas desigualdades têm sido 
combatidas no presente momento junto à população infantil moradora dessas áreas e de 
suas adjacências. No que diz respeito, assim, à alfabetização das crianças entre 5 e 9 
anos, as  taxas observadas nos Territórios Quilombolas são ainda menores se 
comparadas às observadas no total do Brasil e nos municípios selecionados. Conforme 
apontam os dados mostrados anteriormente na tabela 12, a taxa de alfabetização da 
população	  de	  5	  a	  9	  anos	  nos	  TQ’s	  é	  de	  apenas	  49,5%	  contra	  72,0%	  nos	  municípios	  em	  
que estão localizados esses territórios quilombolas e 68,5% no total nacional. Essas 
diferenças	   são	   ainda	  mais	   gritantes	   se	   forem	   comparadas	   as	   populações	   de	   TQ’s	   das	  
áreas urbanas e rurais. Enquanto nas primeiras a porcentagem de crianças de 5 a 9 anos 
alfabetizadas é de 68,7%, nas segundas ela não passa de 47,1%, a taxa mais baixa em 
comparação inclusive, com as taxas observadas no Brasil rural (55,1%) e nas áreas 
rurais dos municípios estudados (53,3%).  

Sendo assim, ainda que o problema do atraso escolar subsista em todos os grupos 
sociais, de idade, em diferentes modalidades de ensino e em diversas localidades 
geográficas, os dados oficiais apontam para uma situação de maior vulnerabilidade das 
populações que vivem em domicílios localizados no interior dos Territórios 
Quilombolas, mesmo entre as crianças, que possuem maior acesso ao sistema 
educacional que seus pais e avós tiveram. 

Ao serem consideradas as taxas de alfabetização apenas das pessoas 
responsáveis pelo domicílio, mantém-se a desvantagem da população residente em 
territórios quilombolas em comparação com perfil municipal e nacional. Em termos 
gerais, seja no âmbito rural ou urbano, as populações residentes dos Territórios 
Quilombolas possuem menor nível de alfabetização que os responsáveis fora dessas 
áreas, independentemente do sexo dos moradores. Tanto para homens quanto para 
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mulheres, a taxa de alfabetização dos moradores responsáveis por domicílios 
quilombolas ficam em torno de 60% na área rural e 80% na área urbana, quase dez 
pontos percentuais abaixo, em média, do total de moradores em nível nacional que 
chefiam o domicílio ou daqueles residentes nos municípios em que os TQ's estão 
localizados. 

Tabela 13: Taxas de alfabetização das pessoas responsáveis pelo domicilio. Territórios 
Quilombolas, Brasil e municípios selecionados, rural/urbano, 2010. 

 
 Territórios Quilombolas Brasil Municípios 
 Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 
RURAL 59,0% 62,2% 66,0% 69,7% 66,8% 68,1% 

URBANO 78,9% 80,7% 88,8% 92,1% 93,2% 95,1% 

Total 62,0% 64,3% 86,7% 88,2% 92,1% 92,9% 

Fonte: Banco de dados de TQ’s CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

 
 

A despeito de ainda possuírem, de acordo com as estatísticas oficiais, 
rendimentos médios mais baixos comparativamente, as mulheres no Brasil, há pelo 
menos duas décadas, superaram os homens nos principais índices de escolaridade e vêm 
diminuindo, ainda que de forma muito gradual, as distâncias entre seus os níveis 
salariais e os do universo masculino16. São, no entanto, ainda muito significativas as 
diferenças entre as taxas de alfabetização das mulheres nos Territórios Quilombolas e as 
das demais áreas analisadas, o que provavelmente interfere na velocidade com que 
esses avanços nos níveis de renda e no mercado de trabalho em geral possam ser 
sentidos nesses territórios.  

