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Diversidade e desigualdade: contribuição metodológica ao estudo demográfico da

população quilombola no Brasil1

Os  levantamentos  oficiais  no  Brasil  realizados  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, ainda precisa

avançar  muito.  Um  caso  de  sistematização  de  informações  é  o  Sistema  de

Monitoramento  da  Secretaria  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial

(SEPPIR/PR)2. Algumas das comunidades quilombolas são documentadas e registradas

pelos órgãos oficiais no decorrer dos processos de reconhecimento e titulação a que

muitas delas deram início ao longo das últimas décadas. Oficialmente, porém, é possível

acessar  com  precisão  a  lista  daquelas  que  já  foram  reconhecidas  e  tituladas,  cuja

documentação está publicada e disponibilizada pelos institutos de terras estaduais e pelo

INCRA  (Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária).  Muitos  desses

territórios possuem, por enquanto, apenas o status de “reconhecidos”, isto é, são objeto

de processo administrativo destinado à regularização e, assim, já tiveram seu perímetro

estabelecido,  mas  ainda  não devidamente  titulado (o que consiste  na  etapa  final  da

regularização).

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 no país. 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

1Este texto é parte de um processo de diálogo coletivo, interdisciplinar e interinstitucional, realizado por
José Maurício Arruti, Marta Maria do Amaral Azevedo, Alessandra Traldi Simoni, Ricardo de Sampaio
Dagnino,  Bárbara Roberto Estanislau e Thais Tartalha,  pela UNICAMP, e Monika Dowbor e Danilo
Torini, pelo CEBRAP, iniciado por solicitação e com recursos da Christian Aid. Este também foi o ponto
de partida de uma parceria entre o CEM – Centro de Estudos da Metrópole (CEBRAP), NEPO - Núcleo
de Estudos da População Elza Berquó, CERES – Centros de Estudos Rurais e CPEI – Centro de Pesquisa
em Etnologia  Indígena  (UNICAMP),  que  tem por  objetivo  avançar  sobre  as  reflexões  iniciais  aqui
apresentadas.

2 http://monitoramento.seppir.gov.br/



reconhecidas oficialmente pelo Estado (e portadoras de título) com os dados do Censo

Demográfico de 20103. 

Esse  esforço  empreendido  resultou  no  georreferenciamento  de  171  territórios

quilombolas (TQ’s) em todo o Brasil (a lista desses territórios encontra-se em anexo), 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 Metrópole4.  

Para  assegurar  a  precisão  dos  dados,  os  contornos  de  cada  uma  das  171  áreas

quilombolas foram analisados manualmente, a fim de possibilitar a seleção dos setores

censitários  relacionados  com  os  territórios  quilombolas  e  de  corrigir  eventuais

inconsistências geográficas existentes nas bases utilizadas. A identificação das centenas

de “setores censitários quilombolas” foi fundamental para as análises realizadas neste

estudo, pois esse procedimento permitiu não apenas o cruzamento de dados censitários

de todos os 171 territórios quilombolas identificados, mas também a comparação desses

dados com informações de cada um dos municípios, estados e regiões em que estavam

inseridas essas áreas específicas5. 

3Como 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.  

4Como o IBGE não disponibiliza um banco nacional de setores censitários (mas apenas bases estaduais),
a principal tarefa, nesta etapa da pesquisa, foi construir uma base georreferenciada única, com os dados de
setores censitários de todas as unidades da federação. De posse deste banco, foi possível, então, iniciar a
sobreposição do banco de territórios quilombola com a base nacional de setores censitários. 

5Agradecemos ao Centro de Estudos da Metrópole e em especial ao pesquisador Daniel Waldvogel T. da
Silva pela construção do banco de dados georreferenciado utilizado nesta pesquisa e pelo apoio técnico
que viabilizou a análise censitária dos territories quilombolas.



Figuras2  e  3  -  Exemplos  de  mapas  construídos  com  o  Banco  de  dados

georreferenciado de Territórios Quilombolas CEBRAP/CEM:

Áreas quilombolas no Brasil. Fonte: INCRA, IBGE e Banco de dados de Territórios

Quilombolas CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico

2010, elaboração própria.



