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RESUMO 
 
 

PERSPECTIVA DOS ATORES E O PROGRAMA FOMENTO ÀS ATIVIDADES 
PRODUTIVAS RURAIS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE SÃO 

LOURENÇO DO SUL/RS 
 
 

AUTOR: Karin Peglow 
ORIENTADOR: Marco Antônio Verardi Fialho 

 
 

Considerando-se a execução do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais, instrumento do Programa Brasil Sem Miséria no meio rural, em comunidades 
quilombolas do município de São Lourenço do Sul, na zona sul do RS, este trabalho 
tem como objetivo identificar e analisar as percepções e estratégias das famílias 
quilombolas frente à pobreza rural, a partir da execução do Programa Fomento, 
trazendo à tona faces da pobreza rural nessas comunidades, bem como aportes do 
programa e sua relação com as estratégias desses atores. Parte-se do 
aprofundamento teórico sobre a pobreza rural, na perspectiva da 
multidimensionalidade desse fenômeno e das inter-relações entre as características 
da pobreza e sua relação com processos de constituição e territorialização das 
comunidades quilombolas no contexto do estudo. Ancorando-se na abordagem 
interpretativa para a compreensão das políticas públicas a partir dos atores 
envolvidos e na perspectiva orientada aos atores. Além de pesquisa documental, 
foram utilizados dados de questionários realizados pela EMATER para o diagnóstico 
das UPF‟s em 2012 e para a avaliação em 2014, bem como entrevistas com os 
atores envolvidos no Programa (mediadores sociais e famílias quilombolas). As 
faces da extrema pobreza, reveladas a partir do diagnóstico, evidenciaram as 
diversas privações a que as famílias estão expostas. A percepção dos atores 
envolvidos sobre os resultados e aportes do Programa Fomento foi identificada a 
partir de entrevistas com famílias quilombolas e mediadores sociais e do instrumento 
de avaliação do programa, destacando-se como principais aportes para a qualidade 
de vida das famílias a alimentação (92,86%), a renda (89,29%) e o relacionamento 
social (85,71%); 100% das famílias destacam o aumento da autoconfiança 
convergindo com a categoria de maior frequência quanto aos aportes, que foi 
“gente”. Concluindo-se que mesmo em condições adversas, estes atores 
desenvolvem estratégias ativas de resistência e de reprodução social, que foram 
fortalecidas através do Programa e de políticas públicas articuladas, como é o caso 
da habitação. Porém, os principais anseios das famílias ao final do programa, que 
são a habitação, terra e renda, demandam maior alcance de políticas públicas e de 
ações estruturais, para além do “impulso inicial” do Programa Fomento. 
 
 
Palavras-chave: Pobreza Rural. Comunidades Quilombolas. Programa Fomento. 
Políticas Públicas. 
 





 

 

ABSTRACT 
 
 

ACTORS PERSPECTIVE AND THE PROGRAM FOR THE RURAL PRODUCTIVE 
ACTIVITIES DEVELOPMENT IN QUILOMBOLA COMMUNITIES OF SÃO 

LOURENÇO DO SUL/RS 
 
 

AUTHOR: KARIN PEGLOW 
ADVISOR: MARCO ANTÔNIO VERARDI FILHO 

 
 

Considering the implementation of the Program for the Rural Productive Activities 
Development, an instrument of the Brazil Without Poverty Program in rural areas, in 
quilombola communities of the municipality of São Lourenço do Sul, in the southern 
zone of RS, the objective of this paper is to identify and analyze perceptions and 
strategies of quilombola families in the face of rural poverty, starting from the 
implementation of the Development Program, bringing to the fore rural poverty in 
these communities, as well as contributions of the program and its relationship with 
the strategies of these actors. It starts on the theoretical deepening of rural poverty, 
considering the multidimensionality of this phenomenon and the interrelations 
between the poverty characteristics and its relation with constitution processes and 
territorialization of the quilombola communities in the context of the study. It has been 
based on the interpretative approach for the understanding of the public policies from 
the actors involved and in the perspective oriented to them. In addition to 
documentary research, data from questionnaires conducted by EMATER for the 
diagnosis of UPFs in 2012 and for the evaluation in 2014, as well as interviews with 
the actors involved in the Program (social mediators and quilombola families) were 
used. The faces of extreme poverty, revealed from the diagnosis, showed the various 
deprivations to which the families are exposed. The perception of the people involved 
about the results and contributions of the Development Program was identified 
through interviews with quilombola families and social mediators and the evaluation 
tool of the program, highlighting as the main contributions to the families life quality 
the feeding (92.86%), the income (89.29%) and the social relationship (85.71%); 
100% of the families emphasize the increase of self-confidence converging with the 
category of greater frequency regarding the contributions, that was "people". It is 
concluded that, even in adverse conditions, these actors develop resistance and 
social reproduction active strategies, which were strengthened through the Program 
and articulated public policies, such as housing. However, the main families‟ 
aspirations at the end of the program, which are housing, land and income, require a 
greater reach of public policies and structural actions, in addition to the "initial 
impulse" of the Development Program. 
 
 
Keywords: Rural Poverty. Quilombola Communities. Development Program. Public 
Policy. 
 





 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – Localização do Território Zona Sul no Estado, municípios integrantes 
e município de São Lourenço do Sul .................................................... 30 

Figura 2 – Síntese da metodologia e abordagem do estudo ................................. 42 
Figura 3 – Síntese do contexto das comunidades quilombolas de Torrão, 

Monjolo e Coxilha Negra ...................................................................... 70 
Figura 4 – Faces da pobreza rural nas famílias quilombolas participantes do 

Programa Fomento ............................................................................. 105 

Figura 5 – Nuvem de palavras da percepção dos mediadores sociais sobre a 
pobreza nas comunidades quilombolas .............................................. 110 

Figura 6 – Nuvem de palavras da percepção das famílias quilombolas 
entrevistadas, sobre a pobreza nas comunidades quilombolas ......... 114 

Figura 7 – Nuvem de palavras em relação às estratégias de enfrentamento à 
pobreza das famílias quilombolas entrevistadas ................................ 121 

Figura 8 – Nuvem de palavras da percepção dos agentes de ATER sobre 
aportes e resultados do Programa Fomento ...................................... 128 

Figura 9 – Nuvem de palavras da percepção do comitê gestor do programa 
fomento sobre os resultados e aportes do programa ......................... 139 

Figura 10 – Habitação de família beneficiária do Programa Fomento na 
comunidade de Torrão, em 2012 e 2017 respectivamente ................. 145 

Figura 11 – Nuvem de palavras referentes aos aportes do Programa Fomento 
para as famílias quilombolas .............................................................. 153 

Figura 12 – Síntese da percepção dos atores sobre a pobreza, estratégias das 
famílias quilombolas e aportes do Programa Fomento ....................... 158 

 
 

 





 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Etapas e público beneficiário da atuação da Emater/RS no 
Programa Fomento ............................................................................... 75 

Quadro 2 – Atividades de capacitação desenvolvidas com as comunidades 
quilombolas de Coxilha Negra, Monjolo e Torrão durante a execução 
do Programa Fomento .......................................................................... 80 

Quadro 3 – Composição familiar por faixa etária, sexo e escolaridade das 
famílias quilombolas do Programa Fomento integrantes da amostra ... 85 

Quadro 4 – Infraestrutura das UPFs das famílias quilombolas do Programa 
Fomento integrantes da amostra .......................................................... 91 

 
 

 

 





 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Distribuição das famílias quilombolas por comunidade e 
participantes da 1ª etapa do Programa Fomento – 2012 ..................... 38 

Tabela 2 – Relação da composição das famílias (nº de integrantes) com a 
titularidade do Programa Bolsa Família quanto ao sexo ...................... 83 

Tabela 3 – Titulares do Programa Bolsa Família participantes do Programa 
Fomento quanto ao grau de escolaridade e sexo ................................. 84 

 
 

 

 

 





 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Frequência das atividades dos projetos produtivos das famílias das 
comunidades quilombolas de Coxilha Negra, Monjolo e Torrão, do 
Programa Fomento ............................................................................... 78 

Gráfico 2 – Frequência das atividades dos projetos de inclusão produtiva do 
Programa Fomento (1ª etapa), no âmbito da região de Pelotas ........... 79 

Gráfico 3 – Distribuição das famílias quanto à área de terra ocupada .................... 89 
Gráfico 4 – Distribuição do percentual de famílias quilombolas por tipo de renda 

da UPF ................................................................................................. 93 
Gráfico 5 – Distribuição da frequência das famílias integrantes do estudo por 

produto e finalidade (consumo e/ou comercialização) na fase inicial 
do Programa Fomento .......................................................................... 96 

Gráfico 6 – Distribuição da frequência e tipos de inserção social das famílias 
quilombolas integrantes do estudo ..................................................... 100 

Gráfico 7 – Frequência das políticas públicas acessadas pelas famílias 
quilombolas integrantes da amostra ................................................... 102 

Gráfico 8 – Frequência dos anseios apresentados pelas famílias quilombolas 
integrantes do estudo, no diagnóstico da UPFs ................................. 103 

Gráfico 9 – Frequência das áreas em que houve melhorias na qualidade de vida 
das famílias quilombolas, a partir do Programa Fomento ................... 149 

Gráfico 10 – Distribuição da frequência de famílias e produtos produzidos para o 
consumo e/ou comercialização na avaliação do Programa Fomento . 150 

Gráfico 11 – Motivos de satisfação (muito satisfeitos e satisfeitos) das famílias 
quilombolas participantes da 1ª etapa do Programa Fomento ........... 152 

Gráfico 12 – Anseios das famílias quilombolas no início (diagnóstico) e ao final da 
execução (avaliação) do Programa Fomento ..................................... 156 

 
 

 





 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABA  Associação Brasileira de Antropologia 

ADCT  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

ANATER  Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

ASCAR  Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural 

ATERS  Assistência Técnica e Extensão Rural e Social 

BIRD  Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

BPC  Benefício de Prestação Continuada 

Cadúnico  Cadastro Único dos Programas Sociais 

CAPA  Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia 

CEBAS  Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

CODETER  Colegiado de Desenvolvimento Territorial 

COOPAMB  Cooperativa Dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito 

COOPAR  Cooperativa Mista de Pequenos Agricultores da Região Sul 

CRAS  Centro de Referência da Assistência Social 

CREHNOR  Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos 

CRESOL  Cooperativa de Crédito Rural e Comércio de Interação Solidaria 

DAP  Declaração de Aptidão ao Pronaf 

EMATER  Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

FAF  Fórum da Agricultura Familiar 

FCP  Fundação Cultural Palmares 

FETAG  Federação de Trabalhadores na Agricultura 

FETRAF-SUL  Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da 

Região Sul do Brasil 

FUNASA  Fundação Nacional de Saúde 

FURG  Fundação Universidade de Rio Grande 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Economia 

IDESE  Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 

IDHM  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

INCRA  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INSS  Instituto Nacional de Seguridade Social 

IPEA  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 



LOAS  Lei Orgânica da Assistência Social 

MDA  Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MDSA  Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

ONU  Organização das Nações Unidas 

PAA  Programa de Aquisição de Alimentos 

PBF  Programa Bolsa Família 

PBSM  Plano Brasil Sem Miséria 

PCTs Povos e Comunidades Tradicionais 

PNAE  Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNHR  Programa Nacional de Habitação Rural 

PROINF  Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em 

Territórios Rurais 

PRONAF  Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PRONAT  Programa Nacional de Desenvolvimento. Sustentável de 

Territórios Rurais 

PTC  Programa Territórios da Cidadania 

SEAD  Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário 

SMDSH  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação 

STR  Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

SUAS  Sistema único de Assistência Social 

SUS  Sistema Único de Saúde 

TZS  Território Zona Sul 

UBS  Unidade Básica de Saúde 

UPF  Unidade de Produção Familiar 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 27 

2 METODOLOGIA ............................................................................................ 35 
2.1 EXPLORANDO, ESTUDANDO E DEFININDO O CAMPO DE PESQUISA... 35 
2.2 O TRABALHO DE CAMPO ............................................................................ 37 
2.2.1 O contexto de estudo, amostra e unidade de análise .............................. 37 
2.2.2 O transcurso do trabalho de campo: coleta e análise de dados 

primários....................................................................................................... 38 
2.3 ANALISANDO E INTERPRETANDO OS ACHADOS DO CAMPO 

EMPÍRICO À LUZ DA PERSPECTIVA TEÓRICA ......................................... 41 

3 CONTRIBUIÇÕES PARA COMPREENSÃO DAS DINÂMICAS SOCIAIS 
DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS........................................................ 43 

3.1 CONCEPÇÕES E DIMENSÕES DE ANÁLISE DA POBREZA RURAL ........ 43 
3.2 QUILOMBO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS - CONCEITOS E 

CONTEXTOS ................................................................................................. 49 
3.3 OS QUILOMBOS NO CONTEXTO DA ZONA SUL DO RS ........................... 52 
3.4 A PERSPECTIVA ORIENTADA AO ATOR – A AGÊNCIA DOS ATORES E 

ARENAS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA FOMENTO COM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS ................................................................. 55 

4 O CONTEXTO DA PESQUISA: O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO 
SUL E AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE COXILHA NEGRA, 
MONJOLO E TORRÃO ................................................................................. 59 

4.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO ......................................................................... 59 
4.2 AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE COXILHA NEGRA, MONJOLO 

E TORRÃO .................................................................................................... 61 
4.3 A COMUNIDADE QUILOMBOLA VILA DO TORRÃO ................................... 65 
4.4 A COMUNIDADE QUILOMBOLA MONJOLO ................................................ 67 
4.5 A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE COXILHA NEGRA .............................. 68 

5 O PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS 
E AS FACES DA POBREZA RURAL NAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS DE COXILHA NEGRA, MONJOLO E TORRÃO ............... 71 

5.1 O PLANO BRASIL SEM MISÉRIA E O PROGRAMA DE FOMENTO ÀS 
ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS ........................................................... 72 

5.2 FACES DA POBREZA RURAL NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE 
COXILHA NEGRA, MONJOLO E TORRÃO .................................................. 81 

5.2.1 Os atores – as famílias quilombolas .......................................................... 81 
5.2.2 Educação ...................................................................................................... 83 
5.2.3 Saúde ............................................................................................................ 87 
5.2.4 Terra .............................................................................................................. 88 
5.2.5 Infraestrutura e saneamento ....................................................................... 90 
5.2.6 Trabalho e renda .......................................................................................... 92 
5.2.7 Segurança alimentar .................................................................................... 96 
5.2.8 Bens duráveis .............................................................................................. 99 
5.2.9 Organização e integração social .............................................................. 100 
5.2.10 Políticas públicas ....................................................................................... 101 
5.2.11 Anseios das famílias quilombolas ........................................................... 103 
5.2.12 Síntese das faces da pobreza das famílias quilombolas ....................... 105 



6 RESULTADOS E APORTES DO PROGRAMA FOMENTO ÀS 
ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS NA PERCEPÇÃO DOS ATORES . 109 

6.1 PERCEPÇÕES DA POBREZA NO OLHAR DOS ATORES ....................... 109 
6.2 ESTRATÉGIAS DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS FRENTE À POBREZA .. 121 
6.3 RESULTADOS E APORTES DO PROGRAMA FOMENTO NA 

PERCEPÇÃO DOS AGENTES DE ATER ................................................... 128 
6.4 RESULTADOS E APORTES DO PROGRAMA NA PERCEPÇÃO DO 

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA FOMENTO ....................................... 138 
6.5 RESULTADOS E APORTES DO PROGRAMA FOMENTO NA 

PERCEPÇÃO DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS ......................................... 142 
6.5.1 Participação da família e autoconfiança ................................................. 143 
6.5.2 Acesso a políticas públicas ...................................................................... 145 
6.5.3 Qualidade de vida ...................................................................................... 148 
6.5.4 Grau de satisfação em relação ao programa .......................................... 152 
6.5.5 Anseios das famílias quilombolas ........................................................... 155 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 159 

 REFERENCIAS ........................................................................................... 167 

 APÊNDICES ............................................................................................... 179 
 APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE DIAGNÓSTICO .................................. 181 
 APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE MONITORAMENTO / AVALIAÇÃO: 

PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA / EMATER, RS ......... 193 

 ANEXOS ..................................................................................................... 197 
 ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA (MEDIADORES SOCIAIS) ....... 199 
 ANEXO B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FOMENTO ...................... 200 
 
 

 

 



27 

 

1 INTRODUÇÃO 

Pobreza e desigualdade são temas emergentes em diferentes estudos e 

abordagens no Brasil a partir da segunda metade do século XX, trazendo a tona 

elementos dessa realidade bem como procurando retratar fenômenos a ela 

relacionados.  

Compreende-se a relação da pobreza com os processos e a estrutura de 

formação econômica do país e na forma como se deu a ocupação do território 

nacional, alicerçados por um modelo de desenvolvimento com base na organização 

da produção agrícola para o mercado externo a partir da grande propriedade 

fundiária e na mão de obra escravizada. Tendo sido a pobreza rural acentuada 

através da industrialização e urbanização, de mecanismos como a concentração 

fundiária, o uso intensivo de tecnologias modernas que liberam mão de obra, de 

relações precárias de trabalho e a urbanização acelerada atrelada ao processo de 

êxodo rural (ZIMMERMANN et al., 2014).  

Destacando-se especificidades desse processo ligado às comunidades 

negras rurais que mais recentemente são caracterizadas como “comunidades 

remanescentes de quilombos”, relacionadas às consequências dos processos de 

escravização e subordinação a que foram submetidas, a forma como se deu a 

constituição dos territórios quilombolas, e a frequente associação dessas populações 

com a pobreza. 

A partir da segunda metade do século passado, o fenômeno da pobreza 

alcançou relevância social e, consequentemente, a maior preocupação do poder 

público em combater a pobreza e as desigualdades sociais, que passa a constituir e 

ampliar políticas públicas voltadas para o enfrentamento dessa realidade, 

contribuindo para amenizar uma situação adversa em período curto de tempo e 

servir de impulso para a sua superação em longo prazo, reduzindo as desigualdades 

sociais e com isso, trazendo novas significações para a relação das políticas 

públicas para o desenvolvimento (GRISA; SCHNEIDER, 2015). Neste estudo 

propõe-se analisar esta relação a partir da compreensão do desenvolvimento como 

processo de construção social, com ênfase no papel dos atores nesse processo, 

assim como, a relação da pobreza rural com a questão étnica e racial. 

Nos últimos anos, um exemplo de ação governamental para reduzir a pobreza 

foi a criação do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) em 2011, que articula ações de 
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transferência de renda, melhoria das condições de vida e acesso a oportunidades de 

ocupação e renda no meio rural.  

Em 2012, o governo do Rio Grande do Sul (RS), firma um Acordo de 

Cooperação Técnica com os Ministérios de Desenvolvimento Agrário (MDA) e 

Desenvolvimento Social (MDS) para execução do PBSM no meio rural, através do 

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais1, pela ASCAR-EMATER/RS2, 

tendo como objetivo aumentar a capacidade produtiva de agricultores familiares em 

situação de extrema pobreza por meio de prestação de serviços de assistência 

técnica e extensão rural e social3 (ATERS) e fomento para estruturação produtiva 

para as unidades de produção familiar (UPF‟s). 

O público e municípios priorizados nessa primeira etapa do Programa foram 

definidos a partir de critérios de concentração de pobreza, proximidade 

(aglomerados), área e número de agricultores familiares (EMATER, 2012). 

Totalizando nessa etapa oito territórios rurais, sessenta e nove municípios e seis mil 

famílias. No âmbito do Território Zona Sul do RS (TZS) foi dez municípios e mil e 

cem famílias, sendo um destes, São Lourenço do Sul onde o presente estudo foi 

realizado. 

O termo “populações rurais remanescentes de quilombos” ou, simplesmente, 

“quilombolas”, é utilizado aqui em uma abordagem sociocultural (identidade), 

especificamente acerca das populações ligadas a comunidades remanescentes de 

territórios de quilombos, sem que se considere como delimitação uma dimensão 

unicamente étnica. Além disso, o termo “comunidade”, quando utilizado para se 

referir a remanescentes de quilombos, não deve ser entendido em termos de 

fronteiras espaciais fixas, pois tem uma conotação de trocas materiais e simbólicas, 

além de relações territoriais (RUBERT, 2008, 2012).  

Considera-se a pobreza na perspectiva da multidimensionalidade, enquanto 

fenômeno que vai além da simples restrição à renda, mas envolve também a 

privação de outros recursos materiais e o acesso aos bens e serviços públicos 

essenciais, como saúde, educação, alimentação, trabalho, habitação, saneamento 

                                            
1
 Neste estudo será utilizada a denominação de Programa Fomento. 

2
 Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural-Associação Riograndense de Empreendimentos 

de Assistência Técnica e Extensão Rural, doravante identificada nesse estudo como EMATER/RS. 
3
 Utiliza-se a denominação ATERS como referência, conforme a Lei Estadual nº 68/2013, que 

estabelece a política, definindo-a como um serviço de educação não formal, de caráter 
continuado, que promove processos rurais através de diversas estratégias para o desenvolvimento 
rural sustentável. 
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básico, lazer, acrescentando-se também restrições no acesso à terra, aos mercados 

e na infraestrutura em várias áreas (SEN, 2000; ZIMMERMANN, 2014). 

Os avanços em relação à diminuição da pobreza rural, ocorridos a partir do 

início dos anos 2000, fizeram com que o Brasil saísse do Mapa Mundial da Fome em 

2014. Porém, atualmente o Banco Mundial aponta para a perspectiva de aumento da 

pobreza (SCHRODER; CAMBOIM, 2015). Nesse sentido, Waquil (2013) destaca a 

relevância de estudos que caracterizem realidades e transformações que vêm 

ocorrendo em relação a esse tema, permitindo identificar vetores de mudança e seus 

efeitos relacionados às dinâmicas agrárias e agrícolas, aos indicadores 

socioeconômicos e as diferentes faces da pobreza nas áreas rurais.  

O município de São Lourenço do Sul, de onde emerge este estudo, situa-se 

às margens da Laguna dos Patos, faz parte da região das antigas charqueadas 

(expressivas no final do século XVIII e no século XIX), localizado na zona sul do RS, 

integrando o chamado TZS, conforme a Figura 1. 

Possui uma população de 43.111 habitantes, caracterizado pela 

predominância de pequenas propriedades na sua zona colonial 

(59,05% estabelecimentos com até 100 hectares), com 43,78% das pessoas 

residentes em área rural.  

Em relação à faixa de renda, do total de domicílios, 18,22% tinham renda per 

capita de até meio salário mínimo; 31,07% de meio a um salário mínimo; 14,29% de 

dois a cinco e 3,65% acima de cinco salários mínimos. Quanto aos níveis de 

pobreza, em termos proporcionais, 2,7% da população está na extrema pobreza, 

sendo 2,2% da população na extrema pobreza na área rural contra 3,1% na área 

urbana (IBGE, 2010).  

São Lourenço do Sul encontra-se na 413ª (0,688) colocação do Índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) dos municípios em relação aos 497 

municípios do RS (0,757), tendo o componente da educação com o pior 

desempenho; seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,687 

abaixo do índice do RS que é de 0,746 e o PIB per capita de R$ 20.066,87 (FEE, 

2014). 
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Figura 1 – Localização do Território Zona Sul no Estado, municípios integrantes e 
município de São Lourenço do Sul 

 

Fonte: Embrapa Clima Temperado (apud Wojahn e Rech, 2009). 

 

A implementação do Programa Fomento no município beneficiou 152 famílias4 

em situação de extrema pobreza, sendo que destas, 69 famílias (45,39%) são 

quilombolas, oriundas das cinco comunidades quilombolas certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP), pois o mapa dos aglomerados rurais com maior 

concentração de famílias em extrema pobreza coincidiu fortemente com a 

localização dessas comunidades.  