Os dados do nosso universo apontam que	   a	   população	   moradora	   dos	   TQ’s	  
apresenta uma taxa de alfabetização menor que a média nacional e a dos munícipios nos 
quais	  os	  TQ’S	  se	  localizam.	  Ao	  levar	  em	  consideração	  a	  faixa	  de	  5	  a	  9	  anos,	  estes	  dados	  
alertam sobre a restrição de oportunidades geradas a partir de uma escolarização 
precária, que se soma à desigualdade  que os negros enfrentam ao longo de vida no 
mercado de trabalho em termos de renda e tipos de trabalho executado em relação à 
população branca.  

 
 
 

                                                        
16 De acordo com dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS 2011) do Ministério do Trabalho e Emprego,  a participação da mulher no 
mercado de trabalho tem sido ainda mais crescente nos últimos anos. Os dados da RAIS apontam que a 
taxa de emprego com carteira assinada para as mulheres cresceu 5,93%, em relação ao ano anterior. Já de 
acordo com o Caged, as mulheres passaram a ganhar, em média, 85,97% do salário dos homens, com um 
crescimento de 4,94% nos rendimentos femininos contra 4,74% dos masculinos. Informações retiradas 
dos informes oficiais do MTE, disponíveis no link:  
http://portal.mte.gov.br/imprensa/cresce-a-participacao-da-mulher-no-mercado-de-
trabalho/palavrachave/mercado-de-trabalho-rais-mulheres-crescimento-das-mulheres.htm. Acesso em 
17/11/2013 

http://portal.mte.gov.br/imprensa/cresce-a-participacao-da-mulher-no-mercado-de-trabalho/palavrachave/mercado-de-trabalho-rais-mulheres-crescimento-das-mulheres.htm
http://portal.mte.gov.br/imprensa/cresce-a-participacao-da-mulher-no-mercado-de-trabalho/palavrachave/mercado-de-trabalho-rais-mulheres-crescimento-das-mulheres.htm
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Capítulo 2 - Desiguais ou diferentes? Limites e possibilidades para medir a 
desigualdade étnica na população indígena no Brasil  

 
Caracterização geral da população indígena  

 
De acordo com o Censo de 2010, quase 818 mil pessoas se declararam indígenas, 

o que compõe a menos de 0,5% da população brasileira (IBGE, Censo Demográfico 
2010)17. Desse conjunto de indígenas, 53,6% residiam nas em Terras Indígenas (TI’s) 
oficialmente reconhecidas e 46,4% fora delas18. Considerando-se o recorte pela situação 
do domicílio, enquanto na zona rural 83,9% estavam nas terras indígenas e 16,1% fora 
delas,  nas áreas urbanas ocorre exatamente o contrário 5,2% estavam residindo nas TI 
e 94,8% fora delas.   

 
Este último dado é importante, porque as pessoas que se declararam ou se 

consideraram indígenas na zona urbana vivem em condições semelhantes ao restante de 
população, o que permite estabelecer algumas comparações que são impossíveis de 
serem feitas para aqueles que vivem em suas comunidades culturalmente distintas. Isto 
é, a comparação se torna possível porque apesar das diferenças culturais, essa 
população está sujeita,  a priori,  à mesma cobertura de serviços que a população em 
geral, algo que pode não acontecer nos territórios indígenas na área rural. 

 
Tabela 18: Total da população que se declara como indígena, por região e situação do 

domicílio, 2010 
 

 Dentro de TI's Fora de TI's Total 
 Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Total 16.321 422.108 438.429 298.871 80.663 379.534 817.963 

Total em 
porcentagem  2,0% 51,6% 53,6% 36,5% 9,9% 46,4% 100,0% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
 

No que diz respeito, por sua vez, à estrutura etária da população indígena, ela 
apresentou resultados que, ao contrário do que acontece com a população não indígena, 
"não apontam para redução do peso relativo dos jovens e, consequentemente, aumento 
nas proporções de adultos e idosos" (IBGE, 2012: 62). Entre 2000 e 2010, o percentual 
de crianças e adolescentes indígenas (de 0 a 14 anos de idade) aumentou de 32,6% para 
36,2%19 e a de adultos (de 15 a 64 anos de idade) teve uma pequena queda de 61,6% 
para 58,2% neste mesmo período.  