 Áreas quilombolas no Brasil.  Alguns exemplos selecionados nos estados da Região

Nordeste.  Fonte:  INCRA,  IBGE  e  Banco  de  dados  de  Territórios  Quilombolas

CEM/CEBRAP  e  CPEI  &  NEPO/UNICAMP;  IBGE,  Censo  Demográfico  2010,

elaboração própria.

No processo de verificação manual dos contornos dos 171 territórios quilombolas de

todo o país, foram detectadas, do ponto de vista georreferencial, três situações possíveis.

A primeira  delas  foi  a  exata  sobreposição  dos  contornos  do  TQs  com os  do  setor

censitário a que ele eles pertenciam. Esses casos, bastante raros, são os mais simples do

ponto de vista analítico, uma vez que todas as informações contidas no setor censitário

coincidem com as do TQ. 

A segunda situação diz respeito  aos TQs que possuem uma área muito grande,  que

engloba vários setores censitários. Nesses casos específicos, foram selecionados para

fazer  parte  do  banco  de  dados  quilombola  todos  os  setores  censitários  cujas  áreas



quilombolas ocupassem significativa parcela de seu território, garantindo, assim, maior

precisão  nos  dados  coletados.  As  figuras  abaixo  mostram  alguns  exemplos  dessa

situação, com quilombos que ocupam grandes áreas e, por consequência, sobrepõem-se

a diversos setores censitários. Os contornos em vermelho indicam os limites territoriais

dos estados,  as linhas em preto correspondem aos setores censitários do IBGE e os

contornos em azul se referem aos Territórios Quilombolas.

Figuras 4 e 5 - Exemplos de Territórios Quilombolas que englobam vários setores

censitários

Território Quilombola de Alcântara – MA (Região Nordeste). Fonte: INCRA, IBGE e

Banco  de  dados  de  Territórios  Quilombolas  CEM/CEBRAP  e  CPEI  &

NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010, elaboração própria.



Território Quilombola Kalunga – GO (Centro-Oeste). Fonte: INCRA, IBGE e Banco de

dados de Territórios Quilombolas CEM/CEBRAP e CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE,

Censo Demográfico 2010, elaboração própria.  

Por  fim,  a  terceira  situação  encontrada  refere-se  aos  casos  em  que  os  territórios

quilombolas possuem áreas muito reduzidas e que participam de uma pequena área de

um único setor censitário.  Nestes casos,  há a  dificuldade principal  de se aferir  se a

população do setor está disposta de maneira uniforme dentro de todo o seu território, o

que permitiria, assim, de maneira hipotética, utilizar os dados da fatia proporcional da

área em questão. Para a maioria desses casos, a opção metodológica foi transferir para o

banco  quilombola  todas  as  informações  pertencentes  àquele  setor  censitário,  para

posterior análise da consistência e distribuição desses dados, nas diferentes variáveis

utilizadas  no  estudo.  Alguns  exemplos  dessas  áreas  são  apresentados  nas  figuras  a

seguir.  Sobretudo para esses casos específicos,  é importante  ter  em conta que esses

dados são oriundos de uma construção analítica que implica em aproximações e não na

exata  correspondência  dos  dados  entre  uma  área  e  outra.  Todas  essas  opções

metodológicas, no entanto, foram embasadas por testes de consistência fundamentais,

que permitiram a validação e transposição dos dados que compõem a base construída

neste estudo. 



Figuras 6 e 7 - Exemplos de Territórios Quilombolas contidos em uma pequena

parcela dos setores censitários6

Territórios  Quilombolas  de  Pedra d´Água,  Grilo  e  Matão – PB (Região Nordeste).

Fonte: INCRA, IBGE e Banco de dados de Territórios Quilombolas CEM/CEBRAP e

CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010, elaboração própria.  

6 Nas figuras a seguir, as linhas em preto correspondem aos setores censitários do IBGE e os contornos
em azul se referem aos Territórios Quilombolas.



Territórios Quilombolas de São Miguel e Rincão dos Martimianos – RS (Região Sul).