Na escolha do tema e local de estudo, cabe destacar alguns elementos da 

minha trajetória individual e profissional, que, após uma longa caminhada de 

atuação como extensionista rural (desde 1987), tornou possível o sonho de retomar 

os estudos acadêmicos, no sentido de articular as vivências e experiências com o 

aprofundamento teórico, agregando novos significados e aportes para a práxis 

                                            
4
 Considerando-se a primeira e a segunda etapa do Programa. 
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extensionista. Tendo este sido oportunizado em 2014, a partir de processo seletivo 

interno do Programa de Pós Graduação da EMATER-RS. 

Com o cenário nacional e estadual com o foco da ação governamental voltado 

para a redução da pobreza, e o compromisso da EMATER/RS, na execução do 

PBSM, a escolha do tema de estudo foi a “pobreza rural”. 

Além disso, no período de 2011 a 2014, a participação na gestão da 

EMATER/RS, através da Gerência Regional de Pelotas, quando inicia a execução 

do Programa Fomento/PBSM no RS e na zona sul. Configurando-se como um 

grande desafio tanto na implementação da política pública, de forma dialógica com 

os diferentes atores regionais e locais, como nos aspectos da gestão institucional, 

voltada à formação continuada e apoio aos agentes de ATERS para construir uma 

ação extensionista de acordo com os pressupostos da missão institucional, do 

PBSM e, da realidade das famílias. 

A opção de estudo do Programa Fomento com as comunidades quilombolas 

se justifica por ter sido priorizado pelo Colegiado de Desenvolvimento Territorial, 

(CODETER) dentro de um cenário de crescente visibilidade destes atores no âmbito 

do TZS, por ser a região da EMATER/RS com maior público quilombola no programa 

na época, mas também pela trajetória extensionista.  

Desde o ano 2000, através do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia 

(CAPA)5, atuei junto às comunidades quilombolas de São Lourenço do Sul; 

posteriormente, através da atuação como extensionista rural social da EMATER/RS 

nos escritórios municipais de Morro Redondo e São Lourenço do Sul. Participando 

através da ATERS dos processos de mediação, organização, e certificação das 

comunidades; articulados através do CODETER e da execução do Programa 

Territórios da Cidadania (PTC) no Território, onde as ações e a mobilização e apoio 

à participação desses atores foi priorizada. Esse período e experiência contribuíram 

no sentido de compreender problemas sociais, econômicos, políticos; a trajetória e 

códigos culturais desse grupo étnico, expressando o que, como e quando agem, 

diante de diferentes arenas. 

Importante assinalar também o vínculo de “sentidos e significados” que este 

trabalho trouxe e traz para minha trajetória de vida, como filha de agricultores 

familiares de origem pomerana e que ao longo da minha história de vida é marcada 

                                            
5
 Organização não governamental que atua há mais de 35 anos na zona sul; Disponível em: 

www.capa.org.br. 

http://www.capa.org.br/
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por vivências e memórias relativas às fronteiras das identidades e relações 

interétnicas entre os “colonos”, os “morenos”, os “tuca”, “pelo duro” e mais 

recentemente, os “quilombolas”; dos processos de estigmatização e silenciamento 

das identidades que ocorrem com pomeranos e quilombolas (BOSENBECKER, 

2011; RODRIGUES, 2012; KRONE, 2014; DOS SANTOS PINHEIRO, 2014, 2015; 

SCHNEIDER, 2015). 

Estudar e analisar aspectos relacionados a esse contexto, que é a inserção 

das comunidades quilombolas em meio à colônia pomerana, de pobreza rural e de 

políticas públicas de enfrentamento à pobreza rural, trazendo à tona faces e 

estratégias das famílias frente à pobreza rural nessas comunidades é o propósito 

deste estudo. No sentido de contribuir para a implementação de políticas públicas 

com comunidades tradicionais, de positivação da identidade quilombola e de suas 

estratégias, a partir da perspectiva orientada ao ator, onde estes, através da sua 

agência intervêm nos processos de desenvolvimento e não são meros expectadores 

das políticas públicas. 

A partir desse contexto se coloca o problema que a pesquisa procura 

enfrentar: quais os aportes do Programa Fomento e como estes se relacionam com 

as dimensões da pobreza rural no contexto das comunidades quilombolas? Quais 

são as representações dos quilombolas sobre as dimensões/faces de suas vidas 

que são consideradas como indicadores de pobreza rural? Existem estratégias de 

enfrentamento, resistência ou resignação por parte dos quilombolas frente ao que se 

considera pobreza rural no âmbito das políticas públicas? O Programa Fomento 

interferiu em alguma medida nessas estratégias, gerando dependência e/ou 

autonomia? 

Para dar conta desses questionamentos, coloca-se como objetivo geral deste 

estudo identificar e analisar as percepções e estratégias das famílias quilombolas 

frente à pobreza rural, a partir da implementação do Programa Fomento, trazendo à 

tona faces da pobreza rural nas comunidades quilombolas, bem como identificar 

aportes do Programa e sua relação com as estratégias desses atores, nas 

comunidades quilombolas de Torrão, Monjolo e Coxilha Negra em São Lourenço do 

Sul. 

Para buscar operacionalizar esse propósito, aponta-se como objetivos 

específicos:  
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● Caracterizar conceitualmente a Pobreza Rural e as Comunidades 

Quilombolas;  

● Descrever e analisar o Programa Fomento e sua execução nas 

comunidades quilombolas de São Lourenço do Sul identificando as 

comunidades quilombolas de Torrão, Monjolo e Coxilha Negra, sua 

realidade e estratégias das famílias envolvidas frente à extrema 

pobreza;  

● Apresentar e analisar as dimensões da pobreza rural na percepção dos 

atores envolvidos – famílias quilombolas, agentes de ATERS, comitê 

gestor do Programa no município; 

● Identificar resultados e aportes do Programa Fomento, na perspectiva 

dos atores envolvidos, e analisar sua relação com as estratégias das 

famílias frente à pobreza rural. 

A estrutura da dissertação está organizada em 4 capítulos, a partir desta 

introdução e da metodologia; no capítulo 1, são abordados os referenciais teóricos e 

revisão bibliográfica sobre a pobreza rural e quilombolas; no capítulo 2, faz-se a 

contextualização do município e das comunidades quilombolas de Torrão, Monjolo e 

Coxilha Negra; no capítulo 3, apresenta-se a descrição e análise da execução do 

Programa Fomento junto às comunidades quilombolas de São Lourenço do Sul, as 

faces da pobreza rural nas comunidades quilombolas de Torrão, Monjolo e Coxilha 

Negra e estratégias de enfrentamento à pobreza identificadas; no capítulo 4, 

apresenta-se e analisa-se a percepção dos atores envolvidos, sobre a pobreza rural, 

resultados e aportes do Programa Fomento e sua relação com as estratégias de 

enfrentamento à pobreza das comunidades quilombolas de Torrão, Monjolo e 

Coxilha Negra. Por fim, a última parte é composta das considerações finais, seguida 

das referências e anexos. 
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2 METODOLOGIA 

A perspectiva metodológica que orienta este estudo tem por base 

perspectivas recentes e inovadoras no campo das políticas públicas que utilizam 

referenciais que consideram a multidimensionalidade do conhecimento produzido na 

avaliação e análises, procurando superar a simplificação das avaliações entre 

sucesso e fracasso dessas políticas. Ancorando-se no paradigma interpretativo que 

busca descrever a compreensão das políticas públicas por parte dos atores 

envolvidos; como eles percebem resultados e aportes da política pública e como 

agem nas arenas de implementação dessas políticas. Essas novas abordagens 

privilegiam o diálogo entre diferentes perspectivas teórico-metodológicas valorizando 

o processo e o contexto de execução das políticas públicas (RODRIGUES, 2011; 

GONÇALVES, 2015; RODRIGUES, 2015a; b). 

Nesse sentido, faz-se a descrição da experiência do Programa Fomento, 

como foi desenvolvido pela EMATER e como se efetiva nesse contexto das 

comunidades quilombolas. Procura-se descrever e analisar também os significados 

dados pelos atores que estão envolvidos no Programa; em que contexto isso ocorre 

e como esses atores ressignificam essa política a partir das suas perspectivas. 

A análise a partir dessa descrição da experiência e dos significados obtidos 

através das etapas da pesquisa e de diferentes técnicas de coleta de dados do 

estudo, com a utilização dessas duas categorias, “experiência” e o “significado”, 

buscará, a partir do diálogo e das conexões entre essas duas categorias, a 

compreensão das formas como os atores percebem, vivenciam e interpretam o 

Programa Fomento, na perspectiva da avaliação dos aportes do Programa para a 

superação da pobreza. 

No processo de trabalho buscou-se seguir o ciclo da pesquisa qualitativa 

descrito por De Souza Minayo (2011), a partir de etapas que serão descritas a 

seguir, considerando cada etapa não como uma fase isolada, mas necessária para 

melhor organizar um processo com começo, meio e fim, que ao mesmo tempo em 

que produz conhecimento também aponta novas indagações. 

2.1 EXPLORANDO, ESTUDANDO E DEFININDO O CAMPO DE PESQUISA 

A primeira etapa do estudo constituiu-se de uma fase exploratória, com a 

preparação para entrar em campo, definindo o objeto, organizando-o e 
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aprofundando teórica e metodologicamente, apontando as questões de pesquisa, 

selecionando os instrumentos e procedimentos para definição do espaço e da 

amostra.  

Através da análise de material secundário sobre o tema de pesquisa, com o 

aprofundamento teórico do tema da pobreza; quilombolas e o PBSM e o Programa 

Fomento. Buscando-se um panorama de estudos recentes sobre o tema, 

especialmente no RS e no âmbito do TZS que, por ter sido o primeiro território do 

estado a integrar o PTC, possui vários estudos enfocando a execução de políticas 

públicas voltadas para diminuir as desigualdades sociais e a pobreza, bem como 

pelo recente processo de visibilização e certificação de comunidades quilombolas, 

priorizado no território e identificando mais de 40 comunidades.  

Nessa fase, ainda que tenha tido a vivência como extensionista no município, 

se fez uma aproximação com a realidade empírica, mas como pesquisadora, se 

apresentando às famílias quilombolas, a partir desse papel. Participou-se de uma 

reunião da Associação Quilombola da Coxilha Negra6 e nas comunidades de 

Monjolo e Torrão7. Quando se pôde retomar o diálogo com mediadores, agentes 

executores do Programa Fomento e com as famílias, fazendo a apresentação da 

proposta de pesquisa.  

Participou-se também de uma reunião do CODETER do TZS, junto ao Fórum 

da Agricultura Familiar (FAF), em que se decidia aplicação de recursos do Programa 

Nacional de Desenvolvimento da Infraestrutura dos Territórios Rurais (PRONAT), 

com grande participação das comunidades quilombolas do território. Nessa ocasião 

pôde se dialogar com lideranças regionais das comunidades que integram a 

coordenação do FAF e que também acompanham a execução do Programa 

Fomento nos municípios.  

Além das várias conversas com extensionistas da equipe local da EMATER, 

executor do Programa no município participou-se da Conferência Municipal de 

Assistência Social (2015), com expressiva participação das comunidades 

quilombolas do município e eleição de delegados quilombolas para a conferência 

estadual.  

                                            
6
 Com participação de mediadores da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da 

Região Sul (FETRAF-SUL) e do CAPA, tratando da tramitação de projetos de habitação rural 
através do Programa Minha Casa Minha Vida. 

7
 Juntamente com a equipe da EMATER/RS para tratar de projetos de sementes agroecológicas 

através do Banrisul. 
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A técnica de coleta de dados nessa etapa foi através da observação simples, 

considerando-se os aspectos relacionados aos atores, ao cenário em que estes 

atores se inserem e ao comportamento social dos mesmos (GIL, 1999), sendo 

registrados em um caderno de notas, subsidiando a definição das questões de 

pesquisa. 

2.2 O TRABALHO DE CAMPO 

A segunda fase realizada foi o trabalho de campo, quando se leva para a 

prática empírica a construção teórica feita anteriormente, procurando responder às 

questões de pesquisa e cumprindo os objetivos propostos. 

2.2.1 O contexto de estudo, amostra e unidade de análise 

Seguindo-se a trajetória de construção do estudo, definiram-se como público 

alvo da investigação, as famílias quilombolas participantes da primeira etapa do 

Programa Fomento (2012 a 2014) pela EMATER em São Lourenço do Sul. 

Justificando-se pelo fato do município ter o maior número de famílias quilombolas 

entre os beneficiários; pelo vínculo e conhecimento da realidade local e 

conhecimento profissional da pesquisadora.  

Considera-se a perspectiva que Mills (2009) aborda quando se refere ao 

“artesanato intelectual”, unindo o que o pesquisador está fazendo intelectualmente 

com o que experimenta como pessoa e sua experiência de vida. Buscando-se nesse 

percurso o exercício da confiança ambígua, através de instrumentos de auto reflexão 

em relação à experiência profissional anterior e a execução da pesquisa, procurando 

ser ao mesmo tempo confiante e cético, no sentido de manter o mundo interior 

desperto e questionador da importância ou da banalidade das situações e 

informações (MILLS, 2009). 

Nessa etapa do Programa Fomento foram beneficiadas 6000 famílias no RS, 

sendo que no âmbito do TZS8 foram 1100 famílias, distribuídas em 10 municípios. 

                                            
8
 No âmbito da estrutura administrativa da EMATER/RS, composta por 12 escritórios regionais, o 

TZS encontra-se vinculado ao escritório regional de Pelotas. 
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Em São Lourenço do Sul foram 100, sendo que destas, 69 famílias quilombolas9, 

distribuídas nas cinco comunidades quilombolas existentes no município. 

A amostra do presente estudo é constituída de 31 famílias quilombolas10 

(44,92%), totalizando 100% das famílias beneficiárias do Programa e que se 

encontravam na extrema pobreza, nas comunidades de Torrão, Monjolo e Coxilha 

Negra, conforme demonstrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Distribuição das famílias quilombolas por comunidade e participantes 
da 1ª etapa do Programa Fomento – 2012 

Comunidade 
quilombola 

Número de 
famílias 

integrantes* 

Número e % de 
famílias do programa 
fomento integrantes 

da amostra 

% famílias em 
extrema pobreza 

por 
comunidade** 

Coxilha Negra 30 05 (16%) 16,66% 
Monjolo 25 08 (26%) 32% 
Torrão 19 18 (58%) 94,73% 

Total 74 31 41,89% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

*Consideram-se famílias integrantes a partir dos dados de BUCHWEITZ et al. ( 2010). 
** Percentual de famílias em extrema pobreza conforme dados do cadastro único dos programas 
sociais em outubro de 2012. 

 

2.2.2 O transcurso do trabalho de campo: coleta e análise de dados primários 

Para o cumprimento dos objetivos propostos nesse estudo, a seguir serão 

descritas as estratégias e técnicas de coleta de dados utilizadas no decorrer da 

pesquisa.  

Para atender ao propósito de descrever e analisar a execução do Programa 

Fomento e caracterização das “faces” da pobreza rural nas comunidades 

quilombolas foi utilizado um recorte de dados oriundos do questionário11 

(APÊNDICE A) preenchido durante a execução do diagnóstico das UPFs através de 

                                            
9
 Todas as famílias quilombolas (69) integram a 1ª etapa do Programa. 

10
 Esta amostra equivale a 44,92% das famílias quilombolas incluídas no Programa na 1ª etapa, as 

demais famílias quilombolas integram as comunidades de Picada (07) e Rincão das Almas (31).  
11

 O instrumento utilizado foi o formulário fornecido pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para o “Diagnóstico da Unidade de Produção 
Familiar”. 
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entrevista com o titular do Programa Bolsa Família (PBF), para cada uma das 

famílias. 

Outro instrumento usado foi o questionário elaborado e executado pela 

EMATER para a avaliação do Programa (APÊNDICE B), no ano de 2014, no sentido 

de identificar resultados e aportes do Programa Fomento na percepção das famílias 

envolvidas. Tendo sido aplicados através de visitas nas UPFs, sendo respondido 

pelo titular do PBF.  

A amostra desta etapa da pesquisa teve como critérios abranger maior 

número de comunidades, maior diversidade, e as condições da logística de 

deslocamento da pesquisadora, sendo composta pelas trinta e uma (31) famílias das 

comunidades de Coxilha Negra, Monjolo e Torrão.  

O segundo momento da coleta de dados, no sentido de identificar e analisar a 

percepção dos atores e mediadores envolvidos, sobre as dimensões da pobreza 

rural, resultados e aportes do Programa Fomento e sua relação com as estratégias 

das famílias frente à pobreza rural foi realizado através de entrevistas 

semiestruturadas (ANEXOS A e B). Essa amostra é composta por três quilombolas 

(representando três famílias beneficiárias do Programa), tendo sido selecionadas de 

forma não aleatória, com base nas atividades da fase exploratória, usando-se como 

critérios: i) a representação de cada uma das comunidades integrantes da pesquisa 

(Torrão, Monjolo e Coxilha Negra); ii) perspectiva de gênero em relação ao titular do 

PBF12; iii) famílias com mais de um filho. As entrevistas foram previamente 

agendadas e realizadas nas UPFs13. 

Quanto aos demais atores, foram entrevistados três mediadores14 envolvidos 

na execução do Programa, priorizando-se o nível local, através de dois agentes de 

ATERS que executaram o Programa e um extensionista integrante da coordenação 

estadual do Programa na primeira etapa. Para os demais entrevistados, dois 

representantes de entidades integrantes do comitê gestor15 local do Programa, 

utilizou-se o critério de maior participação nas reuniões, tanto para seleção da 

entidade quanto do representante desta. Tendo sido entrevistados um representante 

                                            
12

 Considerado na seleção das famílias, porém quando da realização das entrevistas toda a família 
participou.  

13
 Identificadas como entrevistas 5 (Monjolo), 6 (Torrão) e 7 (Coxilha Negra). 

14
 Identificadas como entrevistas 1, 2 e 8 (Coordenação Estadual). 

15
 Identificadas como entrevistas 3 (STR) e 4 (SMDSH). 
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da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SMDSH) e um do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR)16. 

As entrevistas foram gravadas através de gravador eletrônico, posteriormente 

transcritas e analisadas. Optou-se por não identificar os entrevistados, apenas as 

instituições e no caso dos quilombolas, as comunidades, visando preservar as 

identidades e visões quanto aos aspectos pesquisados. 

A terceira estratégia de coleta de dados que também é considerada neste 

estudo, através da observação participante, se refere a registros (escritos e de 

memória) da atuação da pesquisadora como mediadora junto às comunidades 

quilombolas que integram esse estudo e na gestão do Programa Fomento no TZS. 

Considera-se a experiência da pesquisadora como extensionista rural17, que 

possibilitou uma primeira aproximação com a realidade das comunidades negras 

rurais, sendo que em 2009 e 2010, se teve a oportunidade de atuar diretamente com 

as comunidades quilombolas que integram este estudo, além da participação na 

coordenação da execução do Programa na região, através da gerência regional da 

EMATER. Cabe destacar a inserção no debate interno da instituição em relação a 

característica da pobreza rural do estado do RS e da região e a ação extensionista 

para este público, bem como, a articulação com instituições, organizações e 

movimentos sociais ligados ao processo de desenvolvimento sustentável do TZS.  

Acompanhou-se atividades em São Lourenço do Sul, como o seminário inicial 

de apresentação do Programa e do mapa da pobreza rural do município, a 

constituição do comitê gestor local e posteriormente as atividades de avaliação 

(seminário). Outras atividades regionais (reuniões e capacitações com equipes 

executoras; dia de campo e seminário regional) com participação das famílias 

beneficiárias do Programa e instituições parceiras. Assim como do seminário 

estadual de avaliação do Programa (2014) em que se apresentou a experiência da 

região sul com a inclusão das famílias quilombolas. 

 

  

                                            
16

 Ligado à Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAG) 
17

 De 1987 a 2001, integrando a equipe do CAPA; de 2002 até 2014 na EMATER/RS. 
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2.3 ANALISANDO E INTERPRETANDO OS ACHADOS DO CAMPO EMPÍRICO À 

LUZ DA PERSPECTIVA TEÓRICA 

A terceira e última etapa da pesquisa é a análise e tratamento do material 

empírico e documental coletado, procurando compreender e interpretar os dados 

levantados na segunda fase, articulando com o referencial teórico, apresentando a 

análise e caracterizando a construção da pesquisadora, no sentido de responder ao 

problema e questões de pesquisa. 

Em relação aos dados dos questionários, para identificação das faces da 

pobreza rural nas comunidades quilombolas, foram digitados e organizados de forma 

a permitir a análise, sendo tratados através do programa Microsoft Excel. 

As entrevistas realizadas, visando identificar e analisar a percepção dos 

atores e mediadores envolvidos, sobre as dimensões da pobreza, resultados e 

aportes do Programa e a sua relação com as estratégias das famílias quilombolas, 

após a transcrição e organização das falas de acordo com as questões do roteiro, 

utilizou-se o software Voyant Tools (2017) para identificação das categorias de maior 

incidência nas falas dos entrevistados, confrontando-se as mesmas com o 

referencial teórico. 

Complementarmente são utilizados dados de registros (escritos e de 

memória) da atuação da pesquisadora, sendo apresentados através de uma 

descrição densa, enriquecendo e contribuindo para a interpretação dos dados. 

A perspectiva orientada ao ator necessita de um referencial metodológico que 

permita que se tenha visibilidade do protagonismo dos atores. Assim sendo, o 

trabalho de campo e a metodologia utilizada permitiram, através das diferentes 

atividades metodológicas, uma centralidade na arena e seus atores.  

Conforme a Figura abaixo se pode visualizar a síntese da metodologia e da 

abordagem teórica do estudo. 
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Figura 2 – Síntese da metodologia e abordagem do estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3 CONTRIBUIÇÕES PARA COMPREENSÃO DAS DINÂMICAS SOCIAIS DAS 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

Para analisar o tema em questão, neste capítulo serão apresentadas algumas 

contribuições que auxiliaram na análise e compreensão dos objetos empíricos. 

Considera-se elementos teóricos relacionados aos aspectos históricos e 

estruturais que oferecem suporte para análise da origem e do fenômeno da “pobreza 

rural”, suas principais concepções e dimensões de análise.  

A categoria “quilombolas” será abordada a partir de conceitos da antropologia 

e da sua contextualização histórica e territorial, na região das antigas charqueadas e 

inserção em meio à colônia pomerana; o papel das políticas públicas de 

enfrentamento à pobreza para estes atores e os conceitos de “agência” e “arenas 

públicas”, com base na Perspectiva Orientada ao Ator, que ilumina a análise do 

presente estudo. 

3.1 CONCEPÇÕES E DIMENSÕES DE ANÁLISE DA POBREZA RURAL 

Ao longo da história, diferentes concepções foram sendo utilizadas para 

caracterizar a pobreza. A partir da fala de uma quilombola beneficiária do 

Programa18, ao se referir a outras famílias da comunidade que são os “pobres”, em 

diálogo com a mesma, questionou-se sobre qual o entendimento dela sobre estas 

outras famílias “pobres” a quem se referiu. Sua resposta foi de que eram “pobres”, 

pois nem o Bolsa Família recebem, não tem energia elétrica nem banheiro. Este 

exemplo expressa que as percepções sobre a pobreza podem ser diversas e 

relativas, porém caracterizadas por algum tipo de “necessidade” (KUHN, 2008, 

p. 29), além disso, mais do que os conceitos já estabelecidos através de estudos 

sobre o tema, cabe destacar a importância de “dar voz” também à quem vive essa 

situação, identificando suas percepções e os significados da pobreza para estes 

atores19. 

                                            
18

 Na etapa exploratória deste estudo participou-se de uma reunião na comunidade de Coxilha 
Negra, juntamente com integrantes da equipe do CAPA e da FETRAF, para tratar do andamento 
dos projetos do Programa Minha Casa Minha Vida. Nessa ocasião a quilombola em questão 
manifestou-se no sentido de “abrir mão” do seu projeto em favor de outras famílias “pobres”, visto 
que já haviam conseguido fazer um “puxadinho” na sua casa. 