Assim, os resultados do Censo 2010 permitem observar uma pirâmide etária com 
base larga, que diminui à medida que os grupos etários aumentam. Conforme consta no 
próprio relatório oficial do Censo, esse padrão, que aponta, em termos gerais, para um 
perfil populacional ainda bastante jovem, "é fruto da persistência de altos níveis de 
                                                        
17 Estão contabilizados aqui as pessoas que se declararam como indígenas. No Censo de 2010, o IBGE 
incluiu a categoria dos que não se declaram mas se consideram indígenas por questões culturais, que 
soma aproximadamente 80 mil pessoas. Optamos por não incluir essa categoria na contagem para que 
seja possível a comparação com os outros censos realizados. 
18 Foram consideradas Terras Indígenas pelo Censo 2010 as 488 terras com Portaria Declaratória do 
Ministério da Justiça. 
19 Neste mesmo período, a população brasileira com até 14 anos de idade caiu de 34,7% para 24,1%. 
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fecundidade das mulheres indígenas”, que é fortemente influenciada pelo contingente 
populacional rural: a proporção de crianças e adolescentes na área rural e duas vezes 
maior que na urbana (IBGE, 2012: 64). 
 
 

Gráfico 2: População residente, por condição de indígena  
Brasil – 2010 

 

 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 
A tendência de aumento de jovens entre os indígenas se dá exatamente na 

contramão do que ocorre com a população brasileira em geral e, mais especificamente 
com a população branca. Não é possível dizer se esse aumento continuará, mas a 
comparação nos coloca diante dos desafios que essa população apresenta às políticas 
públicas, entre as quais a de saúde correlacionada com o sistema de saneamento, 
assistência social bem como a educação. Quais foram os avanços alcançados e o que está 
ainda por ser realizado nestas questões? Os povos indígenas possuem o acesso a 
serviços básicos de saneamento como a população em geral? Como o Estado brasileiro 
tem lidado com os desafios da educação específica para a população que possui sua 
própria língua e cultura distinta? Vamos analisar estes aspectos nas seções seguintes.  

 
Rendimento: da população indígena nos TI’s e fora deles: dois pesos, duas 
medidas 

No que diz respeito  aos rendimentos da população indígena no Brasil, algumas 
observações importantes merecem ser destacadas. A principal delas é a de que os 
indígenas possuem, em geral, o menor rendimento médio em comparação com os 
demais grupos de cor ou raça. Como já foi apontado em outros indicadores trabalhados, 
esse dado puro diz muito pouco a respeito da situação social dos indígenas no Brasil, 
uma vez que grande parte dessa parcela da população está imersa em uma realidade 
cujo contexto econômico não pode ser avaliado apenas por aspectos monetários. Não 
obstante, ainda que não se deva esquecer deste ponto, alguns dados relevantes podem 
ser indicados, sobretudo no que concerne à realidade das pessoas indígenas que vivem 
em áreas urbanas e/ou fora das terras indígenas.  

No meio urbano, as pessoas que se autodeclararam indígenas possuem 
rendimento médio total de R$ 600,89, um pouco acima do valor médio observado entre 
as pessoas de cor ou raça preta (R$ 582, 70), mas bem inferior aos rendimentos médios 
mensais dos brancos (R$ 1 538) e amarelos (R$ 1 574) (IBGE, 2012: 51). Já na área rural, 
com a maioria dos indígenas vivendo em TI's, o rendimento médio é, como o esperado, 
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bastante inferior: R$ 142,22, se comparado com o urbano. Ao se comparar os dados 
entre as pessoas que vivem em Terras Indígenas e que não vivem, essa mesma diferença 
aparece: enquanto o rendimento total médio dos indígenas localizados no interior das 
TI's é de R$ 131,07 (incluindo urbano e rural), entre os que vivem em domicílios fora 
delas esse valor sobre para R$ 541,66, ainda baixo comparativamente a outros grupos. 