Fonte: INCRA, IBGE e Banco de dados de Territórios Quilombolas CEM/CEBRAP e

CPEI & NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010, elaboração própria.  

Apesar  de todas as dificuldades descritas anteriormente,  o produto final dessa etapa

consiste 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.

Apresentaremos a seguir um exemplo de utilização da base por meio da análise oriunda

dos resultados obtidos nos cruzamentos do Banco de dados Quilombola e da variável

renda presente no Censo Demográfico de 2010.

Precariedade de renda da população quilombola 

A variável  renda7 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”8.

Nosso estudo, cuja análise e discussão se encontram a seguir, mostrou que a população

quilombola  do  nosso  universo  possui  rendimentos  mais  baixos  em  todas  as

7No 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.

8 O conceito chave para entender um dos  recentes significados de quilombo passa a ser o conceito
sociológico de “terra de uso comum”,  que compreende “situações nas quais o controle dos recursos
básicos  não  é  exercido  livre  e  individualmente  por  um  determinado  grupo  doméstico  de  pequenos
produtores  diretos  ou  por  um dos  seus  membros.  Tal  controle  se  dá  através  de  normas  específicas
instituídas para além do código legal vigente e acatadas, de maneira consensual, [pelos] vários grupos
familiares, que compõem uma unidade social (ALMEIDA, 1989).



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 TQs 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  TQs,  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

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 TQs teve rendimento

bem menor que todos os outros grupos: R$ 504, 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

TQs 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  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  TQs  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 TQs e regional estão no Centro-

Oeste (onde a média geral de rendimento é 207% maior que a observada nos TQs),

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

Territórios
Quilombolas
(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  Territórios  Quilombolas  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 TQs 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



TQs  possui  renda  nominal  em média  42% mais  baixa  do  que  a  da  população  nos

municípios aos quais pertencem os TQs.

Esse dado nacional se repõe nas grandes regiões com a exceção do Sul, onde, como já

dissemos,  encontra-se  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. 

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 territórios quilombolas ela não passa de R$ 1114 na zona urbana e de R$ 458 na

zona rural.

Se, por um lado, é possível relativizar essas diferenças para os TQs 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 TQs,  Municípios  Selecionados e Brasil  por região e

situação

  TQs Municípios Brasil

REGIAO
CENTRO-
OESTE

RURAL 658 972 887
URBANO 799 2224 1512
Total 667 2119 1379

REGIAO
NORDESTE

RURAL 365 391 413
URBANO 472 926 896
Total 371 740 709

REGIAO
NORTE

RURAL 499 495 538

URBANO
 
-

1094 1069

Total 499 931 867

REGIAO
SUDESTE

RURAL 574 850 768
URBANO 1262 1828 1463
Total 756 1789 1378

REGIAO
SUL

RURAL 718 873 853
URBANO 2855 1901 1336
Total 977 1827 1217

Total
RURAL 458 616 615
URBANO 1114 1796 1306
Total 521 1672 1143

Fonte:  Banco  de  dados  de  Territórios  Quilombolas  CEM/CEBRAP  e  CPEI  &

NEPO/UNICAMP; IBGE, Censo Demográfico 2010.

Os mais vulneráveis - população com baixos rendimentos nos TQs 

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 TQs, 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 TQs, essa porcentagem é significativamente superior

nos setores correspondentes diretamente a esses territórios (18,0%)9.   Nas áreas rurais,

onde  as  taxas  de  pobreza  são  historicamente  mais  altas,  os  TQs  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  TQs  contra  6,3% nos  municípios  aos  quais

pertencem e 4,8%  no Brasil10. 

Tabela 5: Porcentagem de pessoas com rendimento de até meio salário mínimo

sobre o total das pessoas residentes. Territórios Quilombolas, Brasil e Municípios

selecionados, 2010 

Rural Urban
o

Total

Territórios Quilombolas 19,3% 8,9% 18,0%
Brasil 15,2% 4,8% 3,0%
Municípios 16,0% 6,3% 3,9%

Fonte:  Banco  de  dados  de  Territórios  Quilombolas  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 TQs 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

9É 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).

10Como 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.   



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.
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