19
 No último capítulo serão apresentadas as percepções dos atores (as famílias entrevistadas e 

mediadores sociais) sobre a pobreza rural. 
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As diferentes concepções teóricas sobre o tema da pobreza incluem desde 

visões restritas à questão da renda e outras que consideram a pobreza como um 

fenômeno multidimensional e complexo, constituindo diferentes abordagens para o 

estudo do tema. Kühn e Waquil (2015) destacam a importância da identificação dos 

parâmetros de comparação utilizados nos estudos sobre a pobreza, destacando 

como referência os aspectos relativos e absolutos da pobreza 

A situação de pobreza absoluta identifica, a partir de um critério 
determinado, aqueles indivíduos que não têm acesso às condições mínimas 
de sobrevivência. A pobreza relativa apresenta análises comparativas entre 
diversos grupos, indicando, entre eles, qual seria o mais pobre. A pobreza 
relativa evidencia-se de acordo com o contexto social em que determinada 
família ou indivíduo se encontra (KÜHN; WAQUIL, 2015, p. 43). 

Essas diferentes abordagens apontam diferentes formas de mensuração, de 

explicação e de formatação de políticas públicas de enfrentamento à pobreza, com 

um conceito do que é ser “pobre” que vem sendo reformulado ao longo do tempo, 

avançando de noções restritas à sobrevivência para conceitos mais complexos para 

compreensão e estruturação de políticas públicas. 

A noção de “subsistência” (ou sobrevivência) caracteriza os indivíduos a partir 

da impossibilidade de garantir sua integridade física pela insuficiência de condições 

materiais ou suas condições mínimas de sobrevivência, predominante até a década 

de 1950.  

Serviu de base nas ações do Banco Mundial e Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para as medidas estatísticas das 

condições sociais, considerando a renda como o meio para satisfazer as 

necessidades fisiológicas fundamentais para a sobrevivência.  

A noção de “necessidades básicas”, predominante na década de 1970, 

considera a existência ou não das necessidades mínimas de sobrevivência, mas no 

aspecto coletivo, quanto a saúde, saneamento, educação, balizando a ação de 

órgãos internacionais ligados à Organização das Nações Unidas (ONU). Avança 

para além da sobrevivência, com a análise da carência ou satisfação de alguns 

requisitos considerados indispensáveis para que cada indivíduo ou família possa 

desenvolver-se plenamente tendo recursos para suprir essas necessidades.  

Schneider e Fialho (2000) destacam a utilização da renda como variável para 

mensuração da condição social do indivíduo, sendo esta considerada um fator 

decisivo para acesso a bens e serviços na sociedade capitalista (pois tudo é 
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“mercadoria”) e da sua reprodução social. Nesse sentido, estudos utilizam 

indicadores de renda para aferir as condições de suprir ou não as necessidades 

básicas, utilizando parâmetros para definição de pobreza através de faixas de renda, 

com base na renda média por pessoa (U$ 1 ou U$2 por dia).  

Conforme Khün (2008), estes enfoques exigem um “repensar” em relação aos 

processos de desenvolvimento na medida em que evidenciam esses aspectos, 

porém a autora aponta também seus limites, pois há grupos sociais que apresentam 

necessidades básicas distintas, não sendo possível estabelecer comparações nem 

diferenciar a situação entre os pobres. Porém, “linhas de pobreza” com base na 

renda é uma das abordagens mais usadas para comparar situações de pobreza, 

apontando como solução a distribuição de recursos monetários que oportunizam a 

modificação da faixa de renda, porém sem alterar necessariamente suas condições 

de vida (KUHN, 2008, p. 30-31). 

A noção de “privação relativa”, ênfase da década de 1980, contempla a 

garantia à alimentação, condições de vida e do exercício de comportamentos sociais 

adequados, sendo definida a partir de um contexto social, pois situa o indivíduo em 

relação aos demais na sociedade20. Tal noção contribuiu no avanço para a visão da 

“complexidade” do fenômeno da pobreza (SALAMA; DESTREMAU, 2001; CRESPO; 

GUROVITZ, 2002). 

Nesse sentido se destaca a formulação da teoria das capacidades proposta 

por Amartya Sen, que define a pobreza como uma privação das capacidades 

básicas de um indivíduo e não apenas como baixa renda, pois avalia as 

capacitações que os indivíduos possuem para realizar os funcionamentos21 que 

desejam (SEN, 2000; KHUN, 2008). Caracterizados como os elementos constitutivos 

da vida, pois, por meio deles, a pessoa tem a possibilidade de efetivar suas escolhas 

(KÜHN; WAQUIL, 2015, p. 52). 

Segundo Sen (2000), a pobreza deve ser entendida como a privação da vida 

que as pessoas realmente podem levar e das liberdades que elas realmente têm.  

                                            
20

 Crespo e Gurovitz (2002, p. 5) ressaltam que nesse período foi formulado o “Consenso de 
Washington”, com a tese de que o combate à pobreza se daria com base no mercado, este 
fortalecido geraria riqueza e pela via econômica beneficiaria os pobres, adotado por organismos 
internacionais sediados na capital norte-americana. 

21
 Representam atividades (ver, comer, locomover-se, escrever, etc) e modos de ser e de existir de 

determinada pessoa (estar bem nutrido, ter condições de evitar doenças ou morte precoce, ter 
possibilidade de votar livremente, não estar submetido a qualquer tipo de constrangimento). O 
funcionamento diz respeito à pessoa, ao agente social (KÜHN; WAQUIL, 2015, p. 52).  
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Ao abordar o desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais 

que as pessoas desfrutam, contrastando o enfoque das liberdades humanas com 

visões mais restritas do desenvolvimento com crescimento de renda, 

industrialização, avanço tecnológico ou modernização social, o autor destaca que a 

partir de oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem definir seu próprio 

destino.  

O processo de desenvolvimento centrado na liberdade é em grande medida 

uma visão orientada para o agente reconhecendo aí o papel positivo da condição de 

agente. 

Crespo e Gurovitz (2002) abordam um conceito de pobreza que vai além da 

concepção seniana, incorporando às suas análises uma dimensão humana e social, 

a partir da fala que os próprios pobres fazem sobre sua situação. Esse conceito é 

oriundo de estudos de Deepa Narayan (2000) sobre Avaliações Participativas sobre 

a Pobreza (APPs) “sua disposição para melhorar de condição depende da forma 

como encaram as oportunidades, os riscos e as limitações que se lhe apresentam 

uma vez que somente eles podem mudar sua situação” diz o autor. 

Para Yazbek (2012), a concepção de pobreza caracteriza-se como fenômeno 

complexo e multidimensional, como uma das expressões da questão social, 

representando o reflexo de disparidades econômicas, políticas e culturais, que 

abrangem tanto as classes sociais como os grupos raciais e formações regionais.  

A autora situa a pobreza a partir das seguintes categorias: i) multidimensional, 

que vai além das privações materiais e de renda; ii) política; pois se traduz na 

privação de direitos, oportunidades, possibilidades e esperanças; iii) histórica e 

socialmente construída, portanto não pode ser “naturalizada”, mas relaciona-se às 

desigualdades de renda (concentração de renda) e outras desigualdades sociais 

(gênero, raça/etnia, procedência de classe entre outros). 

No Brasil as instituições governamentais utilizam como referência nas 

medidas de política econômica a linha de pobreza tradicional com base na renda per 

capita mensal de um ou dois dólares para definição das linhas de pobreza.  

São consideradas extremamente pobres aquelas pessoas que estiverem 

abaixo de um determinado limite como é o caso da definição do IBGE, que diz que a 

metodologia oficial usa como referência o salário mínimo, ou seja, um quarto do 

salário mínimo familiar per capita e meio salário mínimo familiar per capita como 
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limite abaixo dos quais se define uma família extremamente pobre e pobre 

respectivamente. 

O MDS no PBSM tem como referência linhas absolutas já adotadas 

administrativamente no país, como a linha constante da Lei Orgânica de Assistência 

Social22 (LOAS), com o patamar utilizado para inclusão no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico), de até meio salário mínimo 

mensal per capita. As linhas do Programa Bolsa Família (PBF), que à época do 

lançamento do PBSM (2011), eram de R$ 140 mensais por pessoa para definir a 

pobreza e de R$ 70 por pessoa para a extrema pobreza. Atualmente são 

R$ 170,00 para a pobreza e R$ 85,00 para a extrema pobreza.  

A relação da pobreza com a falta de infraestrutura social e a renda municipal 

é apontada por Khün (2008) como limitante das oportunidades e condições de 

escolha das pessoas, revelando que: 

[...] a pobreza rural não está, portanto, associada a um lugar dentro do 
município, mas a uma dinâmica produtiva que gera situações de carência 
que impedem que parte da população tenha condição de exercer suas 
escolhas com a liberdade que gostaria (KÜHN, 2008, p. 37). 

Nesse sentido, a autora destaca diferentes situações associadas à ruralidade 

e à pobreza no RS23, evidenciadas a partir da abordagem multidimensional utilizada, 

que apontou municípios pobres “pela redução das oportunidades sociais e não 

apenas pela linha de possibilidade de gasto per capita municipal” (KHUN, 2008, 

p. 127). Reforça a necessidade de identificação dos fatores presentes na situação 

que se quer transformar, pois “é necessário conhecer o tipo de escolhas e de 

oportunidades valorizadas pelas pessoas envolvidas no processo de 

desenvolvimento” para, a partir daí, constituir a forma de intervenção, que não 

poderá ser homogênea para todos os municípios do estado (KHUN, 2008, p. 129). 

Analisando-se a zona sul do RS, caracterizada pela concentração de grandes 

propriedades24, apesar de ter tido papel de destaque no estado, sofreu um processo 

decadente. Tendo como motivos a crise da pecuária (especialmente ligada às 

                                            
22

 Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, artigo 20, parágrafo 3. 
23

 Aspectos ligados à ruralidade como a relação com a paisagem, as transformações nas 
características produtivas (não somente baseadas nas atividades agropecuárias) e à pobreza, em 
relação à questão monetária e/ou ao aumento ou redução da infraestrutura da educação e da 
saúde, entre outros. 

24
 Através da exploração pecuária e do arroz irrigado, por isso demandam menor força de trabalho 

por unidade de área (em relação à área colonial). 
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charqueadas e, posteriormente aos frigoríficos) e ao comportamento absenteísta e à 

mentalidade dos donos da terra em relação à resistência à modernização nessa 

área, com a manutenção de formas extensivas de produção e de uso abundante de 

mão de obra em lugar da intensificação produtiva e uso de tecnologias modernas 

(BANDEIRA, 1994 apud SCHNEIDER; FIALHO, 2000).  

Além de outros fatores mais recentes, que influenciaram o empobrecimento 

das pessoas que vivem no campo, decorrentes da abertura comercial através da 

importação de produtos que competem com os produtos locais25; quedas dos preços 

dos produtos agrícolas e mudanças relativas às políticas de crédito agrícola para os 

pequenos agricultores.  

A partir dessa análise, Schneider e Fialho (2000) identificam o tipo de pobreza 

predominante nessa região (metade sul) como “histórico-estrutural”, associada à sua 

constituição histórica de concentração fundiária, ao regime de escravidão que 

envolveu a atividade das charqueadas26, ao tipo de relação de trabalho 

(informalidade) na atividade pecuária extensiva bem como a dispensa da mão de 

obra de trabalhadores (peões27) nessas atividades.  

A identificação de especificidades relacionadas à pobreza assim como as 

carências sociais nos espaços rurais são destacadas por De Mattos e Waquil (2008) 

quanto a importância de identificar as inter-relações entre as diferentes privações: 

privação monetária que acarreta restrições à educação, saúde, habitação; a 

privação em educação, que por sua vez interfere na renda, na saúde; privação em 

saúde, que também possui relação direta com a pobreza monetária; privação em 

habitação, influenciando significativamente o desempenho escolar e a questão da 

renda.  

A partir disso vários autores28 sugerem a utilização de diferentes medidas de 

pobreza, com priorização de políticas públicas aos grupos para os quais as medidas 

se sobrepõem, sendo considerados pobres segundo mais de um critério 

                                            
25

 Nesse momento vivenciamos a situação relacionada à importação do leite em pó, fator que 
aumenta a crise do setor. 

26
 Conforme os autores após a abolição (1888), os escravos foram libertos em condições sociais 

completamente desiguais, sendo raros os casos em que conseguiram acesso a propriedade da 
terra (SCHNEIDER; FIALHO, 2000, p. 26). 

27
 Para muitos, isso implicou na perda do local de moradia, com deslocamento e mobilidade para 

periferias ou margens de rodovias (SCHNEIDER; FIALHO, 2000, p. 26). 
28

 RIBEIRO COSTA, 2015; KAGEYAMA; HOFFMANN, 2006; MALUF et al., 2011; WAQUIL et al., 
2005; DE MATTOS; WAQUIL, 2008.  
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simultaneamente. Essas especificidades, com predomínio da pobreza ligada a 

questão de gênero, pois as mulheres são as mais afetadas, bem como a questão 

étnico-racial, pois as desigualdades relativas a estes aspectos têm relação direta 

com a maior incidência da pobreza. 

Nesse cenário e na perspectiva da multidimensionalidade do fenômeno da 

pobreza, discute-se neste estudo a relação da pobreza rural com a questão étnico-

racial29, pois nos estudos rurais ainda permanece a “guetização da questão racial”, 

conforme designado por Hasenbalg30 (1987; apud ANJOS, 2003, p. 201), sendo 

pouco discutida a relação entre a pobreza e a estratificação racial, mesmo esta 

tendo peso determinante na estruturação das relações sociais. 

3.2 QUILOMBO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS - CONCEITOS E CONTEXTOS 

A primeira referência de definição conceitual do termo quilombo remonta ao 

período colonial (1740), definindo quilombo como “toda habitação de negros fugidos, 

que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos 

levantados e nem se achem pilões nele” (ALMEIDA, 2002, p. 47). Segundo o autor, 

este conceito ficou “frigorificado” no imaginário social e se ampara nos seguintes 

elementos: a fuga; uma quantidade mínima; isolamento geoGráfico; a moradia 

habitual; a presença do pilão, símbolo da subsistência e da capacidade de 

reprodução (ALMEIDA, 2002, apud BENEDETTI, 2014).  

A partir da década de 1980, com o cenário de abertura democrática e de 

organização de movimentos sociais que pautavam o respeito à diferença cultural e à 

reivindicação do movimento negro,31 que se organizava desde a década de 1970, 

repercutem em um conjunto de marcos e políticas do final da década de 1980 em 

diante.  

O marco legal da Constituição Federal de 1988 reconheceu direitos e o 

caráter pluriétnico da população brasileira. Rompendo com a representação vigente 

                                            
29

 Embora a partir da segunda metade da década de 1970 passou a ser utilizada “raça” como uma 
“variável” (ANJOS, 2003). 

30
 Foi somente na segunda metade da década de 70 que a raça (ou a cor), como atributo social 

elaborado, passou a ser tratada como esquema classificatório e um princípio de seleção racial que 
está na base da persistência e reprodução de desigualdades sociais e econômicas entre 
brasileiros brancos e não-brancos (HASENBALG, 1992). 

31
 Surgem no sentido de contemplar a abordagem da questão racial não pautada pelos demais 

movimentos sociais na época. 
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de uma sociedade homogênea, passando a reconhecer a diversidade cultural, assim 

como rompeu com a “tutela” do Estado sobre territórios tradicionalmente ocupados 

(indígenas e quilombolas). Em seu Artigo 68, Ato das Disposições Gerais e 

Transitórias (ADCT), estabelece dispositivo jurídico com reconhecimento de direito 

aos remanescentes de quilombos que estejam ocupando suas terras. 

Reconhece-se, porém, que a luta do Movimento Negro em torno da afirmação 

de uma identidade negra e de políticas para reparação à escravidão é muito anterior 

ao debate constituinte, assim como não se encerra com este dispositivo, pois coube 

à legislação complementar a definição dos procedimentos administrativos para o 

processo de titulação das terras das comunidades de remanescentes de quilombos 

(CAMPOS, 2009; RUBERT, 2008).  

Conforme Rubert (2008), a partir do ADCT iniciaram-se estudos 

antropológicos para geração de laudos a fim de comprovar o direito por terras de 

quilombolas perante a constituição. No RS são identificadas comunidades e 

realizados os primeiros laudos antropológicos em 1994, constituindo-se também 

como importante marco de visibilidade perante agentes públicos do Estado e 

sociedade civil. Juntamente com a atuação de vários agentes que chamaram 

atenção para as comunidades remanescentes de quilombos no RS32, assim como as 

ações do Movimento Negro e os tensionamentos das mobilizações pela reforma 

agrária (RUBERT; SILVA, 2009).  

Considera-se que os quilombolas tornaram-se agentes sociais visíveis para 

ações de políticas públicas especialmente a partir de um cenário de crescente 

visibilidade do grupo social, tanto no contexto Federal como do RS33, a partir dessas 

ações, acentuando-se a partir do início deste século (PEGLOW; ZANELLA, 2017). 

No RS, diversas políticas públicas se efetuaram e esta perspectiva emergente das 

reivindicações foi aos poucos relativizando as noções que tornavam ausentes da 

esfera pública estes grupos sociais, assim como veio a “redesenhar” o mapa do RS, 

visto os rasgos que guarda de “um estado alçado ao estatuto de unidade federativa 

europeizada” (RUBERT, 2008, p. 167). 

                                            
32

 Conforme (RUBERT, 2008) a diversidade dos processos de formação dos territórios de quilombos 
certamente relaciona-se com o tipo de relação social que os gerou: a escravidão permeada pela 
servidão. Os quilombolas têm sua origem como população subordinada e escrava nos espaços 
relativos às estâncias, tendo sua relação de invisibilidade sido reforçada pelos processos de 
colonização por imigrantes europeus e com a modernização da agricultura. 

33
 Consultar Carvalho (2012) para um levantamento mais detalhado. 
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A definição de critérios e conceitos de “remanescente de quilombo”, para 

superar a cristalização dos conceitos ainda com base no período colonial, 

avançando para uma concepção contemporânea de quilombo, tornou-se tema de 

estudos e debates jurídicos, com participação da Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), como também de mobilização do movimento negro (Leite, 

2000). Expressando-se normativamente através do Decreto Federal nº 4.887, de 

20 de novembro de 2003. 

Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-
atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida. 
1º Para fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da 
própria comunidade (BRASIL, 2003). 

Ressaltado a partir do Decreto, o reconhecimento do direito à propriedade 

não somente daqueles que ainda residem nas terras de ascendência escrava, mas 

os que delas foram expropriados. Isso ampliou e incluiu de forma mais significativa 

os quilombolas, principalmente os que por diferentes motivos se viram obrigados a 

abandonar os quilombos (RUBERT, 2008). A comunidade que se autodefine, a partir 

da sua identidade coletiva e não individual, pois a certificação da comunidade e a 

titulação dos territórios se dão através de procedimentos coletivos na forma de 

associação comunitária.  

 Nesse sentido, o termo “quilombolas”, é utilizado no presente estudo, em 

uma abordagem sociocultural (identidade), relacionado às populações ligadas a 

comunidades remanescentes de territórios de quilombos, sem que se considere 

como delimitação uma dimensão unicamente étnica. Além disso, o termo 

“comunidade”, quando se refere a remanescentes de quilombos, tem uma conotação 

de trocas materiais e simbólicas, além das relações territoriais, como fronteiras 

espaciais fixas (RUBERT, 2008; 2012).  

Como marco político, identifica-se também a reivindicação e afirmação de um 

modelo específico de desenvolvimento, não calcado no modelo desenvolvimentista 

dominante. Uma das propostas é o etnodesenvolvimento, voltado para etnias 

minoritárias, os povos e comunidades tradicionais, que tem como princípio a 

radicalização da participação da população, respeito e diálogo a partir das 

diferenças culturais e de poder nas diferentes arenas ou esferas públicas específicas 
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(DOS ANJOS; LEITÃO, 2009). Nessa perspectiva, valoriza-se o perfil específico de 

cada comunidade e o seu protagonismo na construção de modelos de 

desenvolvimento alternativos, a partir da sua diversidade, constituindo-se como 

referência para as políticas públicas para as comunidades tradicionais. 

3.3 OS QUILOMBOS NO CONTEXTO DA ZONA SUL DO RS 

A constituição e conformação agrária do atual estado do RS podem ser 

compreendidas pelo condicionamento aos processos de colonização dos países 

ibéricos a partir do século XVI, tendo suas primeiras atividades econômicas 

fortemente dependentes da lógica exportadora e extrativa do sistema colonial 

português (PRADO JÚNIOR, 1987).  

No século XVII e XVIII, dentro da estratégia político-militar de controle e 

ocupação do território, sob o domínio da colonização portuguesa, em constante 

disputa com os espanhóis, se estabeleceu o que se considera como espaço 

estancieiro. 

Através da concessão de terras devolutas (sesmarias), posteriormente se 

estabeleceram as grandes e médias propriedades rurais, conhecidas como 

estâncias, e seus senhores, os estancieiros, em sua maioria militares e tropeiros. A 

extração de couro do gado, o transporte de rebanhos por tropeiros até o sudeste do 

país (para alimentar os trabalhadores das minas e servir como força de tração) e a 

produção de charque demarcam as principais atividades desenvolvidas por estes 

ocupantes até o início do século XX (PESAVENTO, 1985). 

A participação de trabalhadores escravos na dinâmica do espaço estancieiro 

ao longo dos séculos XVIII e XIX é uma questão polêmica e de traços particulares a 

serem considerados. Osório (2006) destaca que houve utilização de mão de obra 

escrava desde o início do processo de colonização do estado, com a presença de 

escravos campeiros e roceiros, assim como de peões livres e também de lavradores 

que detinham a posse de pequenas unidades de produção.  

Com a estruturação da indústria charqueadora em Pelotas (Vila de São 

Francisco de Paula na época - século XVIII), estas estâncias passam a abastecer as 

charqueadas, tornando-se a principal atividade da região. Também baseada no 

escravismo, caracterizavam-se pelo trabalho de longa e intensa jornada, com uma 

racionalidade fortemente orientada para extração de sobre trabalho do negro 
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escravizado (MAESTRI, 2009). Nesse sentido, Osório (2006) destaca que as 

charqueadas envolveram diversos municípios e setores produtivos, apontando os 

municípios de Canguçu e São Lourenço, que além da criação de gado tinha seus 

campos utilizados como caminho das tropas de gado vindos de outros estados. 

Além das charqueadas houve outras atividades com expressivo emprego de 

escravos, nas estâncias, tanto no trabalho pastoril como outras relacionadas à 

agricultura, manufatura e atividades domésticas, o que exige uma atenção sobre 

suas particularidades (MAESTRI, 2009). Este autor considera que havia maior 

dificuldade para exercer a vigilância sobre o escravo negro na produção pastoril, 

exceto quando as relações se tornavam tendencialmente patriarcais. Por conta 

disso, sua presença nas estâncias pode ser também entendida pelos trabalhos 

relacionados à agricultura e manufatura, seja em estâncias mais direcionadas à 

produção pastoril, seja naquelas propriedades mais ligadas à agricultura mercantil, 

principalmente nas proximidades dos aglomerados de população como cidades e 

vilas. 

O beneficiamento dos cereais; a produção doméstica de charque; o preparo 
da farinha de mandioca e de milho; a conservação dos caminhos; o 
abastecimento em água e lenha; o fabrico de tecidos rústicos, sapatos, 
velas, artefatos em couro; os trabalhos em madeira, etc. eram atividades 
dos trabalhadores escravizados (MAESTRI, 2009, p. 13). 

Para o autor, estes trabalhos eram os que se davam em condições de aplicar 

uma maior vigilância, eram também os trabalhos mais penosos e concentrados. 