O indicador da renda como expressão da desigualdade precisa sempre ser lido 
pelo prisma das diferenças culturais que, no caso da análise de dados quantitativos, se 
revelam com força quando consideramos a localização das pessoas no interior dos 
territórios indígenas. As TI’s constituem os espaços onde essas populações étnicas 
podem vivenciar sua cultura sem serem  submetidas às dinâmicas da sociedade 
capitalista. No entanto, o dado que aponta o rendimento mensal médio muito mais baixo 
dos indígenas que moram fora dos TI  em relação a outros grupos étnicos  pode ser 
interpretado como um aspecto da vulnerabilidade desse grupo. 
 Se forem desagregados os dados de acordo com as faixas de rendimento, é 
possível observar que quase 40% das pessoas que se autodeclaram indígenas com mais 
de 10 anos de idade não possuem rendimentos20 e outros 8,7% recebiam em 2010 até 
meio salário mínimo, em uma proporção ligeiramente superior a outros grupos que 
também possuem rendimentos médios mais baixos, como os pretos (6,9%) e pardos 
(7,3%), e muito acima dos brancos (3,3%).  
 
 

Tabela 20 – Faixas de rendimento total das pessoas com 10 anos ou mais, por cor/raça, 
Brasil, 2010 

 
 

  Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Não aplicável 14,60% 10,60% 12,50% 16,40% 24,60% 

Não tem 28,70% 31,50% 32,20% 34,50% 39,90% 

Até ½ salário mínimo 3,30% 6,90% 5,50% 7,30% 8,70% 

Mais de ½ a 1 salário mínimo 15,70% 23,60% 16,90% 19,50% 14,00% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 17,80% 17,60% 14,30% 13,90% 8,00% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 6,90% 4,70% 5,50% 3,80% 2,10% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 6,00% 3,10% 5,40% 2,60% 1,50% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 4,70% 1,60% 5,00% 1,50% 0,90% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 0,90% 0,20% 1,10% 0,20% 0,20% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 0,80% 0,10% 0,90% 0,10% 0,10% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 0,40% 0,10% 0,50% 0,10% 0,00% 

Mais de 30 salários mínimos 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
 

                                                        
20 É importante	   ressaltar	   que	   muitos	   indígenas	   podem,	   oficialmente,	   constar	   nos	   registros	   como	   “sem	  
rendimento”,	   por	   diferentes	   motivos,	   dentre	   eles:	   	   (1)	   por	   se	   tratarem	   de	   pessoas	   que	   trabalham	   em	  
atividades não remuneradas; (2) por serem pessoas que não trabalham mas procuram emprego, ou seja, 
pessoas desocupadas; (3) por serem pessoas que não trabalham por serem aposentadas, isto é, por se 
tratarem de pessoas não economicamente ativas. 
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Saneamento Básico: a precariedade na zona rural e nos TI 
O acesso a boas condições de saneamento tem impactos claros na qualidade de 

vida das pessoas, em especial no que diz respeito à sua saúde. A saúde dos povos 
indígenas ainda apresenta quadros críticos, com epidemias recorrentes e a mortalidade 
infantil mais alta do que a média do país. Este último indicador se relaciona 
consideravelmente com o saneamento. Nesta secção, analisaremos a situação dos 
domicílios indígenas neste quesito.  
  Segundo os dados coletados pelo censo demográfico, o Brasil possuía, em 2010, 
114.216 domicílios localizados em Terras Indígenas, o que representa 1,4% do total de 
domicílios do país. Neste universo, aproximadamente seis em cada dez domicílios 
localizados em terras indígenas possuem ao menos uma das três formas de 
abastecimento preferíveis: por rede geral de distribuição, por poço ou nascente na 
propriedade (ou na aldeia) ou por água da chuva armazenada em cisternas. 
Considerando-se essas três categorias, a taxa observada nos domicílios de TI's (62,1%) é 
bastante inferior à cobertura geral observada nos domicílios brasileiros (92,3%), mas se 
aproxima da situação encontrada nos domicílios localizados nas áreas rurais do país 
(67,5%). Apesar de porcentagem de domicílios com abastecimento preferível ser muito 
superior nas TI’s urbanas (86,2%), em comparação com as que estão localizadas em 
áreas rurais (51,0%), as primeiras ainda possuem taxa menor que o Brasil urbano, que é 
de 96,4%. Em outras palavras, embora haja melhor condição de abastecimento de água 
nas terras indígenas de áreas urbanas (comparativamente às rurais), a proporção ainda 
é muito menor, se comparados com as porcentagens observadas nos domicílios urbanos 
brasileiros.   
 
 
Tabela 21 – Percentual de domicílios distribuição de água por rede geral de distribuição, 

por poço ou nascente na propriedade (ou na aldeia) ou por água da chuva armazenada 
em cisternas,  2010 

 
 % 

TI's 62,1% 

TI’s  urbano 86,2% 

TI’s  rural 51,0% 

Brasil Urbano 96,4% 

Brasil Rural 67,5% 

Brasil Total 92,3% 

 
          Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 
  A situação dos domicílios localizados em terras indígenas também se assemelha à 
realidade rural brasileira no que concerne à existência de esgotamento sanitário. 
Embora tenha apresentado melhora em seus índices de cobertura de saneamento básico 
nos últimos anos, o Brasil ainda apresenta, em termos gerais, uma cobertura bastante 
insuficiente no que diz respeito ao acesso de sua população a serviços de rede de esgoto, 
especialmente nos domicílios localizados no meio rural. Enquanto, em todo o país, a 
proporção de domicílios que possuem rede geral de esgoto ou fossa séptica na área 
urbana é de 74,5%, nas áreas rurais esse percentual é de apenas 16,6%, um pouco 
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superior à observada no total de domicílios localizados em terras indígenas (12,5%).  
Neste caso, as diferenças entre a situação nas TI’s urbanas e rurais é bastante grande, 
sendo  cinco vezes maior proporção de domicílios com esgotamento sanitário nas 
primeiras, em comparação com as segundas. No entanto, os domicílios em terras 
indígenas na área urbana ainda possuem grande desvantagem se comparados com os do 
Brasil urbano em geral. Enquanto 74,5% dos domicílios urbanos brasileiros possuem 
acesso à rede de esgoto, apenas 42,2% dos domicílios em TI’s de áreas urbanas estão 
nesta condição.  

 
Tabela 22– Porcentagem de domicílios com o acesso à rede de esgoto,  2010 

 % 

TI's 12,5% 

TI’s  urbano 42,2% 

TI’s  rural 8,0% 

Brasil Urbano 74,5% 

Brasil Rural 16,6% 

Brasil Total 66,2% 
          Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Outro indicador que precisa ser relativizado ao se observar a situação dos 
domicílios indígenas, mas que apresenta números muito baixos em qualquer 
perspectiva analisada, é o referente à coleta de lixo. Enquanto quase nove em cada dez 
domicílios brasileiros possuem algum serviço de coleta de lixo (diretamente por 
veículos de serviços de limpeza ou em caçambas retiradas posteriormente por essas 
empresas), nas terras indígenas a taxa de coleta de lixo é de apenas 16,3%.  