Consequência disso é que a fuga de escravos se dava neste tipo de atividades e 

não nas pastoris, onde se estabeleciam relações servis e condições de trabalho 

menos degradantes, sem que se veja nisso uma flexibilização dos meios de coação 

física (MAESTRI, 2009). 

É deste tipo de relação, a escravidão permeada pela servidão, que se pode 

depreender uma diversidade nos processos de formação dos territórios de 

quilombos. Rubert (2008) aborda a complexidade relacionada à gênese do que vem 

a ser entendido como quilombo, de “intrincadas relações entre dependência e 

antagonismo por parte das famílias negras para com os setores com os quais 

interagiam e ainda interagem” (p. 169). Consequentemente, diferentes estratégias 

de territorialização aconteciam: 
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[...] o tradicional esconderijo/refúgio; doação testamental por parte do 
antigo(a) senhor(a)/estancieiro(a); compra com pagamento não só em 
dinheiro, mas também com trabalho e/ou outros bens, especialmente gado; 
simples apossamento de terrenos impróprios às atividades produtivas 
dominantes; recompensa por participação em revoluções (RUBERT, 2008). 

Ainda no século XVIII a Serra dos Tapes se caracterizou como local de fuga 

de escravos e aquilombamento, como também de rota de deslocamentos e de posse 

de lavradores nacionais, agregados, posseiros, indígenas e negros, que já 

ocupavam por acesso livre e costumeiro à terra (ZARTH, 2002; RUBERT; WOLFF, 

2011). 

Diferentes processos estavam relacionados com as possibilidades/limitações 

para constituição de territórios negros, entre eles a própria redução da demanda do 

trabalho escravo ao final do século XIX. Por isso, é notável que estes processos de 

constituição de territórios negros em relação às estâncias ocorreram em grande 

parte por “doação” ou “herança”, o que predomina no RS (RUBERT, 2008), e se 

intensificaram ainda antes de 1888 na abolição da escravatura. Um dos motivos era 

o alto custo econômico de um escravo nesse último período, sendo preferível um 

trabalhador livre de baixo salário, mas que não era disponível na quantidade exigida 

(ZARTH, 2002). 

Tendo como elementos constitutivos nas estratégias de territorialização e 

reprodução social diversas formas de “resistência”, como a interação entre grupos 

étnicos, reconstruindo suas fronteiras a partir dessas relações (casamentos 

interétnicos, relações de compadrio, presença de “filhos de criação” (negros em 

famílias brancas) (RUBERT; SILVA, 2009; DOS SANTOS PINHEIRO, 2014). 

Dentre os processos ligados à reprodução social aos “quilombos”, entendidos 

não apenas como as áreas por eles ocupadas, mas como atos de resistência, 

permitiram, mesmo que limitadamente, a reprodução social destas populações. A 

resistência nos quilombos se associa com uma identidade comunitária, se 

agrupando, também, com indivíduos ligados à mesma condição. Este fato faz com 

que o quilombo não se limite apenas às populações negras rurais, mas todas 

aquelas ligados ao que se reconhece como “identidade quilombola”, entendendo 

“raça” como seu sinônimo na expressão de identidade social (SCHWARCZ, 2002; 

LEITE, 1999 apud BUCHWEITZ et al., 2010).  

A noção de identidade étnica aqui colocada não se restringe unicamente ao 

aspecto racial, mas através do sentimento de pertencimento, das afinidades de 
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hábitos, costumes, condições de vida, portanto uma identidade enquanto “ato 

político”, socialmente construída (OLIVEIRA, 1998; WEBER, 1983 apud DOS 

SANTOS PINHEIRO, 2014).  

Em pesquisa realizada no Rio Grande do Sul foram identificadas 58 

comunidades, onde todas apontaram ascendência negra, não necessariamente 

escrava, mas também indígena, brasileira, espanhola, portuguesa e polonesa, o que 

revela um pouco da relação destas comunidades com uma condição, não apenas 

uma etnia (RUBERT, 2005). 

Não se limita quilombo ao conceito de comunidade como espaço isolado, 

visto que se adapta melhor a um entendimento de território, já que as relações são 

de constantes visitas, trocas e matrimônios entre indivíduos de diferentes quilombos, 

constituintes de um mesmo “território-rede”, mas também com um conjunto de 

processos que afetam a sociedade, principalmente os grupos subordinados 

(RUBERT, 2008; 2012). 

3.4 A PERSPECTIVA ORIENTADA AO ATOR – A AGÊNCIA DOS ATORES E 

ARENAS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA FOMENTO COM COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS 

A partir dos aportes teóricos da perspectiva orientada ao ator (POA) se 

analisa o espaço de implementação do Programa Fomento, a partir da centralidade 

na arena e seus atores. Conforme Bracagioli Neto (2014), essa abordagem teórica é 

utilizada na atualidade para trazer à tona a dimensão conflitiva e heterogênea de 

diversos espaços de participação democrática dos sujeitos (associações, conselhos, 

fóruns).  

Para Deponti (2010), essa perspectiva considera a possibilidade dos atores 

influenciarem de maneira significativa os processos de mudança, não sendo meros 

objetos, passivos e alheios aos projetos e políticas de desenvolvimento. 

Considerando o desenvolvimento como um processo para além da 

perspectiva econômica e com distintas interpretações, a partir da análise da 

dimensão que os indivíduos, atores envolvidos nos processos possuem, portanto 

como um processo de construção social heterogêneo e diverso, contempla os 

referenciais culturais das pessoas e a importância dos atores neste processo.  
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O enfoque ao ator busca examinar, a partir de uma análise histórica das 

pessoas envolvidas no processo e de como elas reagem a esses processos de 

desenvolvimento a partir das suas concepções. Procura valorizar novos diálogos, 

redes, produtos, instituições e capitais (ecológicos, sociais e culturais), a partir de 

diferentes visões, inclusive de conflito e oposição, entre os atores e os agentes de 

desenvolvimento (agentes externos) (DEPONTI; ALMEIDA, 2008; DEPONTI, 2010; 

GONZÁLEZ et al., 2015). 

Deponti e Almeida (2008) ressaltam que a análise centrada nos atores não 

deseja excluir a ideia de estrutura34, mas considerar a construção das relações 

sociais específicas como tema central na análise, e como um novo modo de 

conceituar as complexidades e dinâmicas da vida social. Dessa forma, possibilita ver 

atrás dos mitos, dos modelos, das políticas de desenvolvimento e das instituições; 

permite explorar os valores locais e conhecimentos, descortinar os detalhes do 

“vivido nos mundos da gente”. Pois as “gentes” (indivíduos) são parte ativa dos 

processos de desenvolvimento e os fatores internos do mundo desses indivíduos 

agem sobre a intervenção realizada através de programas/políticas (fatores 

externos), transformando e mediando esses processos, estabelecendo uma inter-

relação e a determinação mútua dos fatores e das relações externas e internas, 

importantes para a compreensão da mudança social (LONG, 2001 apud DEPONTI; 

ALMEIDA, 2008; DEPONTI, 2010). 

Os aportes da POA contribuem para explicar respostas diferenciadas a 

circunstâncias estruturais similares, mesmo em condições aparentemente 

homogêneas, pois os padrões diferenciais que emergem são, em parte, criados 

pelos próprios atores.   

Estes atores não são considerados como categorias sociais vazias (a partir da 

classe ou outra classificação) ou recipientes passivos de intervenção, mas, sim, 

como participantes ativos que processam informações e utilizam estratégias nas 

suas relações com vários atores locais, assim como com instituições e pessoas 

externas.  

                                            
34

 Pois é uma das críticas a essa abordagem; por conta disso, Deponti (2010) menciona que Long e 
Ploeg (1994) não negam o significado das relações sociais de produção e nem dispensam o 
conceito de relação social de produção, mas apenas enfatizam que as relações sociais específicas 
são construídas, reproduzidas e transformadas. O ponto importante de referência é a elaboração, 
negociação e confrontação dos projetos dos atores. Servindo como um antídoto contra os 
excessos das explicações estruturalistas e culturalistas (DEPONTI; ALMEIDA, 2008).  
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Os diferentes padrões de organização social que emergem resultam das 

interações, negociações e lutas sociais que ocorrem entre os diversos tipos de 

atores, caracterizando a agência dos atores nos espaços de intervenção que são as 

arenas (LONG, 2007; SCHNEIDER; GAZOLLA, 2011; LONG; VAN DER PLOEG, 

2011; LEITZKE; COTRIM, 2013).  

Segundo Deponti (2010), a agência humana “é o coração que revitaliza o 

paradigma do ator social e forma um pivô que objetiva reconciliar as noções de 

estrutura e de ator”, atribuindo ao ator (individual ou grupo social) a capacidade de 

processar a experiência social (suas e dos outros), promover inter-relações entre 

elas e inventar caminhos para as situações problemáticas. 

Giddens (1989) destaca que a agência não diz respeito às intenções que as 

pessoas têm para fazer determinadas coisas, “mas primeiramente à sua capacidade 

de fazer essas coisas [...]. A ação depende da capacidade do indivíduo de „causar 

uma mudança‟ em relação a um estado de coisas ou curso de eventos pré-existente” 

(p. 25-6). Isso implica que todos os atores (agentes) exercem um determinado tipo 

de poder. Para o autor, a agência requer capacidades de organização, a partir de 

uma rede de relações sociais, não sendo simplesmente o resultado de certas 

capacidades cognitivas e poderes persuasivos. 

Portanto, a manifestação de um indivíduo que, enquanto ator, se expressa 

através da sua capacidade de agência, processando sua experiência social e 

delineando formas de enfrentar a vida, mesmo sob as mais extremas formas de 

coerção, com limites de informação, de incerteza e de outras restrições (físicas, 

normativas ou político-econômicas) existentes – são “detentores de conhecimento” e 

“capazes”. Procuram resolver problemas, aprender como intervir no fluxo de eventos 

sociais ao seu entorno e monitorar continuamente suas próprias ações, observando 

como os outros reagem ao seu comportamento e percebendo as várias 

circunstâncias inesperadas (GIDDENS, 1989). 

Cotrim (2013) destaca a noção de projetos35 dos atores para melhor 

compreensão dos processos de desenvolvimento. Nessa noção, os atores, a partir 

das regras e costumes ligados à cultura do grupo social, constituem um espaço de 

                                            
35

 O projeto social é o conjunto socialmente negociado das escolhas dos projetos individuais dos 
atores gerando naturalmente uma ampla diversidade dentro do grupo (LONG, 2001 apud 
COTRIM, 2013). 
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interface36 entre os atores, os seus projetos formados pelas articulações das práticas 

sociais, que são as arenas específicas.  

Cada projeto individual é articulado com projetos, interesses e perspectivas 

de outros atores dentro de um complexo de arenas entrelaçadas. Os projetos dos 

atores entram em luta ou disputa, configurando a noção de articulação de projetos 

Nessa ação de interface entre os atores, utilizam-se de estratégias, de recursos, de 

um repertório de discursos e modos de argumentação, no sentido de busca de 

hegemonia (LONG, 2007). 

As arenas se constituem, portanto, num espaço de confrontações concretas 

de agentes sociais em interação. Conforme Bracagioli Neto (2014 p. 33) “a 

concepção de arena pública busca estudar a ação coletiva através das relações de 

conflito e cooperação no contexto de uma lógica dramatúrgica onde os atores 

interatuam de forma dinâmica” abrindo espaço para a pluralidade que reside na 

multiplicidade de costumes, opiniões e modos de vida. 

No caso da noção de arena para a análise de um projeto ou programa de 

desenvolvimento, como é o caso do presente estudo, é uma arena que não é neutra, 

porque apresenta conflitos entre os atores e agentes de desenvolvimento 

envolvidos, colocando em jogo duas acepções de poder; grupos estratégicos 

heterogêneos se afrontam movidos por interesses (materiais e simbólicos) mais ou 

menos compatíveis, dotados de poderes relacionais distribuídos de forma desigual 

(DEPONTI; ALMEIDA, 2008). 

 

 

 

                                            
36

 Conforme (DEPONTI, 2010, p. 9) o conceito de interface social envolve como as diferenças de 
interesse social, interpretação cultural, conhecimento e poder são mediados e perpetuados ou 
transformados em pontos críticos de união e de conflito. 
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4 O CONTEXTO DA PESQUISA: O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL E 

AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE COXILHA NEGRA, MONJOLO E 

TORRÃO 

No presente capítulo será apresentado o contexto da pesquisa no âmbito do 

município de São Lourenço do Sul, seus processos de constituição e ocupação 

territorial que caracteriza a diversidade étnica presente no município, formado por 

uma região de planície costeira e serranias, fazendo parte da Serra dos Tapes. A 

contextualização das comunidades quilombolas tem o propósito de dar visibilidade 

aos processos de constituição das comunidades pesquisadas (Coxilha Negra, 

Monjolo e Torrão).  

4.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

São Lourenço do Sul37 está localizado na zona sul do RS nas margens da 

Lagoa dos Patos. Esta região durante o final do século XVIII e XIX teve sua 

economia baseada nas charqueadas. Este sistema produtivo tinha sua base na força 

de trabalho escrava (negra) e também em pequenos produtores de alimentos38 

(SALAMONI; WASKIEVICZ, 2013). 

O município é composto de áreas de serra e de campos. Na região da 

planície costeira, constituída de áreas de campo, foram as áreas do município onde 

se instalaram as estâncias oriundas das sesmarias39. Na área de serra, que integra 

a Serra dos Tapes e atravessa São Lourenço, Pelotas e Canguçu, no período 

anterior a colonização europeia era ocupada pelos índios tapes pertencentes à 

família linguística tupi-guarani.  

                                            
37

 O primeiro núcleo de ocupação humana se dá em torno da Capela de Nossa Senhora do 
Boqueirão (1807). Em 1884 foi criado o município, através da “Vila de Boqueirão”, sendo 
posteriormente a sede deste transferida para a Vila de São Lourenço (1890), localizada às 
margens do arroio São Lourenço onde situava-se o porto, devido ao crescimento econômico e 
centro de decisões políticas na Fazenda São Lourenço. Nessa época o município possuía a 
metade do número de habitantes de Pelotas (COARACY, 1957; SALAMONI; WASKIEVICZ, 2013). 

38
 Durante o ciclo do charque a presença da mão de obra negra ocorria tanto na produção do 

charque como em outras atividades como olarias construção civil extração de madeira como 
também através da ocupação desta região serrana por pequenas e médias propriedades da região 
exercendo atividades pastoris, doméstica e agrícola (ZARTH, 2002; GUTIERREZ, 2010). 

39
 Primeira delas datada de 1786, sendo doada pelo rei de Portugal ao capitão José Cardoso 

Gusmão. Nesta época os militares recebiam a concessão de sesmarias, glebas de terra com 
aproximadamente 13 mil hectares. Como consequência, efetivou-se o domínio com a implantação 
das estâncias, expandindo-se a pecuária com a captura de gado selvagem, oriundo da dispersão 
dos rebanhos das missões jesuítas (BUCHWEITZ et al., 2012). 
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Conforme (CERQUEIRA; SILVA, 2010) a origem do nome Serra dos Tapes 

relaciona-se a presença desse grupo indígena e das características físicas do lugar, 

que possui um relevo escarpado e vegetação de mata. Está inserida no planalto 

Uruguaio sul rio-grandense e possui uma vegetação arbustiva alternada por matas e 

campos com a serra do sudeste. 

A Serra de Tapes teve forte presença negra no período escravagista e 

pós-abolição. Sendo esta uma região distante, serviu como local de abrigo aos 

escravos que fugiam das duras condições de trabalho. Estes fatos históricos 

trouxeram a presença de diversos quilombos na região. 

Na região da Serra dos Tapes foi também onde foram instalados os grupos 

étnicos oriundos dos projetos de colonização europeia (não portuguesa) com 

destaque para o processo de colonização e constituição da Colônia de São 

Lourenço através de um empreendimento a partir do ano de 1858 com imigrantes da 

extinta pomerânia40 (SALAMONI; WASKIEVICZ, 2013). 

Esses processos influenciaram a organização da estrutura fundiária, 

caracterizando-se pela ocupação da região montanhosa pelos imigrantes alemães e 

pomeranos41 (“colonos42”), com a produção familiar diversificada (batata, milho, 

feijão, hortaliças, entre outros) em pequenas unidades de produção e nas áreas de 

relevo plano a ocupação por grandes proprietários luso-brasileiros, com a pecuária 

de corte e a produção de arroz (SALAMONI; WASKIEVICZ, 2013). Constituindo uma 

colônia cercada de estâncias (BOSENBECKER, 2011), aumentando a tensão das 

relações étnico-raciais, visto que ali já havia ocupações através da posse e 

aquilombamento, caracterizando uma configuração interétnica singular (ZARTH, 

2002; RUBERT, 2008; RUBERT; SILVA, 2009; DOS SANTOS PINHEIRO, 2014; 

2015). 

 

                                            
40

 A Pomerânia, hoje extinta, era uma região situada ao norte da Europa, na costa sul do mar Báltico. 
Ao final da Segunda Guerra Mundial, esse território foi repartido entre Alemanha e Polônia. 

41
 Apontado por diversos autores o processo de discriminação enfrentado pelos pomeranos, da parte 

de alemães oriundos de outras regiões da Alemanha, sendo inferiorizados e menosprezados pela 
sua condição de submissão e exploração econômica sofrida, sendo considerados “menos no jogo 
de forças culturais” (THUM, 2008; IEPSEN, 2008; BOSENBECKER, 2011; KRONE, 2014; 
SCHNEIDER, 2015). 

42
 Assim denominados pelo Estado, pois “colonos” eram aqueles que recebiam um lote de terras 

destinado à colonização; porém destaca-se a concepção de colono como categoria de camponês, 
tendo como característica a posse de uma colônia de terras e que vivem e trabalham na terra em 
uma unidade de produção familiar (SEYFERTH, 1992).  
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4.2 AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE COXILHA NEGRA, MONJOLO E 

TORRÃO 

Estudos sobre as configurações da presença negra no RS, assim como da 

sua trajetória de resistência e inserção na vida social e econômica avançaram a 

partir da década de 1990 e com isso também processos de visibilização das 

comunidades negras rurais, oriundas dos processos de ocupação de áreas seja 

devido à fuga com ocupação de áreas de difícil acesso ou fruto da doação de terras 

a escravos alforriados como também pela ocupação de áreas devolutas no período 

pós-abolicionista (RUBERT; SILVA, 2009). 

Em estudo realizado por Rubert (2005) foram identificadas 58 comunidades 

negras rurais no RS. Destas, 15 na zona sul (em 9 municípios, sendo 4 em São 

Lourenço) porém até 2008, apenas duas comunidades estavam registradas no 

Cadastro Geral43 de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da 

Fundação Cultural Palmares (RECH; ROBERTT, 2014, p. 508). Conforme Buchweitz 

et al. (2010) foi realizado o mapeamento das comunidades quilombolas da zona sul, 

identificando 43 comunidades, distribuídas em 16 municípios. Estas ações, 

juntamente com o protagonismo do movimento negro e implementação de políticas 

públicas afirmativas44 mudaram o quadro da região.  

Atualmente, conforme o Cadastro Geral de Remanescentes das 

Comunidades dos Quilombos da Fundação Cultural Palmares45, 127 comunidades 

quilombolas possuem este registro no âmbito do RS, situadas em 66 municípios, 

com maior concentração na metade sul do RS. No território zona sul são 

47 comunidades (37% das comunidades do estado) em 16 municípios; sendo que 

em São Lourenço são 5 comunidades certificadas, ficando na quarta colocação em 

relação ao maior número de comunidades46 por município do RS. 

As cinco comunidades certificadas em São Lourenço do Sul são: Rincão das 

Almas, Picada, Torrão, Monjolo e Coxilha Negra. Dos Santos Pinheiro (2015), cita a 

presença de famílias negras rurais em outras localidades e também famílias negras 

                                            
43

 Cadastro oficial do governo federal que permite a esses grupos o reconhecimento público e 
acesso a políticas sociais e direitos específicos. 

44
 Conjunto de políticas públicas voltados para grupos que são ou tenham sido discriminados numa 

sociedade. 
45

 Conforme dados da Fundação Cultural Palmares de agosto de 2017. 
46

 O maior número está concentrado em Canguçú (15 comunidades); Piratini (8) e Porto Alegre (6). 
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dispersas nos núcleos urbanos47 próximos “mas que mantêm laços familiares com 

os seus locais de origem, como indicado por seus familiares que permanecem nas 

comunidades” (DOS SANTOS PINHEIRO, 2015, p. 81). 

Os processos de ocupação das áreas e formação das comunidades 

quilombolas no município foram constituídos a partir de processos sociais, 

econômicos e políticos distintos48, originários de fuga e busca de refúgio ou pela 

doação e ocupação de áreas devolutas, com indivíduos oriundos de diferentes 

locais, que foram sendo acolhidos ao longo do tempo, não sendo possível uma 

delimitação estrita de cada território. Quatro agrupamentos negros partilham de uma 

mesma origem, sendo duas comunidades integrantes deste estudo: a Vila do Torrão 

e o Monjolo (DOS SANTOS PINHEIRO, 2015). 

Na segunda metade do século XIX, ocorreu a fuga e busca de refúgio de um 

grupo de 12 a 13 cativos, de uma Estância de Canguçu, caracterizada como uma 

forma de organização social alternativa ao escravismo. Estes teriam se dispersado 

para evitar a recaptura por parte das autoridades e assim iniciaram a formação das 

comunidades de Vila do Torrão, Monjolo, Faxinal de Cima (possivelmente compondo 

um só território pois localizam-se numa mesma região) e a comunidade da Picada 

(DOS ANJOS; DA SILVA, 2004; RUBERT, 2005; SURITA; BUCHWEITZ, 2007; 

BUCHWEITZ et al., 2010; DOS SANTOS PINHEIRO, 2015).  

Conforme Dos Santos Pinheiro (2015) esta origem foi relatada em entrevista 

realizada no âmbito do RS Rural (RUBERT, 2005) por uma antiga moradora do 

Faxinal, dona Nena, Maria Luiza Soares, que residia na localidade até sua 

adolescência, tendo na memória esse registro a partir da convivência com seus avós 

maternos. Após enfrentar diversas dificuldades o grupo teria chegado a região do 

Cantagalo, dividindo-se como estratégia de sobrevivência longe do cativeiro, onde 

teriam buscado trabalho, com o tempo compraram  ou ocuparam terras não 

utilizadas pelos poucos moradores na época. 

Nesse sentido, através do relato de dona Nena sobre a compra de terra pelo 

seu avô e a posterior expulsão da família após a morte de seus avós, no livro 

“descobri que tem raça negra aqui” Surita e Buchweitz (2007) expressam o processo 

                                            
47

 Pelotas, Cristal, Rio Grande, Porto Alegre e região metropolitana. 
48

 Lima (2007) aponta que esses territórios se constituíram a partir da ocupação espontânea de 
escravos alforriados ou libertos, que compravam ou ocupavam áreas próximas, ou ainda fugitivos 
e ex-cativos. 
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de expropriação das terras originalmente ocupadas pelas famílias quilombolas, 

tendo sido expropriada pela mesma família que vendeu a terra. Situações que 

perpassam a trajetória desses grupos.  

(...) aí ele (avô) ganhou um dinheiro e comprou aquelas terras. O pior é que 
ele comprou só de boca, não fizeram papel: Ah, eu vou vender essas terras 
pra ti, é tanto. Ele deu o dinheiro. Portanto, eles não podiam correr com a 
minha mãe de lá. Eles não podiam ter escorraçado a mãe de lá. 
Escorraçaram feito um bicho, se adonaram das terras; isso eles não podiam 
ter feito (dona Nena, apud SURITA; BUCHWEITZ, 2007, p. 32). 

A referência ao tamanho maior das antigas áreas de posse ocupadas nessas 

comunidades assim como a presença de um maior número de famílias negras no 

passado é uma informação muito recorrente nas comunidades de São Lourenço, 

significativa em especial no caso do Faxinal, onde atualmente restam poucas 

famílias (DOS SANTOS PINHEIRO, 2015). 

Além da origem comum e das relações de parentesco alimentadas ao longo 

do tempo entre essas comunidades, também mencionam as atividades de 

celebração presentes na memória (serenatas, bailes, jogos de futebol). Porém 

integrantes dessas comunidades expressaram situações de desavenças e 

distanciamentos, relativos às lutas por políticas públicas e melhoria nas condições 

de vida (DOS SANTOS PINHEIRO, 2015). 

Estes conflitos, por vezes motivados por desavenças internas (familiares ou 

entre vizinhos) como também externas, movidos por diferentes tipos de interesses. À 

medida que há uma crescente visibilidade dessas comunidades quilombolas, 

propiciando benefícios e melhorias na vida das famílias, acaba também gerando 

conflitos motivados por interesses diversos aos da comunidade. Conforme relatados 

por uma das lideranças das comunidades, envolvendo disputas políticas e de poder 

entre instituições e gerando cisões na organização interna da própria comunidade. 

Dificuldades nesse sentido também são apontadas por Dutra (2011, p. 79). 

Devido a maior visibilidade e maior número de agentes externos, seja para execução 

de políticas públicas ou para estudos acarretando problemas de respeito às 

comunidades bem como pela desarticulação dos agentes executores de ações e 

políticas públicas. Além disso, a autora faz referência à mudança da percepção 

pública sobre os quilombolas a partir da crescente visibilidade, que de um lado gerou 

uma positivação da visão e de relações locais com os quilombolas, mas por outro 

gerou tensão na relação com os vizinhos. 
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O ganho de visibilidade gerou interesse positivo de grande parte da 
sociedade e mudou para melhor algumas das relações locais. Por outro 
lado, gerou-se certa tensão na relação com os vizinhos não quilombolas, 
que sentem e expressam muitas vezes que os negros estão sendo 
privilegiados ao receberem benefícios do governo e temem a presença do 
Incra, que indica que há um processo de regularização fundiária em marcha 

(DUTRA, 2011, p. 79). 

Foram vários os agentes, além dos atores integrantes das comunidades 

quilombolas, que se inserem nesse processo de crescente visibilidade das 

comunidades quilombolas na zona sul. Além do movimento negro e dos Agentes da 

Pastoral Negra49, em São Lourenço destaca-se a atuação da EMATER através de 

diversas políticas públicas, tendo participado do diagnóstico das comunidades 

negras rurais (RUBERT, 2005) a partir do Programa RS Rural, bem como do CAPA, 

que executou o mapeamento das comunidades com a organização das associações 

quilombolas e encaminhamento da documentação à Fundação Cultural Palmares e 

INCRA (PEGLOW; ZANELLA, 2017).  

Mais recentemente outros atores se inserem nesse processo, as 

universidades50, outras ONGs e movimentos sociais. Rech e Robertt (2014) 

destacam a participação dessas comunidades no Fórum da Agricultura Familiar, 

sendo um dos espaços em que esse grupo social vem avançando em protagonismo, 

luta, construção e acesso às políticas públicas, bem como reconhecimento e 

visibilidade de suas trajetórias de resistência. 

A seguir serão descritas características mais específicas de constituição das 

comunidades de Coxilha Negra, Monjolo e Vila do Torrão, porém com a gênese 

comum oriunda da fuga de escravos e o aquilombamento, referenciada como 

ancestralidade negra, com um passado de vivência da escravidão, ainda que não 

tenham presente os nomes e origens étnicas desses cativos, provavelmente um 

grupo pluriétnico dada a configuração da escravidão nessa região (DOS SANTOS 

PINHEIRO, 2015). 

 

  

                                            
49

 Com atuação de aproximadamente 30 anos no município. 
50

 Especialmente a Fundação Universidade de Rio Grande (FURG), que possui um campus no 
município. 
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4.3 A COMUNIDADE QUILOMBOLA VILA DO TORRÃO 

A Vila do Torrão localiza-se no 7º distrito de São Lourenço do Sul, na 

localidade do Cantagalo, a 60 quilômetros de distância da sede do município. 

Conforme já mencionado, o parentesco e origem comum entre Vila do Torrão 

e Monjolo (assim como na comunidade da Picada) é apontado a partir de uma 

ancestral em comum, Felicidade Rodrigues de Quevedo. Ela seria branca ou 

brasileira, conforme relatos de seus descendentes no Monjolo. Teria fugido para 

casar com João Maria Rodrigues, negro. Um bisneto de Felicidade residente no 

Torrão, seu Graciano, menciona que sua avó (filha de Felicidade) era morena e seu 

avô era brasileiro (DOS SANTOS PINHEIRO, 2015) 

O nome Torrão – ou Vila Torrão – surgiu em função das casas feitas de barro 

e cobertas de capim santa fé, técnica preservada como uma questão cultural, 

utilizada na construção de galpões, que serviu de moradia por longos períodos51.  

Alguns afirmam também que o nome se originou do fato dos moradores serem todos 

negros, onde transparece o estigma sofrido ainda hoje, conforme relatado nas 

entrevistas. 

Das comunidades quilombolas de São Lourenço, foi o Torrão que manteve 

por mais tempo esse tipo de moradia. Algumas famílias só vieram a ter outro tipo de 

habitação a partir do Programa RS Rural (início anos 2000).  

As informações relativas ao número de famílias da comunidade oscilam entre 

15 e 24 famílias (SURITA; BUCHWEITZ, 2007; BUCHWEITZ et al., 2010; DOS 

SANTOS PINHEIRO, 2015). Talvez como expressão da mobilidade dessas famílias 

bem como a referência utilizada por eles em relação às atuais configurações que a 

“comunidade quilombola” adquire52. Pois jovens passam a constituir novas famílias, 

assim como, a partir das associações algumas comunidades passam a incorporar 

famílias com identidade comum, alterando esse quadro a partir de outras dinâmicas. 

 No Torrão essas famílias vivem em apenas 7 hectares (ha), utilizando em 

torno de um quarto dessa área para plantios de subsistência (batatas, milho, feijão, 

                                            
51

 Nas lembranças de infância da pesquisadora, está presente a imagem dos “ranchos de torrão”, 
onde moravam ou viviam temporariamente trabalhadores na safra de arroz, a maioria negros. 

52
 A partir do trabalho como extensionista rural durante dois anos (2009 e 2010), atuando junto a 

essas comunidades, percebeu-se especificidades e diferenças entre as concepções de 
comunidade quilombola que as mesmas possuem. No caso do Torrão, que se caracteriza como 
uma “Vila”, por ter seus moradores em áreas contíguas, algumas famílias negras do “Faxinal” 
passam a integrar a associação quilombola. 
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hortaliças e frutíferas) e de pequenas áreas de criação de animais (cabritos, porcos, 

galinhas, vacas), muitos trabalham como diaristas e/ou meeiros em lavouras de 

fumo ou outros plantios de colonos vizinhos (SURITA; BUCHWEITZ, 2007; 

BUCHWEITZ et al., 2010; DOS SANTOS PINHEIRO, 2015).  

Do ponto de vista cultural, destaca-se o artesanato com fibras naturais (cipó e 

bambu), técnica que vem sendo preservada e compartilhada com outras 

comunidades através dos seus guardiões, com a confecção de balaios, quipes e 

peneiras, trançados do mesmo jeito dos antepassados. Confeccionam tapetes com 

técnica de aproveitamento de sobras de tecido e plástico. Além da preservação do 

saber quilombola a produção de artesanato também se constitui como uma das 

formas de geração de renda, ainda que oscile tendo em vista dificuldades de 

comercialização53 e de acesso à matéria prima no caso dos tapetes54. Outro aspecto 

cultural que essa comunidade mantém é o Terno de Reis55 (SURITA; BUCHWEITZ, 

2007; BUCHWEITZ et al., 2010; DOS SANTOS PINHEIRO, 2015). 

Durante a execução do RS Rural, além de construção de casas, foi construída 

uma pequena sede para realização de reuniões da comunidade, sendo a referência 

para as diversas atividades comunitárias. No ano de 2006 a comunidade passou a 

ter acesso a energia elétrica a partir do Programa Luz para Todos.  

A partir de 2008 avançam os processos de organização nas comunidades, 

integrando o encaminhamento da documentação para a certificação e demarcação 

das áreas das comunidades de São Lourenço do Sul, assim como acesso a direitos 

e a diversas políticas públicas. No caso do Torrão, até o presente momento, 

destaca-se a participação e protagonismo das mulheres nesse processo, seja pela 

participação nos processos de organização e representação da comunidade como 

em cargos de direção da associação quilombola. 

                                            
53

 Espaços de comercialização foram inicialmente articulados através do CAPA, em projeto 
executado com recursos do MDA, apoiados posteriormente por iniciativas locais e regionais de 
outros agentes externos (Prefeitura Municipal através do Programa de Economia Solidária; 
EMATER/RS em feiras; Universidades (UFPel e FURG) entre outros. 

54
 Este artesanato teve grande importância para a renda das mulheres nessa comunidade, porém  

dependente de fornecimento/aquisição de matéria prima (retalhos e juta) por agentes externos 
(CAPA, EMATER/RS). 

55
 O Terno de Reis, realizado pelos reiseiros dessa comunidade, é uma tradição de origem 

portuguesa com diferentes expressões no Brasil, que no caso desta região consiste em um tipo de 
serenata, realizada entre os dias 01 e 06 de janeiro (dia de Reis), quando os reiseiros percorrem 
casas da vizinhança anunciando, com música, a chegada de Jesus. Essa festividade ocorre 
somente durante as madrugadas e os reiseiros são recebidos com ofertas, como bebidas, dinheiro 
e comida. Vídeo disponível em: https://vimeo.com/115972212. 
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4.4 A COMUNIDADE QUILOMBOLA MONJOLO 

O quilombo Monjolo está localizado em Campos Quevedos, 7º distrito do 

município, agregando 25 famílias em uma área de 30 ha. Até a primeira metade da 

década de 2000 era identificada como “Serrinha”, porém os moradores decidiram 

coletivamente adotar o nome de “Monjolo” para o quilombo, pela identificação com 

sua origem e história de seus antepassados no local. Esse nome se relaciona com a 

existência de um antigo moinho construído com mão de pilão para socar canjica – ou 

seja, monjolo, às margens do arroio que se denomina Monjolo (BUCHWEITZ et al., 

2010). 

A origem dessa comunidade constituída a partir do refúgio de escravos 

fugidos e de parentesco com as origens da Vila do Torrão, identificada através 

dessas relações e atualizadas através de casamentos entre integrantes de 

diferentes comunidades e etnias, remonta à memória do surgimento do quilombo a 

partir da avó de Ireno Ribeiro, dona Felicidade Rodrigues de Quevedo, que chegou 

como agregada e posteriormente casou-se com Idaulino Ribeiro, fugido de cativeiro 

no município de Canguçu. Este é um dos vínculos de parentesco entre Vila do 

Torrão e Monjolo, a partir de uma ancestral em comum, Felicidade Rodrigues de 

Quevedo (DOS SANTOS PINHEIRO, 2015). 

Também existem relatos da vinda de outras famílias que possuem troncos 

comuns com seus antepassados. Além da referência a escravos fugidos, é possível 

que o local tenha sido constituído a partir da ocupação de escravos alforriados, 

anteriormente à instalação do refúgio dos cativos que fugiram da estância em 

Canguçu, hipótese apontada por Buchweitz et al. (2010), pois na reconstituição das 

genealogias Felicidade Rodrigues de Quevedo aparece como uma ancestral comum. 

Dos Santos Pinheiro (2015) destaca essa possibilidade, de os Rodrigues de 

Quevedo já estarem em alguns desses territórios na ocasião da primeira fuga, 

apesar de sua presença somente ser relatada no episódio da chegada de Idaulino 

Ribeiro, ancestral comum a várias linhagens em mais de um agrupamento 

quilombola (Torrão, Monjolo, Picada), a partir das informações de entrevista 

realizada pela professora Rosane Rubert em 2011, com um morador da 

comunidade, no âmbito do Relatório Antropológico do Monjolo.  

Conforme Buchweitz et al. (2010) 17 famílias participam ativamente nas 

ações comunitárias, nos mutirões e nos grupos de trabalho quando há excedentes 
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na produção ou algum vizinho precisa de ajuda. Uma das primeiras lideranças das 

comunidades quilombolas da região é oriunda dessa comunidade, tendo participado 

dos processos de desenvolvimento territorial, da coordenação da setorial quilombola 

do CODETER e da coordenação do FAF representando as comunidades 

quilombolas da região.  

Nessa comunidade há produção comercial de alimentos orgânicos, pois 

integram cooperativas (COOPAR e Sul Ecológica), comercializando seus produtos 

através de uma rede de agricultores agroecológicos, tendo fornecido produtos para 

os mercados institucionais do município e região. Também tem como característica o 

artesanato com a palha e o sabugo de milho. 

Pela proximidade entre a comunidade de Vila do Torrão e Monjolo (3 km 

aproximadamente), a referência de acesso a serviços de saúde e educação pública 

é a mesma. Na localidade de Cantagalo, entre as duas comunidades, situa-se a 

unidade básica de saúde (UBS) com atuação da estratégia de saúde da família (uma 

das primeiras a ser implementada no município) e a escola municipal de ensino 

fundamental Rodolfo Kruger, que as crianças e adolescentes frequentam. 

4.5 A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE COXILHA NEGRA 

A comunidade quilombola de Coxilha Negra situa-se no 6º distrito do 

município, bem próxima da RS-265, ligação asfáltica de São Lourenço a Canguçu.  

Próxima da localidade de Boa Vista, núcleo rural que possui sede de cooperativas 

(COOPAR e agência da CRESOL); agroindústria de laticínios bem como outros 

empreendimentos comerciais; cartório; escola estadual de ensino fundamental e 

médio (incluindo educação de jovens e adultos à noite); unidade básica de saúde 

com estratégia de saúde da família.   

É constituída por 30 famílias que utilizam uma área de 55 ha, sendo 30 ha 

com título da terra. Possui uma origem distinta das já mencionadas, oriundas da fuga 

de escravos, Coxilha Negra assim como a comunidade de Rincão das Almas, 

ocorrida há mais de 150 anos (BUCHWEITZ et al., 2010).  

Os mais velhos afirmam que as primeiras famílias que se estabeleceram eram 

famílias escravas de “Coronel Centeno” que “adotaram” o mesmo sobrenome, 

ancestrais dos atuais moradores que carregam o sobrenome Centeno e ainda 

moram na comunidade, bem como de seus familiares que se deslocaram para 
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outras localidades e, mais recentemente, para a zona urbana do município. Além 

dos Centeno, a família Santana, contado por uma das lideranças da comunidade, 

seu José Horaci Santana, da vinda de seu avô (Apolinário Santana) oriundo de 

Rivera (Uruguai) que com mais dois irmãos teriam fugido da escravidão e se 

instalado na localidade próxima, denominada Picada Sabão. Os irmãos de seu 

Apolinário teriam se deslocado um para Pelotas e outro para Canguçu (BUCHWEITZ 

et al., 2010).  

Dos Santos Pinheiro (2015) complementa as informações relativas aos 

Centeno (Alípio Centeno), ancestral em comum ao grupo da Coxilha Negra, que teria 

sido separado de sua mãe (uma rainha negra da Namíbia escravizada) em Rio 

Pardo, local de grande comércio de cativos. De Rio Pardo teria sido levado para a 

estância no município de Camaquã, de propriedade de Hildebrando Centeno. Dos 

filhos de Alípio Centeno, um deles foi Manoel Fernando Centeno, o Schwartz guri56 

(guri negro, em alemão) que se deslocou para outras regiões do município, tendo 

constituído família com uma integrante da comunidade de Rincão das Almas, vindo a 

residir muitos anos na localidade de Pinheiros. Dentre os filhos de Manoel (Schwartz 

guri), destaca-se a atuação de seus filhos57 na luta contra o preconceito étnico-

racial, sendo as primeiras lideranças do movimento negro no município e região, 

desde o início dos anos 1980 até os dias de hoje. 

Das manifestações culturais dessa comunidade, conforme Buchweitz et al. 

(2010), há o artesanato (balaios e cestos de cipó e bambu) e o trançado de couro.  

Além dos cultivos em suas pequenas áreas, com foco na subsistência, os 

moradores costumam trabalhar como diaristas, meeiros e, em alguns casos, como 

empregados em outros estabelecimentos nos arredores.  

Durante a fase exploratória da pesquisa de campo, pode-se perceber a 

mobilidade presente na dinâmica das famílias da comunidade para garantir a renda. 

Segundo participantes da reunião que se acompanhou, quando há uma 

oportunidade de trabalho e renda eles têm que aproveitar; porém, se tiverem 

condições melhores (habitação, renda) na localidade é ali que pretendem 

                                            
56

 Chamado dessa maneira pois falava o pomerano; situação que ainda ocorre no município e 
região, fruto da convivência com as famílias pomeranas, não necessariamente de “filhos de 
criação” destas famílias (DOS SANTOS PINHEIRO, 2015; SCHNEIDER et al., 2017). Na 
realização das entrevistas, pode-se observar o “sotaque” pomerano na fala de um dos 
entrevistados. 

57
 Uma das de maior destaque é Ana Centeno, liderança reconhecida na região e no RS. 
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permanecer. Pela proximidade com a cidade e vila da Boa Vista, há maiores 

oportunidades também de acesso à educação58.  

A Figura 3 apresenta de forma sintética o contexto das comunidades que 

integram este estudo. 

 

Figura 3 – Síntese do contexto das comunidades quilombolas de Torrão, Monjolo 
e Coxilha Negra 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
 
 
 
 

                                            
58

 Atualmente uma das moradoras da comunidade cursa Educação no Campo através da FURG. 
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5 O PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS E AS 

FACES DA POBREZA RURAL NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE 

COXILHA NEGRA, MONJOLO E TORRÃO 

Neste capítulo será abordada a política de combate à pobreza com a criação do 

PBSM em 2011, que articula ações de transferência de renda, melhoria das 

condições de vida e acesso a oportunidades de ocupação e renda no meio rural 

através do Programa Fomento (BRASIL, 2015). No RS, em 2012 o governo firmou o 

primeiro Acordo de Cooperação com o MDA e MDS para execução do PBSM no 

meio rural, pela EMATER. Visando a inclusão social e produtiva das famílias rurais, 

através de recursos financeiros para a implantação de projetos de estruturação 

produtiva, e ações de inclusão social e políticas públicas para a promoção da 

cidadania e garantia de direitos (EMATER, 2012). 

As políticas públicas são consideradas recentes no Brasil, possuindo diferentes 

abordagens. Sintetizadas por Souza (2006) como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação e, 

quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações, também 

sofreu mudanças e inovações. Conforme Celina Souza, estas ações devem ser 

interpretadas a partir de uma visão multidisciplinar, devido a suas inter-relações com 

o Estado e as explicações na natureza política e de seus processos (SOUZA, 2006, 

p. 26). 

Com o princípio da universalização de direitos são estruturados o Sistema 

Único de Saúde (SUS), o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), avanços na 

ampliação do acesso à educação, o reconhecimento do caráter pluriétnico da 

população, posteriormente o reconhecimento político e institucional da agricultura 

familiar e dos povos tradicionais, são referências das mudanças no papel do Estado 

e na sua relação com a sociedade civil. 

Do final dos anos 1990 e início da década de 2000, no que diz respeito às 

políticas sociais59 voltadas à população rural, pode-se destacar o Programa Fome 

Zero, o Programa Bolsa Família (PBF) e as ações de fortalecimento da agricultura 

familiar, por exemplo, através do Programa Nacional de Fortalecimento da 

                                            
59

 Políticas sociais vincula-se a pagamentos de benefícios da previdência, assistência social, seguro 
desemprego; sistema público de saúde, educação, habitação e outros (BERNARDI, 2015, p. 61). 
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Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) entre outras políticas.  

Com o foco de atingir “os mais pobres dentre os pobres”, assim como o PBF, 

o PBSM e o Programa Fomento focalizou na população extremamente pobre. 

Através da transferência de renda houve a ampliação do mercado consumidor e as 

economias locais foram impulsionadas (CAMPELLO; FALCÃO, 2014). 

Schröder e Camboim (2015) reforçam que estas ações de enfrentamento a 

pobreza se inserem em estratégias mais amplas e complementares, onde destaca: 

(...) a consolidação da matriz de políticas sociais, com a universalização das 
políticas de combate à pobreza, a constituição de uma agenda universal de 
direitos sociais, o crescimento da oferta de serviços públicos e a ampliação 
de programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família; a 
construção e a institucionalização da agenda de segurança alimentar e 
nutricional como política pública, a ampliação das políticas de 
desenvolvimento rural e de apoio à agricultura familiar (SCHRÖDER; 
CAMBOIM, 2015, p. 87). 

Segundo as autoras, é nessa perspectiva que foi criado o PBSM e o 

Programa Fomento, ampliando as ações governamentais voltadas para a superação 

da pobreza e articuladas com as demais políticas públicas.  

Portanto, do ponto de vista de políticas públicas, na perspectiva de colocar o 

Estado em ação (SOUZA, 2006), evidencia-se o ritmo ascendente60 dessas políticas 

até a metade da segunda década dos anos 2000, caracterizadas pela ampliação e 

garantia de direitos sociais e humanos, bem como geração de oportunidades de 

trabalho e renda, passando a focar na extrema pobreza, com ações específicas para 

garantia de renda mínima para as famílias e inclusão social e produtiva.   

5.1 O PLANO BRASIL SEM MISÉRIA E O PROGRAMA DE FOMENTO ÀS 

ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS 

A partir dos avanços na estruturação de políticas sociais61 e de acordo com o 

que estabelece a Constituição Federal como um dos objetivos da República de 

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

                                            
60

 Embora não se aprofunde nesse estudo, cabe ressaltar que a partir de 2015, com a crise 
econômica e política que desencadeou uma série de mudanças a partir do impeachment da 
presidente Dilma Roussef, evidencia um processo de retrocesso nessas políticas que ameaçam a 
perda e limites na garantia de direitos (trabalhistas, previdência social, saúde, educação) bem 
como das demais políticas específicas de combate à pobreza. 

61
 O combate à fome, a superação da pobreza e a promoção do acesso aos direitos sociais. 
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regionais” (BRASIL, 1988), em 2011 é lançado o PBSM voltado para superar a 

extrema pobreza62 no Brasil. 

Estruturado para enfrentar a miséria em suas várias dimensões, o Plano 

Brasil sem Miséria tem como foco o “núcleo duro da pobreza”, caracterizado por 

aquelas famílias que, apesar das políticas já desenvolvidas permaneceram em 

situação de extrema pobreza (CAMPELLO; FALCÃO, 2014, p. 10). 

A partir dessa concepção multidimensional da pobreza, do perfil dos 

extremamente pobres no país e da focalização no público incluído no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal, o PBSM foi concebido com três 

grandes eixos i) garantia de renda, mediante a transferência monetária para 

complementar a renda da família; ii) acesso a serviços públicos, priorizando a 

ampliação da oferta e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, educação e 

assistência social; e iii) inclusão produtiva, com oportunidades de trabalho e renda. 

Tem como objetivo geral promover a inclusão social e produtiva da população 

extremamente pobre, procurando incidir sobre os determinantes da extrema pobreza 

de forma estrutural e multidimensional, na perspectiva de enfrentamento das 

múltiplas formas de vulnerabilidades e carências sociais (BRASIL, 2011). 

O PBSM foi estruturado como uma grande rede formada em todo o país, 

articulando ações da União (diversos ministérios), estados e municípios. Para 

identificar os brasileiros extremamente pobres que continuavam invisíveis às 

políticas públicas, foi adotada a estratégia de Busca Ativa, ou seja, passou a ir onde 

as pessoas estavam, para incluí-las no Cadastro Único dos Programas Sociais63, 

que é a ferramenta de gestão do PBSM, contendo os dados cadastrais das famílias 

atendidas (BRASIL, 2015). 