   
 

Tabela 23  – Porcentagem de domicílios com serviço de coleta de lixo (diretamente por 
veículos de serviços de limpeza ou em caçambas retiradas posteriormente por essas 

empresas), 2010 
 

 % 

TI's 16,3% 

TI’s  urbano 86,6% 

TI’s  rural 5,7% 

Brasil Urbano 96,3% 

Brasil Rural 63,0% 

Brasil Total 86,3% 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 
Esta diferença também se repõe quando focamos, separadamente, o urbano e o rural. 
Enquanto nas TI’s urbanas, 86,6% dos domicílios possuem serviço de coleta de lixo, a 
média nacional é de 96,3%. Se no Brasil rural, 63% dos domicílios dispõem desse 
serviço, nos Tis rurais essa taxa cai, drasticamente, para 5,7%. É um dado alarmante do 
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ponto de vista das condições de vida bem como ambiental: é importante salientar que, 
no caso das terras indígenas, mais de seis em cada dez domicílios apontaram que o lixo é 
queimado no próprio local ou propriedade (Tabela 23). A relativização do dado sobre a 
coleta	  de	  	  lixo	  é	  pertinente	  ao	  pensar	  que	  as	  etnias	  que	  vivem	  em	  TI’s	  têm	  pouco	  acesso	  
à mercadoria industrializada, que não pode ser processada de forma orgânica. Se, no 
entanto, esse acesso não é tão rarefeito, a questão de lixo torna-se bem mais relevante, 
colocando os desafios de inovação tecnológica para seu processamento na medida em 
que	  as	  TI’s	  se encontram, não raramente,  isolados.   
 
Acesso à energia elétrica 
 

Os dados do universo do censo 2010 mostram que 69,6% dos domicílios 
localizados em terras indígenas possuem energia elétrica. Trata-se de uma cobertura 
bastante inferior à taxa brasileira geral, que é de 97,5%, e também ainda muito abaixo 
da situação observada no meio rural brasileiro, cuja cobertura é de 90,5%. Há diferenças 
significativas entre as TI’s localizadas em áreas urbanas e rurais. Enquanto nas 
primeiras, a porcentagem de domicílios com energia elétrica é de 96,9% (muito próxima 
à taxa observada no geral dos domicílios urbanos brasileiros), nas TI’s de áreas rurais 
essa proporção é de apenas 65,4%, muito abaixo da realidade dos domicílios de áreas 
rurais no Brasil onde a taxa atinge 90,5% 
 

Tabela 24 – Porcentagem de domicílios com energia elétrica,  2010 
 

  

TI's 69,8% 

TI’s  urbano 96,9% 

TI’s  rural 65,4% 

Brasil Urbano 98,7% 

Brasil Rural 90,5% 

Brasil Total 97,5% 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 
Alfabetização e Educação Indígena  
 

Os dados do Censo 2010 referentes às pessoas indígenas de 5 anos ou mais de 
idade que falavam até duas línguas contabilizaram exatamente 274 línguas indígenas 
faladas no Território Nacional, excluindo aquelas originárias dos outros países, 
denominações genéricas, e de troncos e famílias linguísticas não consideradas indígenas. 
Do total de línguas indígenas faladas, 214 foram localizadas no interior das TI's e 249 
foram contabilizadas tanto nas áreas urbanas quanto rurais localizadas fora das TI’s 21.  

                                                        
21 Cerca de um quinto da população indígena com 5 ou mais anos de idade (21%) falava uma língua 
indígena e também o português, enquanto 16,3% não falavam a língua portuguesa e se declararam 
falantes apenas de língua indígena (sendo 27,9% no interior das TI's e apenas 2,0% fora das terras). No 
entanto, a maior parcela da população indígena (57,1%) afirmou não falar qualquer língua indígena no 
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 Estes dados indicam a riqueza linguística existente nos povos indígenas bem 
como colocam os desafios não só da  preservação mas também da recuperação dessa 
diversidade no ambiente escolar.   
 
Povos indígenas, escola e alfabetização: ainda um desafio 

O ambiente escolar é especialmente importante para colocar em prática o 
respeito da interculturalidade, ao multilinguismo e a etnicidade. No Brasil, desde a 
década passada, houve importantes avanços na implementação das políticas voltadas 
para educação indígena, o que se expressa pelo aumento do número de escolas 
indígenas, do uso dos materiais específicos bem como do uso das línguas indígenas. 
Como veremos, no entanto, persistem as diferenças  regionais no que se refere à 
alfabetização dos povos indígenas em relação à população brasileira em geral.  
                        
Desafios na alfabetização indígena  

Apesar da expansão da Educação Escolar Indígena desde 200422, as  taxas 
alfabetização observadas de pessoas que se declararam ou se consideraram indígenas 
mostram situações bastante desiguais em relação aos dados sobre a população 
brasileira em geral.  Na população com 15 ou mais anos de idade, 23,3% dos indígenas 
não são alfabetizados, contra 9,6% no nível nacional. Esta realidade atinge 36,0% entre 
os que vivem em TI's contra 23,2% para a população na área rural e 14,5% entre os que 
vivem fora delas contra 7,3% na área urbana.  

Se essa defasagem poderiam ser atribuída em parte à recente implementação da 
política,  a taxa de analfabetismo entre as crianças e adolescentes indígena com faixa 
etária entre 10 e 14 anos, (17,8%) indica a precariedade do ensino na medida em que é 
quatro vezes a observada na população em geral (3,9%). No interior das TI's a 
proporção observada (23,4%) é também muito superior à taxa do Brasil rural (8,4%). 

Ademais, há no Brasil cerca de 50 mil crianças e adolescentes indígenas de 5 a 14 
anos que não estão alfabetizadas, o que impede seu avanço na trajetória educacional e 
prejudica suas oportunidades futuras e escolhas a serem feitas.  

  
Tabela 25 - Taxas de analfabetismo, na População Brasileira e População Indígena, por 

faixas etárias, 2010 
 

 BRASIL   5 a 9 10 a 14 15 ou mais Total 

 Rural 44,9% 8,4% 23,2% 25,1% 

  Urbana  28,5% 2,9% 7,3% 8,6% 

  Total 31,6% 3,9% 9,6% 11,1% 
 
      

                                                                                                                                                                             
domicílio e 76,9% disseram falar apenas o português. É muito significativa, assim, a proporção de pessoas 
indígenas que falam o português e que não falam nenhuma outra língua indígena (55,9%), sendo esta 
porcentagem é  de 31,6% dentro das TI's e de 85,9% fora delas (IBGE, Censo Demográfico, 2010).   
22 De acordo com Censo Escolar, do Ministério da Educação houve avanços na instalação da Educação 
Escolar Indígena: o número de escolas existentes em territórios indígenas cresceu mais de 30% desde 
2004; cerca de sete em cada dez escolas presentes em territórios indígenas, afirmam ministrar parte ou o 
total das escolas em língua indígena; o número de escolas que faziam uso de materiais didáticos 
específicos voltados para as populações indígenas  cresceu 64% entre 2008 e 2012. De acordo com os 
dados do Censo Escolar 2012, 2865 escolas presentes em TI's, 1271 não fazem uso de material indígena 
no seu dia-a-dia.  
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INDIGENAS   5 a 9 10 a 14 15 ou mais Total 

  Dentro  de  TI’s 53,7% 23,4% 34,0% 36,0% 

  Fora  de  TI’s 40,8% 8,3% 14,5% 16,2% 
  Total 49,8% 17,8% 23,3% 26,3% 

                                
                            Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
 

Assim, embora esses dados precisem ser matizados por uma série de aspectos 
socioculturais, eles não deixam de ser preocupantes. 
 

Considerações finais 
 

O que as análises e os  resultados deste estudo tendem a apontar sobre o quadro 
de desigualdades enfrentadas pelos povos indígenas e pelas comunidades quilombolas? 
Apesar das diversas políticas públicas se voltarem para estes povos ultimamente, 
quando analisadas nas cautelosas chaves que permitem a comparação com a população 
em geral, suas condições de vida apontam para o grau de precariedade e consequente 
vulnerabilidade que os afeta.  