                                            
62

 Pelos critérios oficias do Censo Demográfico do IBGE e mesmo do IPEA, a linha de pobreza seria 
definida como o indivíduo que recebe menos de 1 salário mínimo mensal. Já a extrema pobreza 
seria apenas a metade disso, ½ salário mínimo. O MDS, no PBSM, tem como referência linhas 
absolutas já adotadas no país, como a linha da Lei Orgânica de Assistência Social, de um quarto 
do salário mínimo per capita/mês; o patamar utilizado para inclusão no Cadastro Único para 
Programas Sociais, de até meio salário mínimo mensal per capita; e as linhas do Programa Bolsa 
Família, que em junho de 2011, eram de R$ 70,00 mensais/pessoa para definir a extrema pobreza 
e de R$ 140,00 por pessoa para a pobreza; em 2017 R$ 85,00 e R$ 170,00 respectivamente. O 
estabelecimento da linha de extrema pobreza monetária foi a estratégia para a definição do 
público a ser priorizado. 

63
 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (criado pelo Decreto no 6.135, de 

26 de junho de 200), é o instrumento que permite a identificação e caracterização das famílias. É 
um mapa representativo das famílias mais pobres e vulneráveis do Brasil, com ampla 
potencialidade de utilização pelas políticas públicas. É o instrumento básico para identificação do 
público e planejamento das ações do Plano Brasil Sem Miséria. 



74 

 

Além dos eixos de garantia de renda e acesso aos serviços públicos, foi 

articulada uma estratégia específica para o campo, a partir de uma “rota de inclusão 

produtiva rural”, com ações que contemplam desde a infraestrutura básica (água e 

luz) assim como um conjunto de medidas de apoio à estruturação da produção e de 

ampliação de canais de comercialização (CAMPOS et al., 2014, p. 9). 

.Nesse sentido, foi criado o Programa Fomento64, com o propósito de apoiar 

os agricultores familiares no desenvolvimento de suas capacidades humanas, 

oferecendo oportunidade para o incremento de sua produção e renda, tendo em 

vista a segurança alimentar, a qualidade de vida e o combate à pobreza dos que 

vivem no campo, agregando políticas de infraestrutura produtiva, políticas de apoio à 

produção e políticas de ampliação dos canais de comercialização.  

Tendo como base ações de apoio às famílias, a partir do serviço de ATER e 

de recursos não reembolsáveis para o fomento produtivo (R$ 2,4 mil/família, durante 

dois anos). Este fomento é voltado para implementação de um projeto produtivo 

(para atividades agrícolas ou não agrícolas), para que as famílias de agricultores em 

extrema pobreza produzam para seu autoconsumo e, a partir da produção de 

excedentes alimentares e produtivos, possam se inserir nos mercados, como forma 

de geração de uma renda monetária (MELLO et al., 2015).  

No RS, de forma articulada com o Governo Federal e o PBSM, foi lançada a 

Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema (RS Mais Igual), com o objetivo de 

reduzir a pobreza da população rural e urbana do estado por meio da garantia ao 

direito humano à alimentação, ao acesso à educação, à saúde e a iniciativas de 

geração de trabalho e renda (RIO GRANDE DO SUL, 2011). Juntamente foi 

instituído o Programa RS Mais Renda65 visando o combate às desigualdades sociais 

e a inserção social e econômica dos beneficiários do PBF, na articulação com a 

iniciativa da União. Sendo feita uma complementação de renda mensal de R$ 50,00 

para os beneficiários do PBF em situação de extrema pobreza, condicionado à 
                                            
64

 O Programa de Fomento foi criado pela Lei nº 12.512/2011 e regulamentado pelo Decreto nº 
7.644/2011, com foco nas famílias que se enquadram no art. 3º da Lei nº 11.326/2006 e que 
estejam inscritas no Cadastro Único. O Programa é regrado, ainda, por um conjunto de resoluções  
definidas pelo Comitê Gestor do Programa de Fomento às atividades Produtivas Rurais. 
Coordenado pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) até maio de 2016. Com a saída da Presidenta Dilma Roussef, 
estes Ministérios foram reunidos em uma mesma estrutura ministerial, o MDSA. (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário e a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (SEAD).  

65
 Este programa esteve articulado ao Programa Fomento somente para as famílias da  1ª etapa do 

Programa (2012-2013). 
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frequência escolar e/ou atividades de formação vinculadas ao Programa (RIO 

GRANDE DO SUL, 2011; SAVI, 2015). 

Articulado com estes programas, que é assinado pelo governo do RS, o 

primeiro Acordo de Cooperação com a União, por intermédio do MDA e do MDS, 

sendo executado pela EMATER, através do Programa de Fomento, de 2012 a 2014 

(EMATER, 2012).  

No RS de 2012 até 2017, novos acordos e contratos foram firmados entre o 

Estado e a União para execução do Programa Fomento, conforme demonstrado no 

Quadro 1. A partir da terceira etapa passam a serem priorizados os PCTs 

(quilombolas, indígenas e pescadores artesanais), sendo definidas metas de 

inclusão desses públicos, fruto de mobilização como foi o caso das comunidades 

indígenas. 

O primeiro contrato da EMATER com a Agência Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ANATER) para execução do Projeto Piloto de Prestação 

de Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social para Famílias de 

Povos e Comunidades Tradicionais em situação de extrema pobreza no RS visa 

atender 1.500 famílias de indígenas, quilombolas e pescadores artesanais que 

vivem em 66 municípios gaúchos. 

 

Quadro 1 – Etapas e público beneficiário da atuação da Emater/RS no Programa 
Fomento 

1ª Etapa (2012-2014) 

69 municípios com maior concentração de pobreza rural 
6000 famílias beneficiadas (Fomento + RS Mais Renda) 
para agricultores familiares (quilombolas foram 
priorizados no Território zona sul) 

2ª Etapa (2013-2015) 

216 municípios (31 indígenas) 
5.604 famílias beneficiadas (4.104 agricultores 
familiares, pescadores artesanais e quilombolas e 1.500 
de indígenas) 

Chamada Pública de 
ATER Indígena 

5 municípios 
1.500 famílias beneficiadas 

3ª Etapa (2016-2019) 
45 municípios 
1.400 famílias quilombolas, pescadores artesanais, 
agricultores familiares e indígenas 

Projeto Piloto ANATER 
(2017-2020) 

66 municípios 
1500 famílias indígenas, quilombolas, pescadores 
artesanais 

Fonte: Bernardi (2015); Rodrigues (2017); Brasil, (2017); adaptado pela autora. 
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Encontra-se em fase de articulação uma 4ª etapa do Programa Fomento, 

voltado para agricultores familiares (1000 famílias) em situação de extrema pobreza, 

que abrangerá 46 municípios. 

Na primeira etapa do Programa não havia nenhuma especificidade voltada 

para o público quilombola a ser atendido66, tendo em vista que não se constituía de 

uma chamada pública específica para os Povos e Comunidades Tradicionais67 

(PCTs), sendo esta priorização feita a partir da discussão do Programa no 

CODETER do TZS, dentro do processo de crescente visibilidade e protagonismo das 

comunidades quilombolas no âmbito do Território. Com a participação desses atores 

no CODETER e na coordenação do FAF, sendo que uma das primeiras 

comunidades a participar nessas instâncias foi Monjolo (RECH; ROBERTT, 2014; 

PEGLOW; ZANELLA, 2017). 

Naquela ocasião, foi definido que no mínimo 50% das 1100 famílias previstas 

para serem incluídas no Programa fossem quilombolas, nos 10 municípios68 

priorizados a partir do mapa da pobreza, com base nos dados do cadastro único e 

do Censo de 2010. Conforme os dados disponíveis a partir do relatório regional da 

EMATER/RS69 foram incluídos 216 famílias quilombolas no Programa na região 

(EMATER/RS, 2014). A representação quilombola no CODETER e FAF70 

Porém, nem todos os municípios possuem comunidades quilombolas e, em 

alguns casos, estas não estão entre os aglomerados de maior concentração de 

pobreza71. Este fato pode ter ocorrido, pois políticas públicas específicas, ainda que 

recentes, já vinham sendo desenvolvidas com estas comunidades; como também 

                                            
66

 Diferentemente da 3ª etapa do Projeto Piloto da ANATER e do Programa Fomento, onde houve a 
definição de público prioritário os quilombolas, indígenas e pescadores artesanais. 

67
 Embora todas estas populações integram as políticas para a agricultura familiar (Lei nº 

11.326/2006), no âmbito do PBSM foram constituídas chamadas públicas (instrumentos para 
contratação do serviço de ATER) específicas para os povos tradicionais. Como no RS foi um 
Acordo de Cooperação, foi considerado a inclusão do público da extrema pobreza dentro dos 
critérios gerais do programa. 

68
 Amaral Ferrador, Canguçu, Cerrito, Pelotas, Piratini, Pinheiro Machado, Herval, Santana da Boa 

Vista, São José do Norte e São Lourenço do Sul. 
69

 Escritório Regional de Pelotas, apresentado no Seminário Estadual de avaliação do Programa 
Fomento em 2014. 

70
 Representantes das comunidades de Monjolo (São Lourenço do Sul) e Algodão (Pelotas) 

participaram dos Seminários para apresentação do Programa e priorização do público, nos 
municípios com comunidades quilombolas já identificadas, visando garantir a priorização das 
famílias quilombolas. 

71
 Canguçu, que teve o maior número de famílias incluídas na 1ª fase do Programa Fomento na 

região (300 famílias), na apresentação do mapa da pobreza do município, não houve coincidência 
no sentido de contemplar todas as comunidades quilombolas (15), pois havia aglomerados rurais 
com maior concentração de famílias em extrema pobreza que não eram famílias quilombolas.  
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pode ter se dado devido à falta de cobertura do Cadastro Único junto a estas 

comunidades, fazendo com que estivessem “invisíveis” a partir do instrumento 

usado. Fatos que não são aprofundados neste trabalho, porém suscitam dúvidas. 

Outro fato que ocorreu com menor frequência, foi de famílias não aderirem ao 

Programa, pelo temor de perderem o benefício do PBF.  

As atividades do Programa no âmbito municipal iniciam com o mapeamento 

dos aglomerados rurais em extrema pobreza e constituição do Comitê Gestor do 

programa. Em São Lourenço do Sul as comunidades quilombolas são representadas 

por integrante da coordenação do FAF72. 

A partir de reuniões e/ou visitas às famílias nessas localidades, com a 

concordância da participação da família no Programa os agentes de ATERS 

realizam o diagnóstico da UPF e, a partir dessa realidade e do interesse da família, é 

elaborado um projeto de estruturação produtiva e social, com tecnologias que 

procuram ser adequadas à realidade local, ao perfil do público beneficiado e à 

sustentabilidade ambiental, podendo ser para atividades agrícolas ou não agrícolas. 

A transferência de renda é entendida como condição indispensável no contexto da 

estratégia de promoção social de caráter emancipatório, o que é colocado também 

para as comunidades remanescentes de quilombolas (EMATER, 2012). 

As ações de ATERS, através de visitas técnicas, reuniões e capacitações, 

são voltadas para estruturação do projeto social e produtivo, com ênfase na 

produção de alimentos para autoconsumo e para comercialização do excedente e 

geração de renda. A metodologia proposta é participativa e dialógica, com 

capacitações dinâmicas, aliando experiências práticas ao conhecimento teórico, de 

forma a resgatar o saber-fazer dos sujeitos envolvidos (EMATER, 2012).  

Para a definição dos projetos produtivos junto às famílias quilombolas, foram 

considerados os interesses da família, bem como a perspectiva da viabilidade do 

projeto, sendo desenvolvidas atividades voltadas para a problematização e 

amadurecimento da proposta juntamente com a família. Nas três comunidades 

quilombolas em questão, as atividades dos projetos de inclusão produtiva ficaram 

distribuídas conforme demonstrado no Gráfico 1, sendo a avicultura colonial a 

atividade de 30,77% dos projetos, a horta (com e sem irrigação, com avicultura) 

26,92% dos projetos e feijão e milho em 15,38% dos projetos, vinculando a 

segurança alimentar e geração de renda. Em relação a atividades não agrícolas, 

                                            
72

 Integrante da comunidade quilombola Monjolo. 
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foram 11,55% dos projetos, com atividades de artesanato, alambrador e panificação, 

focadas na geração de renda e, no caso do artesanato e alambrador, vinculados a 

atividades já desenvolvidas pelas famílias. 

 

Gráfico 1 – Frequência das atividades dos projetos produtivos das famílias das 
comunidades quilombolas de Coxilha Negra, Monjolo e Torrão, do 
Programa Fomento 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Em comparação com o tipo de atividade de inclusão produtiva desenvolvidos 

nos 10 municípios da região sul, na primeira etapa do Programa Fomento, 

observa-se a partir do Gráfico 2 a prioridade nas atividades de olericultura e 

avicultura73. Apontando como estas atividades como estratégias de famílias em 

situação de extrema pobreza, que possuem limitações de área para 

                                            
73

 Devido a grande demanda de projetos de avicultura colonial, com interesse na produção e 
comercialização de ovos, a EMATER/RS na região de Pelotas constituiu um Grupo de Trabalho 
(GT), que elaborou conjuntamente com demais instituições parceiras (Embrapa Clima Temperado, 
Instituto Federal de Educação Visconde da Graça e Escola Técnica Estadual de Canguçu) uma 
proposta técnica (cartilha) adaptada às condições das famílias em extrema pobreza, como 
também um curso de capacitação para as famílias , oferecido através do Centro de Formação de 
Agricultores da Emater/Rs (CETAC). Atendendo demandas de capacitação de diversos municípios 
do estado e, atualmente de fora do RS. 
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desenvolvimento de outras atividades produtivas, bem como pela vinculação com a 

segurança e soberania alimentar que essas atividades oportunizam.  

 

Gráfico 2 – Frequência das atividades dos projetos de inclusão produtiva do 
Programa Fomento (1ª etapa), no âmbito da região de Pelotas74 

 

Fonte: Seminário Estadual de avaliação do Programa Fomento 

 

A partir das ações previstas no Plano de Curso do RS Mais Renda e dos 

projetos produtivos que as famílias priorizaram, foram realizadas atividades de 

formação durante o ano de 2013 e 2014, além das visitas nas UPF‟s, conforme 

descrito no Quadro 2. Cumprindo o objetivo de promover orientação técnica social 

individual associada à capacitação continuada, cumprindo uma carga horária de 54 

horas, com os temas: Políticas Públicas, Cidadania e Direitos, Qualidade de Vida e 

Inclusão Produtiva (EMATER, 2012). 

  

                                            
74

 A abrangência da região administrativa da EMATER/RS de Pelotas (Escritório Regional) envolve 
22 municípios, sendo que destes, 10 participaram da execução da 1ª etapa do Programa 
Fomento. 
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Quadro 2 – Atividades de capacitação desenvolvidas com as comunidades 
quilombolas de Coxilha Negra, Monjolo e Torrão durante a execução 
do Programa Fomento 

Tema Atividade 
Participantes 

Comunidades 
Quilombolas 

Nº 
pessoas 

Segurança e 
soberania 

alimentar e 
inclusão 
produtiva 

Oficina aproveitamento 
integral de hortaliças 

Monjolo e Torrão 25 

Dia de campo sobre 
sementes crioulas e 
tecnologias populares 

Monjolo, Torrão e 
Coxilha Negra 

84 

Produção de hortaliças Coxilha Negra 14 

Inclusão 
produtiva 

Dia de campo irrigação de 
hortaliças, máquina para 
agricultura familiar 

Monjolo, Torrão e 
Coxilha Negra 

113 

Dia de campo avicultura 
colonial (implantação de 
aviários, doenças) 

Monjolo e Torrão 21 

Garantia de 
direitos 

Palestra sobre acesso à 
políticas públicas 

Monjolo, Torrão e 
Coxilha Negra 

40 

Palestra direitos da mulher, 
criança e adolescente 

Monjolo e Torrão 26 

Palestra direitos da mulher, 
criança e adolescente 

Coxilha Negra 11 

Conferência  Municipal de 
Assistência Social 

Monjolo, Torrão e 
Coxilha Negra 

35 

Qualidade de 
vida 

Palestra controle e 
prevenção de doenças,  
zoonoses 

Coxilha Negra 12 

Oficinas sobre plantas 
bioativas 

Monjolo, Torrão e 
Coxilha Negra 

27 

Curso de saneamento 
básico, compostagem 

Monjolo e Torrão 28 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de informações da equipe executora  
 

Foram abordados os quatro temas: Inclusão produtiva, segurança e soberania 

alimentar, garantia de direitos e qualidade de vida; através de 12 atividades de 

formação como cursos, oficinas, palestras, dias de campo, Conferências; 

envolvendo a participação de no mínimo 11 e no máximo 113 pessoas por evento.  

Através das entrevistas com as famílias pode-se perceber a importância 

dessas atividades. 

O que eu mais gostei foi uma reunião que teve no Canta Galo. (...)Tinha um 
reunião que eles falaram assim, sobre aposentadoria, assim modelo quinze, 
de tudo, assim que era relacionado a isso, bolsa escola, tudo essas coisas 
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assim de, financeira assim, pra gente saber pro futuro da gente. Isso eu 
gostei. E uma parte assim, que teve assim, com a, uma policial que teve aqui, 
que era o dia da mulher, assim, que a M. e o V. (agentes de ATER) 
organizaram ali no coleginho, ela falou tudo, dos direitos das mulheres, do 
conselho tutelar, do que acontece com as crianças. Mas pra mim de todas as 
reuniões, acho que todas foram importantes, não teve nenhum pra dizer 
assim não foi importante. Mas aquela assim explicando direitinho assim do 
modelo quinze essas coisa de aposentadoria, documentação assim, aquela 
foi muito importante. Tinha coisa que eu não sabia, né? Não sabia. Que nem 
assim o auxilio maternidade eu não ganhei de nenhum desses dois, eu não 
ganhei e isso ai eu nem sabia que até 5 anos eu podia entrar na justiça e 
pedir. Isso ai eu não sabia nada, nada, nada, nada (Entrevista 7). 

Ainda que estudos apresentem críticas ao fato das ações de ATERS focarem 

em capacitações (DOS ANJOS E SILVA, 2004), depoimentos como este da 

Entrevista 7, demonstram a importância desse tipo de atividade, bem como o 

acompanhamento continuado na assessoria para a garantia de direitos que 

caracteriza parte das ações de ATERS desenvolvidas. 

5.2 FACES DA POBREZA RURAL NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE 

COXILHA NEGRA, MONJOLO E TORRÃO 

A seguir procura-se trazer à tona as “faces” da pobreza em áreas rurais, a 

partir da realidade de vida das famílias quilombolas em situação de extrema 

pobreza, nesse caso também como expressão da sua relação com a discriminação 

racial num contexto interétnico singular, como é o caso da colônia de São Lourenço 

do Sul, uma colônia cercada de estâncias, onde se constituíram os territórios 

quilombolas das comunidades de Coxilha Negra, Monjolo e Torrão 

(BOSENBECKER, 2011; DOS SANTOS PINHEIRO, 2015).  

Esta caracterização é feita a partir dos dados do diagnóstico realizado pela 

EMATER (2012-2013) com as famílias. Procura-se também analisar as mudanças 

ocorridas e sua relação com o Programa Fomento. Considerando-se elementos das 

entrevistas com os atores envolvidos na execução do Programa (mediadores sociais 

e famílias).  

5.2.1 Os atores – as famílias quilombolas 

As 31 famílias que integram esse estudo, representam 44,92% do total de 

famílias quilombolas participantes do Programa Fomento na primeira etapa, 

distribuídas no âmbito da amostra nas comunidades de Torrão (58%), Monjolo (26%) 
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e Coxilha Negra (16%). Nessas comunidades, correspondem à totalidade das 

famílias em extrema pobreza em 2012, dando a dimensão da extrema pobreza 

nessas comunidades.  

Este percentual de famílias em situação de extrema pobreza relacionado ao 

número de famílias integrantes equivale a 94,73% do total de famílias da 

comunidade do Torrão, a 32% do Monjolo e a 16,66% da Coxilha Negra. Evidenciam 

que Torrão concentra maior número de famílias na extrema pobreza, sendo também 

a comunidade mais distante da sede do município (60 Km), em acordo com os 

estudos quanto  à pobreza rural e também em relação aos quilombos, aumentando 

as privações de acesso a serviços e políticas públicas (RUBERT, 2005; 2008). 

Em relação ao integrante da família que respondeu o questionário e titular do 

Programa Bolsa Família, estão distribuídos quanto ao gênero em sua maioria 

feminino, correspondendo a 54,84%, e 45,16% masculino; quanto à idade, a média é 

de 38 anos, tendo como idade mínima 27 anos e máxima de 60 anos.   

Sabe-se que a prioridade da titularidade do PBF é para as mulheres, porém 

nessas comunidades, há um significativo número de titulares homens. Conforme 

demonstrado na Tabela 2, 12 famílias (38,8%) são compostas apenas por um 

integrante, sendo apenas uma delas só por mulheres; dentre as 19 famílias (61,2%) 

com mais de um integrante, 16 delas possuem como titular a mulher, sendo que 

destas uma é composta por mulher e filhos. 

A inclusão de boa parte dessas famílias com apenas um integrante no PBF se 

deu a partir de 201075, quando foram desenvolvidas ações conjuntas da Emater/RS, 

CAPA e Prefeitura Municipal, através da equipe do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) da SMDSH, para informar sobre os programas sociais 

que as famílias quilombolas poderiam acessar bem como realizar e atualizar o 

cadastro das famílias no Cadúnico.  

 

  

                                            
75

 Através da base de dados do Cadúnico identificou-se 7, dos 11 titulares homens das famílias com 
1 integrante, que realizaram seu cadastro em 2010 e 2011. 
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Tabela 2 – Relação da composição das famílias (nº de integrantes) com a 
titularidade do Programa Bolsa Família quanto ao sexo 

Nº integrantes da família 
% famílias Titular do Programa Bolsa Família 

 
Feminino Masculino 

1 integrante 38,8% 1 11 

2 integrantes 3,2% 1 0 

Acima de 2 integrantes 58% 15 3 

TOTAL 100% 17 14 

Fonte: Dados da pesquisa, organizado pela autora. 

 

Naquela oportunidade pode-se perceber que muitas famílias pensavam, até 

então, que só teria direito ao PBF quem tinha filhos na escola; fruto ainda da visão 

do Programa Bolsa Escola, unificado a partir de 2004 no PBF. Também a referência 

das famílias naquele momento, na comunidade de Monjolo quando da realização 

dessa atividade conjunta, foi de que os beneficiários do Bolsa Escola haviam sido 

“escolhidos” pela direção da escola e que poucos deles (quilombolas) estavam 

incluídos. 

As 31 famílias possuem em média 3 integrantes, variando entre o mínimo de 

1 e o máximo de 7 integrantes, totalizando 94 pessoas (Quadro 2), sendo na sua 

maioria do sexo feminino (60,64%), distribuídos quanto a idade com 20,21% de 

crianças (0 a 14 anos), 12,77% de jovens (15 a 24 anos), 51,06% de adultos (25 a 

59 anos) e 3,19% de idosos (60 anos ou mais).  

5.2.2 Educação 

Em relação ao grau de escolaridade, a maioria dos titulares do PBF possui o 

ensino fundamental, sendo 64,52% incompleto e 9,68% o fundamental completo; 

3,23% são alfabetizados e 22,58% não são alfabetizados. Na relação do grau de 

escolaridade quanto ao sexo, a Tabela 3 expressa essa distribuição.  
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Tabela 3 – Titulares do Programa Bolsa Família participantes do Programa 
Fomento quanto ao grau de escolaridade e sexo 

Sexo Nº 
Não 

Alfabetizado 
% 

Alfabetizad
o % 

Fundamental 
Incompleto % 

Fundamental 
Completo % 

Total 
Geral% 

Masculino 14 57,14% 0,00% 50% 0 45,16 

Feminino 17 42,86% 100% 50% 100% 54,84 

Total Geral 31 100% 100% 100% 100% 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

A análise da relação do grau de escolaridade e sexo demonstra que, com 

pequenas diferenças, as mulheres tiveram maior acesso à educação que os 

homens, tendo acesso ao ensino fundamental completo, sendo estas oriundas da 

comunidade quilombola de Coxilha Negra. Conforme anteriormente apresentado, 

esta comunidade é a mais próxima da cidade e localiza-se cerca de 10 Km da sede 

do Distrito situada na localidade de Boa Vista, que conta com aglomerado de 

residências e infraestrutura de calçamento, comércios, agência bancária, 

cooperativa, indústria de laticínios, unidade básica de saúde e uma escola estadual 

de ensino fundamental e médio que oferece também ensino noturno e modalidade 

de educação de jovens e adultos. Cabe ressaltar que na comunidade de Coxilha 

Negra, todas as famílias integrantes deste estudo têm mulheres como titulares do 

PBF. 

Por outro lado, a comunidade quilombola do Torrão, a mais distante do centro 

urbano (60 km), possui os piores índices quanto à educação, sendo que 33,33% dos 

titulares do PBF não são alfabetizados, e desta proporção de não alfabetizados 

28,5% são mulheres enquanto que 71,5% são homens. Reforçando, portanto o que 

outros estudos têm apontado quanto às privações e incidência da extrema pobreza 

nas localidades mais distantes da oferta de serviços públicos, bem como a privação 

do acesso à educação nessas comunidades. 

Em relação à escolaridade dos integrantes das famílias, conforme o Quadro 

3, cabe destacar que 38,71% das crianças não alfabetizadas não se encontravam 

em idade escolar, conforme a obrigatoriedade na época (acima de 6 anos 

completos). Havendo sim demandas de educação infantil (“creche”) para crianças de 

4 a 6 anos, mas que não há oferta em nenhuma dessas localidades. Esta se 
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constitui numa das “contradições” referentes às condicionalidades do PBF que as 

famílias estão impossibilitadas de cumprirem, por não haver a oferta na zona rural. 

 

Quadro 3 – Composição familiar por faixa etária, sexo e escolaridade das famílias 
quilombolas do Programa Fomento integrantes da amostra 

Composição 
familiar 

Sexo em % Escolaridade em % 

Faixa         
etária 

Nº    
Tot
al % Masc Fem 

Não 
Alfab. 

Alfab
etiza
do 

Fund. 
Inc. 

Fund. 
Curs. 

Fund. 
Com
p 

Méd. 
Curs. 

Estuda
ndo 

Crianç
as (0-
14) 19 20,21 61,29 38,71 

 
38,71   - 61,29 - - 100,00 

Jovem 
(15-
24) 12 12,77 41,67 58,33 - - 25,00 33,33 - 41,67 75,00 

Adulto 
(25 a 
59) 48 51,06 40,43 59,57 16,67 4,17 72,92 - 6,25 - - 

Idoso 
(60 ou 
mais) 3 3,19 33,33 66,67 50,00 - 50,00 -  - - - 

Total 94 100,00 39,36 60,64 22,34 2,13 42,55 24,47 3,19 5,32 29,79 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Por outro lado, ao chegarem à idade escolar, outras dificuldades surgem para 

que a família possa viabilizar a frequência, conforme relatado na entrevista 7: 

Mas só que agora eu to num dilema assim que eu até nem sei o que eu faço. 
Porque ai agora minha guria tem que ir pro colégio, né? (...) E ai lá na Boa 
Vista a série dela que é a primeira série só tem na parte da tarde. Ai eles tem 
que ir lá na faixa pra pegar o ônibus. Eu acho muito longe eles ir lá na faixa 
pra pegar o ônibus, ainda mais quando tá chovendo. (...) Ai eu não tenho 
quem leve ela ali no coleginho

76
. To quebrando a minha cabeça. Como fazer. 

E ai eu também não queria mandar ela lá pra cima. Porque no bom português 
lá rola muita droga, lá rola muita bebida, uns vão só pra malandragem, ainda 
mais na parte da tarde (Entrevista 7). 

O compromisso e preocupação com a educação, não somente como 

condicionalidade, expressa na entrevista, como também o anseio da família para 

que seus filhos tenham um futuro melhor, assim como os dilemas: qual a escola? 

Como fazer? Pois o casal trabalha como “diarista e meeiro”, saem às 6 horas da 

                                            
76

 O “coleginho” refere-se à escola multisseriada existente na comunidade e por várias vezes 
referenciada pela qualidade na educação, a partir do trabalho da professora, da relação e 
envolvimento com os pais por ter menor número de alunos e mais próxima de onde residem 
(4km). 
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manhã. Refletem que mesmo que as intencionalidades existam, eles não possuem a 

liberdade para escolha em muitas situações, pois suas capacidades (oportunidades) 

são limitadas (SEN, 2000). Porém, reorganizam seus projetos e planos, buscando 

estratégias para viabilizar aquilo que priorizam.  

Em relação aos demais integrantes, 75% dos jovens estão estudando (ensino 

fundamental e/ou médio) e 25% que não estão estudando possuem ensino 

fundamental incompleto e são do sexo masculino. Entre os adultos, 16,67% não são 

alfabetizados e 4,17% são alfabetizados; 72,92% possuem ensino fundamental 

incompleto e 6,25% possuem o fundamental completo, sendo que as que possuem o 

fundamental completo são mulheres da comunidade quilombola da Coxilha Negra 

como anteriormente mencionado.  

Cabe destacar que existem escolas na sede dos Distritos77 a que as 

comunidades pertencem. No Distrito de Canta Galo há escola de ensino 

fundamental completo, distante cerca de 3 km da comunidade de Torrão e 8 km da 

comunidade de Monjolo; já a Coxilha Negra fica a aproximadamente 10km da escola 

de ensino fundamental e médio, oferecendo também educação de jovens e adultos 

no turno da noite. Nesse sentido, supõe-se que existam outros fatores relacionados 

a não continuidade nos estudos, principalmente entre os jovens (25%). 

Um dos determinantes históricos da pobreza rural no Brasil relaciona-se às 

capacidades enquanto oportunidades dentro da visão de Sen (2000). Com destaque 

para o papel fundamental da educação na elevação da renda das pessoas e das 

famílias, mas também como fator que contribui para a cidadania. 

Em relação aos adultos que não tiveram acesso à alfabetização ou não 

avançaram no seu grau de escolarização, a fala da entrevista 5 expressa a realidade 

vivida na sua juventude, limitadora para a educação naquele período, mas também 

manifestando as privações que as famílias enfrentavam. 

Ali estudava, aprendia quem tinha boa ideia, mais na hora bem bom do 
estudo os pai tirava e ia pra granja. Como é que faz pra aprende? Quando 
voltava, passava todo mês de maio, passava na granja. Em maio tava na 
granja. Aí quando voltava de lá, que que ia estuda mais? Já tinha esquecido 
tudo. Naquela época quem aprendeu só quem tinha boa memória, quem 
não...não aprendeu. Por isso eu já digo, eu mesmo, eu não aprendi muita 

                                            
77

 A estrutura de educação pública na zona rural do município é composta por 5 Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental Completo (escolas pólo), localizadas nas sedes dos distritos; 1 Escola 
Estadual de Ensino Fundamental; 2 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (uma com 
curso técnico em agropecuária); 15 escolas multisseriadas (1º ao 5º ano). Contando com 
transporte escolar para todas as escolas. 
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coisa naquela época, mas na parte da agricultura, não me pego. Que eu mais 
eu fiz. Onde assim, é muitas coisa assim, não sei lê, mais não sei lê mais 
muita coisa eu entendo. Agricultura, isso ai ninguém me passa pra trás. Isso 
ai eu sei. Graças a Deus. Uma coisa que eu mais gostei é a agricultura. E 
acho que eu não aprendi mais no colégio é que eu me interessei muito na 
lavoura. O pai saia pra trabaia e me deixava eu ministrando o serviço. (...) 
Então eu vô trabaia pra compra comida. (...) porque si não trabaiasse não 
tinha comida (Entrevista 5). 

 

5.2.3 Saúde 

Assim como as famílias das comunidades quilombolas compartilham dos 

serviços de educação com as demais famílias de agricultores familiares residentes 

nas localidades rurais, também ocorre com os serviços de saúde. Em geral essa 

estrutura localiza-se na sede dos Distritos, com localização bastante próxima da 

escola (às vezes no mesmo terreno). Os serviços de saúde na zona rural do 

município conta com 7 UBS, que possuem a estratégia de saúde da família. Além 

disso, há um hospital geral de pequeno porte, na zona rural do município, que além 

de serviços de urgência e internação pelo SUS, dispõe de ambulatório de 

especialidades (oftalmologia, traumatologia) e serviço de geriatria (privado). Sendo 

estes os serviços mais usados pelas famílias, assim como o pronto atendimento 

24 horas disponível na sede do município.  

No caso do Monjolo e Torrão, possuem uma representação (atualmente da 

comunidade do Torrão) no Conselho Local de Saúde da UBS (Canta Galo). 

Conquistada em 2010 essa vaga, através de votação com a participação das 

famílias da área de abrangência daquela unidade. Porém mesmo assim nas 

entrevistas foram evidenciados problemas relativos ao atendimento aos quilombolas, 

conforme a Entrevista 5 

É que nem esses tempo quando foi no posto de saúde e também não 
quiseram atende ele. Ai teve que ir direto particular. Aqui no Canta Galo. Era 
dentista. Entrevista 5 (mãe) 
Eu vô lhe explica. É nois cheguemo no posto. Eu tava com uma dor de dente 
daquelas. Passei já três dias com dor de dente. (...) eu e a mãe, fomo no 
posto. Cheguemo lá ei era por ordem de chegada e o dentista tava atendendo 
uma, ia tira pontos e a outra ele ia arrancá um dente. Tá, esperemo aqueles 
dois. Ai chego uma alemoa, ai ele disse, ta espera mais um pouco, ai ele 
chamo a alemoa e deixo nois esperando, ai eu e a mãe resolvemo, peguemo 
o ônibus e fumo pra São Lourenço. Fizemo particular pra num ta esperando. 
(...) Acontece seguido aqui no posto. (...) nóis cheguemo primero, e é coisa 
de emergência, ele era pra te atendido (Entrevista 5, filho jovem). 
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Referindo-se ao diálogo, posteriormente, com a equipe da UBS, a mãe 

complementa: 

(...) ai eu disse será que esse dentista é racista, será que não pode atende 
um nego, eu disse assim. „É mais nois não semo racista‟. Eu digo, como não 
si não quis atende um nego, foi atende a alemoa, pois então é racista. „Ah 
porque eu to acostumado a trabaia com o povo‟. Ta certu, ele ta acostumado 
a trabaia com o povo. Chega branco, chega preto ele é obrigado a atende, se 
ele atende pro SUS, mais aquele dia ele não quis atende (Entrevista 5, mãe). 

Já na entrevista 6, aparentemente há uma relação de proximidade com a 

equipe da UBS, porém para deslocamentos (com encaminhamentos para a cidade e 

Pelotas) há dificuldades. Acabam pagando transporte particular, pois para 

deslocamento para outra cidade a Prefeitura disponibiliza o mesmo, porém a saída é 

da cidade. Nessas situações, recorrem ao “patrão” (colono), pagando esses 

deslocamentos (em dinheiro ou serviço). 

5.2.4 Terra 

Em relação à área das UPFs onde residem as famílias, estas ocupam 

pequenas áreas com uma média de 1,11 hectares por família, tendo como máximo 4 

hectares e mínimo 0,05 hectares. Porém, conforme o Gráfico3, a soma das famílias 

que ocupam áreas de até 1 hectare (há) equivale a 71% das famílias, enquanto que 

29% acima de 2 hectares, caracterizadas em grande parte, pelo difícil acesso 

aliadas a difíceis condições de trabalho e uso para a produção.  

Outra característica comum nas comunidades é que todas as famílias estão 

na condição de “posseiro”, ou seja, não possuem documentação da terra, seja do 

ponto de vista da demarcação do território da comunidade quilombola ou, de sua 

propriedade.  
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Gráfico 3 – Distribuição das famílias quanto à área de terra ocupada 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme descrito no capítulo 3, as áreas das comunidades quilombolas 

possuem diferentes origens e dimensões que se modificaram ao longo do tempo, 

desde sua ocupação inicial, ocorrida na região do Canta Galo (Torrão e Monjolo) 

como na Coxilha Negra, através da fuga e aquilombamento, ocupação e aquisição 

de áreas. Não tendo sido aprofundado neste estudo, se porventura possuem algum 

tipo de documento oriundo dos seus antepassados, como sugere a entrevista 7. 

Tem a papelada de toda essa terra aqui, mas só que quem fica com a 
papelada de toda essa terra é minha tia. Ai quando precisa fazer alguma 
coisa na terra, é ela que faz. Eu não sei como é que a gente é. (...) Isso era 
dos meus avós. E assim como eles ficaram assim, foram dando, até eles 
morrer, eles ficaram com a maior parte, sabe? Ai cada um ficou só com um 
pedacinho assim, mas quem tem o documento tudo é ela assim, é ela que faz 
(Entrevista 7). 

A fala da entrevista 5 ilustra como foi se dando o processo de expropriação 

das terras das comunidades, relatado oralmente através dos antecessores. 

Essa comunidade era pra ser uma comunidade muito grande. Naquela época 
os mais veio contava que troca terra por bolacha, por vestido, por comida; e 
uns vendia a terra até aqui (fez sinal com a mão para delimitar espaço) e os 
esperto vinha até aqui, a cerca quando via já tava lá no outro canto, quando 
vê já tava lá na casa veia, aí ficava assim... Por que lá onde mora minha tia e 
aquele meu outro tio lá, do lado do arroio, lá diz que era pra se um baita 
pedaço de terra, agora eles tem só 5 hectares lá (Entrevista 5). 
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Na comunidade de Monjolo já foi realizado o laudo antropológico através do 

INCRA, como parte do processo de demarcação. Porém, segundo a entrevista 5, a 

comunidade desistiu de dar continuidade ao processo, tanto pelos conflitos internos 

que surgiram na Associação quilombola quanto à preocupação quanto às 

repercussões disso em relação às famílias do entorno. 

O Incra teve aqui, trabalhemo bastante tempo com o pessoal do Incra....eles 
até tavam com ideia de que ia pega mais uns pedaços, mas depois foi indo, 
foi indo, onde que era sempre a terra de comunidade né. E aí nois tava a fim 
já.... mas depois foi foi, o pessoal começaram a se esparrama tudo, aí 
desistimo. Aí sim ia toca um pedaço bem grande. Nóis temo tudo registrado 
no Incra (Entrevista 5). 

Percebe-se o longo caminho a percorrer para a titulação dos territórios que, 

embora tenham sido historicamente expropriados, como reforça Dos Santos Pinheiro 

(2014), a normatização estatal desses territórios possui muitos entraves, tanto 

burocráticos, como de conflitos locais. 

5.2.5 Infraestrutura e saneamento 

Em relação às condições de habitação e infraestrutura das UPFs, Conforme o 

Quadro 4, 80,65% das moradias são de alvenaria, as condições da moradia são, em 

grande parte, de regulares a ruins (90,33%). Quanto ao número de cômodos da 

casa, a média é de 2,7 cômodos, sendo que 25, 8% possuem apenas 1 cômodo na 

casa, não possuindo nenhum cômodo específico para dormir. Assim como 38,7% 

dos domicílios possuem apenas 1 cômodo para dormir. Nesse sentido em relação à 

a moda, quanto às duas variáveis, a quantidade de cômodos que mais se repete é 1 

cômodo78, para a casa e para dormir. Evidenciando as limitações quanto à moradia; 

embora muitas famílias estivessem encaminhando projetos para construção ou 

reforma de casas através do Programa Nacional de Habitação Rural79 (PNHR) 

nesse período.   

 

                                            
78

 Cabe ressaltar que nas comunidades de Torrão e Monjolo, quando da execução do Programa RS 
Rural, várias famílias foram beneficiadas com habitação, tendo sido construídas pequenas casas 
de alvenaria com apenas 1 cômodo e material para banheiros (vaso sanitário e pia). 

79
 O programa foi criado pelo Governo Federal no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida,  com a finalidade de possibilitar ao agricultor familiar, trabalhador rural e comunidades 
tradicionais o acesso à moradia digna no campo.  

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/programa-nacional-habitacao-rural/Paginas/default.aspx
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Quadro 4 – Infraestrutura das UPFs das famílias quilombolas do Programa 
Fomento integrantes da amostra 

Moradia Nº cômodos da casa Agua disponível na UPF 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº % 

Alvenaria 25 80,65 1 8 25,8 insuficiente 17 54,84 

Madeira 4 12,9 2 7 22,6 parcial 6 19,35 

Mista 2 6,45 3 8 25,8 integral 8 25,81 

Condição da moradia mais de 3 8 25,8 Banheiro 

Precária 15 48,39 Nº cômodos para dormir sim 17 54,85 

Regular 13 41,94 0 8 25,8 não 14 45,16 

Boa 3 9,68 1 12 38,7 Esgoto   

 2 6 19,3 Céu aberto 20 64,52 

Energia elétrica   3 5 16,12 fossa negra 10 32,26 

Sim 29 93,55 
 

fossa 
séptica 

1 3,23 

Não 2 6,45   

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa 

 

Em relação à energia elétrica, 93,55% possuem este serviço, grande parte 

beneficiados pelo Programa Luz Para Todos, pois até 2006 não possuíam energia 

elétrica. Quanto às condições de saneamento, 45,16% não possuem banheiro; 

54,84% das famílias possuem água insuficiente para o consumo, sendo oriunda de 

cacimba e sem tratamento em todas as famílias. Foi apontado nas entrevistas das 

três comunidades e evidenciado pelas famílias como um dos maiores problemas, 

conforme a entrevista 6 e 7. 

Só o difícil, no nosso caso aqui é que tem muita família e pouca água. (...) 
Agora tem água. Claro, choveu 300 mílimetro, mas o problema é em 
dezembro e janeiro e fevereiro e ai nóis não vão ter. (...) Não adianta nóis te 
caixa de 500 litro e te banheiro aqui, te banheiro lá, e ai, si não tem água. 
Nosso problema é a água (Entrevista 6). 

 
E bem quando nós começamos esse programa em dezembro e janeiro eles 
traziam de dois em dois dias pra nós a água porque nós não tinha água. Não 
era só nós. Aqui na volta quase ninguém tinha água. Ai a Corsan trazia água 
de dois em dois dias aqui. (...) Ai quando vê, nós tinha que poupar, olha, 
poupar mesmo. Sabe que um dia eu tava trabalhando ai (...) e eu fui ali no 
vizinho colhe fumo, ai o pai chegou e falou assim, oh, hoje tem que dormir 
todo mundo sujo, porque só tem água pra fazer a janta. Pensa bem a batata é 
só um pozinho de terra, porque ai era só classificar, mas o fumo, aquela cera 
do fumo, não deu pra tomar banho (Entrevista 7). 

A privação de acesso à água, conforme Zimermann (2014), é um elemento 

determinante para manutenção da condição social de pobreza, no caso das famílias 
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quilombolas soma-se a outros elementos de preconceitos e estigmas e que por 

vezes estão ligados às privações que enfrentam como é o caso da falta de água. No 

caso da família da entrevista 6, já manifestaram no diagnóstico80 e na entrevista, a 

possibilidade do caminhão de bombeiros abastecer com água a comunidade para 

que seus filhos possam tomar banho, fazer sua higiene, para ir à escola. Até que 

ponto este também não acaba sendo um elemento de estigmatização e 

discriminação na escola? 

Quanto ao acesso às propriedades, 58% destas expressaram condições ruins 

ou muito ruins para este acesso. Essa dificuldade de acesso, além de ser uma 

barreira física, acaba contribuindo para o isolamento, conforme Rubert e Silva 

(2009), gerando exclusão social, aumentando as privações e a invisibilidade dessas 

comunidades.  

5.2.6 Trabalho e renda 

Quanto ao tipo de atividade geradora de renda81, essas famílias quilombolas 

possuem majoritariamente como fonte de renda o trabalho como diarista ou safrista, 

principalmente nas atividades agrícolas ligadas à cultura do fumo e batata82, em 

propriedades de agricultores familiares pomeranos, denominados pelos quilombolas 

como “colonos”83. Demonstrando, a partir do Gráfico 4, quanto ao tipo de renda das 

famílias quilombolas, que a pluriatividade consiste na principal estratégia das 

famílias para geração de renda, pois 87,10% das famílias desenvolvem esse tipo de 

atividade. Seguida da comercialização da produção, realizada por 35% das famílias 

e, do comércio do artesanato, que 6,45% fazem.  

 

  

                                            
80

 Conforme relato e entrevista dos agentes de ATERS. 
81

 Tendo em vista que todas possuíam renda per capita até R$ 70,00, conforme dados do cadúnico. 
82

 Identificado na comunidade de Coxilha Negra. 
83

 Percebeu-se que esta denominação é mais comumente utilizada pelos quilombolas, em relação 
aos agricultores familiares pomeranos, nas comunidades de Torrão e Monjolo. Durante a 
realização da entrevista 7, na comunidade de Coxilha Negra (que também possui este tipo e 
atividade para a renda), insistiu-se no questionamento sobre a “origem” das famílias de 
agricultores para quem trabalham porém a manifestação foi “ah...são agricultores” (Entrevista 7). 
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Gráfico 4 – Distribuição do percentual de famílias quilombolas por tipo de renda da 
UPF 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Ainda que o número de famílias da amostra, nas comunidades de Monjolo e 

Coxilha Negra seja menor, procurou-se evidenciar características mais específicas 

das mesmas. Nesse sentido, percebe-se a presença do artesanato (11%) como 

atividade de renda na comunidade do Torrão, tendo menor número de famílias com 

a renda do trabalho fora da UPF (83,33%) em comparação com as demais 

comunidades, mas mesmo assim sendo esta a principal atividade para as famílias. 

Na comunidade da Coxilha Negra, todas as famílias possuem atividade fora 

da propriedade (100%) como diarista e, possui a menor proporção de famílias com 

renda oriunda da produção em comparação às demais comunidades.  

A comunidade do Monjolo, na comparação com as demais, possui o maior 

número de famílias com renda originária da comercialização da produção (50%). 

Nesse caso, observou-se que a comunidade possui no seu histórico recente 

(primeiros anos da década de 2000), uma articulação com cooperativa de 

agricultores familiares agroecológicos através do trabalho do CAPA, com 
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comercialização para os mercados institucionais84. Conforme relatado na Entrevista 

5, apesar de atualmente um menor número de famílias comercializarem através da 

cooperativa, esta já foi uma “marca “ da comunidade, tanto pelo número de famílias 

quanto o volume de produção85. 

Além do trabalho temporário como diarista, com maior intensidade nos 

períodos que envolvem os cultivos do fumo e da batata, é comum a relação de 

parceria (meeiro) com estes agricultores. Identificado a partir das entrevistas nas 

comunidades de Monjolo e Coxilha Negra e dos relatos dos agentes de ATERS.  

Embora no diagnóstico a referência tenha sido como “diarista”, nas falas dos 

entrevistados (Entrevistas 5, 6, 7), percebeu-se que o vínculo na prestação de 

serviços se estende por anos com a mesma família de agricultores (e/ou colonos), 

sendo designados como “patrão” (entrevista 6), envolvendo relações de compadrio 

(entrevista 5 e 7), bem como de apoio em situações de “necessidade”, conforme os 

relatos das entrevistas 5 e 6. 