Mais baixos níveis de renda daqueles quilombolas e indígenas que moram na 
zona urbana e fora dos Territórios Indígenas do que outros grupos étnicos e raciais 
sugerem que ocorre a reprodução das desigualdades mais estruturais. As gerações 
novas podem ter seu futuro fortemente afetado na medida em que sua taxa de 
alfabetização evidencia prior  desempenho do que a entre as crianças não indígenas e 
não quilombolas. As condições de saneamento nos TQs e nos TIs urbanos  piores do que 
seu entorno surpreendem, mostrando que a implementação de  políticas públicas  não 
está isenta dos recortes étnicos e raciais.  

Estes povos carregam a marca da diversidade cultural da qual o Brasil se orgulha 
e da qual começou a se  preocupar recentemente, reconhecendo o seu direito a diferença. 
Reconhecer a diferença significa também reconhecer a trajetória das desigualdades e da 
opressão a que foram submetidos ao longos dos séculos no país e as consequências em 
termos de oportunidades para as gerações subsequentes.  
  A igualdade não poderá ser instalada sem que estes povos tenham seu direito a 
terra garantido, reconhecido e respeitado pelo Estado brasileiro. Terra entendida não no 
sentido físico,  diretamente ocupada e circunscrita pelas medidas matemáticas, mas 
terra como todos os espaços que fazem parte de seus usos, costumes e tradições e/ou 
que possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção e às reminiscências 
históricas que permitam perpetuar a memória das comunidade. No caso das 
comunidades quilombolas o número de títulos emitidos nos últimos anos quando 
acrescido aos territórios já titulados é irrisório diante da demanda declarada pelas 
comunidades quilombolas. Em 2012 havia 193 comunidades tituladas contra 1.167 
processos abertos para titulação  de terras no Incra (SEPIR, 2012). No caso dos povos 
indígenas, o direito de Consulta Prévia e participação dos povos indígenas no uso, gestão 
(inclusive controle de acesso) e conservação de seus territórios, enfrentam enorme 
dificuldade e demora na sua adoção por parte do Estado. Sua efetivação é a condição 
necessária para que o respeito à terra indígena seja concretizado.  
  Os desafios para corrigir as desigualdades passam, ao nosso ver,  por dois tipos 
de políticas para comunidades quilombolas e povos indígenas. O primeiro se refere 
àquelas políticas de melhoria de acesso e políticas compensatórias voltadas à correção 
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da desigualdade estrutural, produzida historicamente pela escravidão, pela 
discriminação	  e	  	  pela	  marginalização,	  que	  se	  traduzem	  hoje	  no	  problema	  da	  “pobreza”.	  O	  
segundo tipo diz respeito  à interferência na desigualdade que pode ser definida como 
cultural, e que é produzida pelo desrespeito aos modos de vida específicos dessas 
comunidades, suas tradições e territorialidades. Neste caso, passa ser necessário 
imaginar uma modalidade de política pública efetivamente diferenciada, como é  caso de 
algumas já existentes para as populações indígenas, mas ainda pouco presentes no caso 
das comunidades quilombolas.  
  O reconhecimento do quadro das desigualdades enfrentadas pelos povos 
indígenas e pelas comunidades quilombolas precisa ser não só diante deles mas também 
com eles e com outros atores da sociedade civil que têm advogado em prol dos seus 
direitos e com aqueles cujas decisões impactam em sua vida.   E com base nisto, é 
preciso transformar as ações em políticas públicas do Estado, pautadas em estatutos que 
legitimem as diferenças culturais  como patrimônio do país e combatam diretamente as 
desigualdades étnico-raciais que marcaram a história desta terra tropical.  
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