Naquela época nós gastemu 6 mil reais com adevogado. Pedi 3 mil reais 
prum colono e tinha que trabaia com chuva no fumo e arrumei um bronquite 
disgraçado daqueles. Ai tu paga esses 6 mil reais assim..., depois trabaiando 
aqui e ai (...) (Entrevista 5). 
 
Aquele patrão dele, se eu ficar doente ele leva de carro pra São Lourenço. Na 
hora. São Lourenço, Pelotas. Pelotas uma vez nós fomo de carro eu e ele Às 
vezes tem colono, tem patrão que não faz isso. Tem que pagar uns 500 e 
poucos pila e não adianta, ou tem que ficar três ou quatro dias fora, ai 
também não adianta (Entrevista 6). 

 Embora em vários casos o vínculo de trabalho não aparenta ser temporário, 

não há vínculo formal (contratualização de trabalho), em nenhum dos casos de 

trabalho fora da propriedade, nem nos casos de “diarista” nem “meeiro”.  

Eu tinha que corre três vez pra i lá na casa onde é que nóis trabaiava. Era 
com chuva, com tempo bom, era com frio, era com raio, era tromenta, era 
tudo, mais uma bagatela que a gente ganhava. Mais tinha que i, tinha que 
toca, não tinha otro lugar não tinha pra i trabaia. E eu loco que tava pra saí de 
lá. Chego uma época que eu tava loco pra saí de lá e não sabia de que jeito. 
(...) Trabaiei catorze ano lá.(...) E ele tava com medo de mim. Que eu ia botá 
ele na justiça. Mais eu não ia faze (Entrevista 5). 

                                            
84

 Programa Fome Zero (iniciado através do Programa Alimentando a Cidadania com a Prefeitura 
Municipal de Pelotas; posteriormente através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA); 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

85
 Conforme a entrevista 5, atualmente são apenas duas famílias que comercializam através da 

Cooperativa Sul Ecológica. 
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Questionados sobre esse fato relatado, quanto aos direitos pelo vínculo de 

trabalho complementam: 

(...) Não adianta faze uma coisa dessas. Eu ia fica mai rico com aquele 
dinheiro. Si dá trinta mil, si eu fosse pegá aqueles trinta mil pra mim sozinho 
tudo bem, mais ia te que reparti com o adevogado. Digo não, vamu dexá 
assim. Ai quando ele mi enxergava, ele mi dava adeus i tudo. Mais não fui 
mais no terreno dele. (...) Aqui desse lado não, mais no Torrão teve. (...) No 
Torrão eles não perdoa ninguém Ah lá não perdoa ninguém. Inté si trabaia 
uma semana, duas, si não pago já... eles não... (...) Tem os alto e baixo né? 
Tu vai vive um mês o dois, mais depois...Vai te que trabalha de novo. Aquele 
dinheiro não vai dura pra sempre. (...) Vai demora bastante tempo pra ti 
arrumá serviço dinovo. Não, graças a Deus eu nunca fiz isso i digo não é pra 
faze. Tu fica visto pro resto da vida. Os cara ti enxergam i tão dizendo: ó 
aquele lá boto a muié no ministério do trabaio. Lá, lá. Qual é? Aquele lá. Oia 
lá. (É isso tem bastante gente assim). (...) Eu me do muito bem com essas 
colonada ai da volta. Tem muitos ai que....Não preciso faze isso. Entrevista 5 
 
Ai nós semo 3 peão, eu e o J.C. e o C.. Eu arrumei esses peão ainda pra ele. 
O único que tinha, que tem aqui. E tudo pessoal de confiança. Isso é que é 
complicado, né? Eu arrumo só pessoal de confiança pra trabalha. Pra não da 
poblema. Caso de poblema, de a gente bota no ministério, eu não gosto disso 
ai. Escolho na ponta do dedo (Entrevista 6). 

Em relação ao artesanato como fonte de renda, apesar de apenas 6,45% do 

total de famílias manifestarem essa atividade para a renda das famílias, e todas 

oriundas da comunidade do Torrão, sabe-se que outras famílias possuem alguma 

renda originária dessa atividade, realizada principalmente pelas mulheres. Essa 

constatação baseia-se na experiência da autora como agente de ATERS junto a 

essa comunidade (2009 e 2010), publicações e projetos desenvolvidos por diversos 

agentes86 no sentido de qualificar e apoiar a produção e comercialização desse 

artesanato (BUCHWEITZ, S. et al., 2007; DOS SANTOS PINHEIRO, 2015).  

Porém, cabe o questionamento sobre a não inclusão dessa atividade pelas 

famílias quando da realização do diagnóstico, visto que de alguma forma agrega 

renda, sugerindo relacionar-se com a invisibilidade do trabalho feminino, 

principalmente como algo naturalizado como papel das mulheres, no que se refere 

às atividades de costura, como é o caso dos tapetes que boa parte das mulheres 

desenvolve. Inclusive na realização da entrevista na comunidade, esse trabalho foi 

apresentado pela mulher (e filha), mencionando que apesar das dificuldades de 

                                            
86

 Grupo Consciência Negra Kizumbi (criado em 1983 a partir das Comunidades Eclesiais de Base 
da Igreja Católica, através dos agentes da Pastoral Negra); Capa; Emater/RS; mais recentemente 
também a FURG através do Projeto “bonecas negras”. Estes agentes também apoiam e 
promovem a divulgação e comercialização do artesanato quilombola. 
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comercialização e obtenção do material, “de vez em quando se vende um tapete87” 

(Entrevista 6), não tendo sido apontado como atividade (nem de consumo nem de 

comercialização) nos diagnósticos. 

5.2.7 Segurança alimentar 

Em relação à produção, ainda que com a limitação das áreas de terra que as 

famílias possuem, destaca-se a produção para o autoconsumo da maioria dos itens, 

conforme o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Distribuição da frequência das famílias integrantes do estudo por 
produto e finalidade (consumo e/ou comercialização) na fase inicial do 
Programa Fomento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

                                            
87

 Ao preço de R$ 30,00; os tapetes são confeccionados manualmente, através de uma técnica de 
aproveitamento de restos de tecido e juta. Durante a execução de um projeto do CAPA junto às 
comunidades, recebiam muito material para confecção e tinham maior apoio na comercialização. 
Atualmente contam com algumas doações de retalhos de tecido e compram a juta; eventualmente 
esse artesanato é levado por agentes que atuam nas comunidades, para comercialização em 
feiras e eventos, ou através da comercialização direta através das artesãs. 
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Entre os 16 itens citados quando da realização do diagnóstico, destacam-se 

para o autoconsumo da família a produção de hortaliças por 64,52% das famílias; o 

milho (para alimentação da “criação”) produzido por 54,84% das famílias; nas 

criações as aves e suínos, que 48,39% das famílias têm e o feijão, produzido por 

41,94% das famílias.  

Os demais produtos: batata, batata doce, citrus, leite, abóbora e ovos; assim 

como os animais (cabrito, cavalo e o gado bovino) são utilizados também para a 

segurança alimentar e, no caso do cavalo, para tração animal usado nos pequenos 

cultivos, por menor número de famílias.  

Ao organizar e sistematizar os dados dos diagnósticos percebeu-se a 

ausência de itens mencionados na avaliação (frutíferas, por exemplo), que 

provavelmente as famílias já possuíam. A partir do diálogo com os agentes de 

ATERS, percebeu-se que talvez nem todos os produtos existentes na UPF e usados 

para o autoconsumo tenham sido mencionados. 

Este fato poderia estar ligado à época de cultivo/colheita diferente do 

momento da realização do diagnóstico, não tendo sido mencionado por este fato; 

pela “não valorização” do seu cultivo, tendo em vista ser em quantidades (áreas) 

muito pequenas e para autoconsumo; bem como pela percepção dos agentes de 

ATERS sobre a importância dessa diversidade no momento da realização do 

diagnóstico88.  

Quanto aos produtos para comercialização e o percentual de famílias com 

essa atividade, destaca-se com maior frequência entre as famílias a produção 

comercial do feijão (12,9%), seguido pelo milho, hortaliças, fumo e artesanato 

produzido cada um por 6,45% das famílias, por último ovos (3,23% das famílias).  

Cabe destacar que o volume produzido/comercializado não foi utilizado como 

referência nesse estudo, pois além de serem quantidades pequenas, de difícil 

dimensionamento na realização do diagnóstico (conforme referência dos agentes de 

Ater), optando-se por dar a dimensão da diversidade e finalidade da produção na 

UPF relacionada ao número de famílias envolvidas por atividade. 

Outro aspecto identificado nos diagnósticos, quando do questionamento sobre 

a “finalidade” do cultivo (consumo/comercialização), foi da referência nesse 

                                            
88

 Estes aspectos foram apontados nos diálogos ao longo da pesquisa, através dos agentes de Ater. 
Incluídos aí também a perspectiva temporal, pois havia prazos formais para conclusão da 
realização do diagnóstico, que a entidade executora tinha que cumprir junto ao contratante. 
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momento, da produção para a “troca”89 com outras famílias da comunidade. Esta 

“modalidade” é mencionada em estudos diversos (DOS SANTOS PINHEIRO, 2015; 

RUBERT, 2008; DOS ANJOS, 2003; DEL RÉ, 2014) como característica das 

relações de reciprocidade características de comunidades quilombolas, constituindo-

se como uma das estratégias para garantir a segurança alimentar. Explorando-se 

este aspecto através das entrevistas realizadas posteriormente na pesquisa (2017), 

percebeu-se que é bem intensa esta estratégia na comunidade de Coxilha Negra, 

Torrão e, já menos frequente no Monjolo, conforme referência das entrevistas. 

(...) As vezes eu tenho batata, eu tenho feijão, eu tenho coisa assim, eu levo 
pra ela lá e dou pra ela. (....) Como eu tenho batata e ela gosta, eu levo a 
batata e ela...as vezes faz o pão que eu não tenho tempo (...) aí a gente troca 
(Entrevista 7). 

 
(...) o ano retrasado eu tinha tanto chuchu! Ah eu tenho sorte! Aí eu levei pro 
Posto para dá pras enfermeira lá do Posto. (...) Aí lá em São Lourenço 
também levei, aqueles pimentão vermelho... ah deu tanto!” Entrevista 6 
“Eu era bobo. Se eu tinha cinco reis no bolso eu repartia com os otro. Inda 
dizia assim „não, amanhã o depois eu arrumo‟. Chego uma época quando eu 
não tinha e os que tinha, ninguém me dava. (Isso é pra ti aprende!) (...) 
Antigamente tinha (as trocas), agora não tem. Ainda tem só entre eu e o J., 
temo troca ainda, que um ajuda o otro as veiz. (....) Agora é tudo na ponta do 
facão. Cada um pra si (Entrevista 5). 

Conforme as falas, percebe-se as trocas dentro da comunidade, como 

também para fora, como é o caso da Entrevista 6, com o relato de “presentear” as 

funcionárias do Posto de Saúde90. As mudanças em relação a esse tipo de relação 

baseada na reciprocidade trazem à tona uma realidade de conflitos, algumas vezes 

ligados às relações internas da comunidade91, como também por ação de agentes 

externos que “minam” as relações internas gerando conflitos92que as famílias têm 

dificuldade em resolver e superar. 

 

                                            
89

 Tendo sido registrado dessa maneira pelos agentes de ATERS, no formulário de diagnóstico. 
90

 Serviço bastante usado pela entrevistada, visto que os problemas de saúde relatados na 
entrevista e encaminhamentos a partir dessa unidade de saúde. 

91
 Não se aprofundando se por questões familiares ou de disputas de poder e preconceito interno à 

comunidade. Porém, além de ficar evidente rótulos de uma comunidade em relação à outra 
(Monjolo em relação a Torrão), também fatos envolvendo preconceito, discriminação e conflitos 
familiares dentro da própria comunidade foram evidenciados na entrevista 5. 

92
 Na entrevista 5 foi relatado o conflito gerado a partir de diferentes posições das famílias quanto ao 

encaminhamento de projetos de habitação, envolvendo mais de um agente executor do Programa. 
Este fato foi mencionado como causador de ruptura de parte das famílias da comunidade, com a 
condução das ações da Associação, gerando o afastamento de boa parte das famílias, dessa 
organização.  
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5.2.8 Bens duráveis 

Outro indicador investigado é relativo aos Bens Duráveis que as famílias 

possuem em que se agruparam os bens em equipamentos eletrônicos, 

eletrodomésticos e meios de transporte. Entre os equipamentos eletrônicos o mais 

frequente entre as famílias é o aparelho de som (incluídos rádios portáteis), que 29 

famílias (93,5%) possuem, sendo este um meio de comunicação muito usado no 

município, com informativos e avisos, programas esportivos e musicais; 27 famílias 

(87%) possuem TV; seguido do telefone celular que 25 famílias (80,6%) possuem, 

sendo este em maior número em quase a metade das famílias que possuem. Além 

da presença ainda da antena parabólica (48,38%) e do aparelho de DVD (38,7%) 

pelas famílias, destaca-se o computador, que apenas uma família possui. 

Em relação aos bens duráveis classificados como eletrodomésticos, o maior 

número de famílias possuem fogão. Sendo que 61% possuem fogão a gás e 90% 

das famílias tem fogão à lenha. Porém, mesmo quem tem o fogão a gás, raramente 

utiliza, muitas vezes nem tem botijão com gás disponível, sendo este um recurso 

emergencial quando necessitam fazer algo rapidamente. O fogão à lenha ao mesmo 

tempo em que utiliza a madeira, recurso existente nas redondezas (ainda que 

oriunda de vizinhos, colonos), proporciona o aquecimento da casa. A geladeira está 

presente em 61% das famílias, adquiridas mais recentemente com a chegada da 

energia elétrica (2006); a máquina de lavar roupas (maioria o modelos mais simples 

que somente fazem a lavagem, modelo “tanquinho”) que 32% das famílias possuem, 

identificando-se correlação positiva com maior número de integrantes da família e, o 

freezer, que 25,8% das famílias possuem.  

Os bens relacionados como meios de transporte93, que mais famílias 

possuem é a motocicleta (48,3%), seguido da bicicleta (38,7%) e do automóvel que 

menor número de famílias tem (6,4%). Salientando-se que para deslocamentos para 

outras localidades ou para a cidade é usualmente utilizado o ônibus (com horários 

de deslocamento pela manhã até a cidade e retorno à tardinha). 

 

  

                                            
93

 Utilizou-se esta denominação, porém apesar de pouco usado, há também uso do cavalo e 
carroça, que é pouco usado para esta finalidade. 
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5.2.9 Organização e integração social 

As famílias também foram questionadas quanto às formas de organização e 

integração social, como forma de identificação da inserção e relações sociais e 

econômicas que os quilombolas possuem com seu entorno. Nesse sentido foram 

identificadas e agrupadas as diferentes formas citadas, de forma a contemplar uma 

resposta por família integrante do estudo, conforme demonstrado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Distribuição da frequência e tipos de inserção social das famílias 
quilombolas integrantes do estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

A partir da distribuição de frequência dos tipos de integração social, observou-

se que “Organização Não Governamental (ONG)+Associação+Igreja” são citadas 

por 46%; a “Associação”, unicamente, por 26%; “Organização Não Governamental 

ONG+Associação” 11%; “Igreja+Associação” por 9%; apenas “Cooperativa” foi 

citada por 3% das famílias, “Associação+ONG+Cooperativa+Igreja” por 3% e 

Associação+Cooperativa por 2% das famílias. 

A Associação é a mais citada, tanto individualmente como associada a outras 

formas de integração social, provavelmente decorrente do processo de identificação 
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e certificação94 das comunidades, desenvolvido a partir de demanda da setorial 

quilombola junto ao CODETER. Dos Santos Pinheiro (2014) aponta que estas 

associações foram a estratégia utilizada pelos quilombolas para entrarem na esfera 

da legalidade, principalmente em relação ao Estado, quanto aos processos de 

titulação coletiva da terra das comunidades. Porém permanece como instrumento 

para outras ações e políticas públicas, como por exemplo para emissão do Talão do 

Produtor, pois desde 2011 articulam uma ação conjunta com diversos órgãos, mas o 

“ponto de partida” é a família ser integrante da Associação quilombola.  

Na sequência aparece ONG95, seguido da igreja e, em menor proporção a 

Cooperativa. A referência à ONG provavelmente vinculada ao trabalho desenvolvido 

pelo CAPA96 nessas comunidades, desde o ano 2000. 

5.2.10 Políticas públicas 

Em relação às políticas públicas que as famílias acessaram anteriormente ao 

Programa Fomento, tendo sido mencionados o PBF, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), RS Rural, Projeto com a Sulgás97, Programa de Infraestrutura 

dos Territórios Rurais (PROINF), Luz para Todos, PNHR, Programa Nacional de 

Documentação da Trabalhadora Rural, Programa Arca das Letras e programa ligado 

à água98. 

                                            
94

 A representação das comunidades quilombolas no CODETER demandou o processo de 
identificação de comunidades no âmbito TZS, juntamente com encaminhamento da documentação 
para a Fundação Cultural Palmares para emissão da declaração de autodefinição de identidade 
étnica, conforme o Decreto nº 4.887.  

95
 Pelo que pode-se verificar nas entrevistas e contatos com as comunidades, a referência à ONG 

refere-se principalmente ao CAPA, visto que manteve ações continuadas junto às comunidades  
por maior período, desde início da década de 2000. Embora atualmente percebeu-se que não há 
mais a mesma dinâmica, porém provavelmente no período de realização do diagnóstico ainda se 
mantinha. 

96
 Peglow e Zanella (2017), apresentam uma síntese das ações do CAPA junto às comunidades 

quilombolas, tendo suas primeiras ações com esse público a partir do ano 2000. 
97

 Projeto Construindo Alternativas de Segurança Alimentar e Geração de Renda para as 
Comunidades Remanescentes de Quilombolas do Rio Grande do Sul, elaborado em 2007 e 
executado em 2009, com parceria entre Emater/RS-Ascar, Secretaria de Justiça e 
Desenvolvimento Social e Sulgás, nas comunidades de Picada, Rincão das Almas, Monjolo e 
Torrão, contemplados com equipamentos para qualificar o artesanato e gerar renda, como 
máquinas de costura e tear, além de sementes, implementos agrícolas e extrator de suco. 

98
 Supõe-se que seja projeto da FUNASA que na época haviam realizado levantamentos no local 

para identificação de local para abertura de poços e/ou fornecimento de água através da Corsan, 
conforme mencionado em entrevista na comunidade da Coxilha Negra. 
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Conforme o Gráfico 7, o programa com maior acesso entre as famílias é o 

Bolsa Família, que 100% das famílias eram beneficiárias quando do início do 

Programa Fomento. Na sequência, ainda que em proporção bem menor de acesso 

das famílias aparece o programa RS Rural (25,81%) e o Programa Luz Para Todos 

(25,81%), que oportunizaram melhorias da infraestrutura e habitação (moradia, água 

e energia elétrica para algumas famílias), assim como insumos e equipamentos para 

a produção (sementes, animais).  

 

Gráfico 7 – Frequência das políticas públicas acessadas pelas famílias quilombolas 
integrantes da amostra 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

O PROINF mencionado por 16,13% das famílias envolve as comunidades 

com destaque o Monjolo, pois esta comunidade tem tido participação desde o início 

do processo de discussão do Desenvolvimento Territorial e da constituição do 

CODETER, integrando a coordenação deste colegiado. Destacam-se as ações 

desse programa voltadas para o processo de identificação das comunidades no 

território e em projetos para construção de sedes das associações quilombolas como 

espaços de formação nas mesmas. 
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5.2.11 Anseios das famílias quilombolas 

Quando da realização do diagnóstico, as famílias entrevistadas foram 

questionadas quanto aos seus anseios para a vida futura da família. Não como algo 

que o Programa Fomento fosse dar conta, porém para nortear a ação extensionista 

e a articulação de políticas públicas para as famílias.  

Ao avaliar os principais anseios das famílias as “faces da pobreza” se 

evidenciam novamente (Gráfico 8), sendo a habitação (mais de 70% das famílias) o 

“sonho” mais lembrado. Esta privação é um dos cernes para a não permanência das 

famílias na zona rural, pois muitas não têm condições precárias. Os indicadores 

apresentados anteriormente relativos às más condições de moradia, a alta 

densidade de integrantes em relação ao tamanho das mesmas (nº de cômodos) 

relaciona-se diretamente à este anseio. Reforçando a importância de um programa 

como o PNHR para este público. 

 

Gráfico 8 – Frequência dos anseios apresentados pelas famílias quilombolas 
integrantes do estudo, no diagnóstico da UPFs 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Em segundo lugar, mais de 50% das famílias apontam o abastecimento de 

água. Conforme os dados anteriormente apresentados, das limitações de acesso à 
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água, a situação pode ser semelhante ao que Zimmermann (2014) apresenta, de 

que a privação do acesso a água é um elemento determinante para manutenção da 

condição social de pobreza dessas famílias.  

Do ponto de vista de políticas públicas nesse sentido, ainda que algumas 

ações do Programa RS Rural tenham viabilizado captação e rede, assim como 

louças (vaso sanitário e pia) para banheiros, para algumas famílias, verificou-se que 

em alguns casos as famílias não conseguiram efetivar o acesso à água, nem tiveram 

condições de usar os equipamentos (louças) adquiridos99.  

As fontes disponíveis (cacimbas) não garantem a qualidade e quantidade de 

água disponível para boa parte das famílias (54,84%) que apresentaram não dispor 

de água suficiente para o consumo humano. Naquele período estava em andamento 

a elaboração de projeto técnico para abastecimento de água através da FUNASA, 

porém durante a realização das entrevistas verificou-se que as obras não foram 

concluídas, pois onde os poços foram perfurados não foi encontrada água100.  

Em terceiro lugar, os anseios mais citados pelas famílias foram a terra e a 

renda. As pequenas áreas que as famílias quilombolas possuem são oriundas dos 

territórios negros constituídos a partir da posse, doação por testamento, compra 

através de dinheiro ou trabalho, entre outros, tendo sido expropriados ao longo do 

tempo (RUBERT; SILVA, 2009).  

No caso das comunidades de Coxilha Negra, Monjolo e Torrão, 100% das 

famílias entrevistadas utilizam sua área na condição de posseiros, integrando áreas 

contíguas ou núcleos familiares com áreas contíguas. Embora todas tenham seu 

processo para demarcação aberto junto ao INCRA desde 2009, possuem um longo 

caminho a percorrer, como reforça Dos Santos Pinheiro (2014) no sentido das 

dificuldades e entraves que terão que enfrentar, como a burocracia da normatização 

estatal e o acirramento de conflitos locais pela legalização de seu território. 

 

  

                                            
99

 Na entrevista 5, foi manifestado que somente agora (2017) utilizou o vaso sanitário adquirido 
quando da execução do RS Rural (2004), pois naquela época não tinham água, nem energia 
elétrica, tendo sido viabilizado o banheiro somente agora com a nova moradia. 

100
 Situação semelhante ocorre em várias outras localidades da zona rural do município, onde as 
comunidades ficam na expectativa da água, através de ações de políticas públicas, que não se 
efetivam devido a características o solo (geologia), conforme a equipe local da Emater/RS. 
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5.2.12 Síntese das faces da pobreza das famílias quilombolas 

O esforço de trazer à tona a experiência da execução do Programa Fomento, 

inserido num contexto de estruturação e ampliação de políticas públicas e garantia 

de direitos, como fundamentais para a superação da pobreza, junto às comunidades 

quilombolas, com o propósito de evidenciar as faces da pobreza nessas 

comunidades como também estratégias que essas comunidades possuem para 

enfrentar tal situação, exige que se vá além de uma descrição de dados. Porém, 

revelar as faces e privações constitui-se importante para análise e definição das 

políticas públicas, que dialoguem com a realidade vivida pelas pessoas, “alvo” 

dessas políticas. A Figura abaixo apresenta uma síntese dos principais elementos 

que constituem as faces da pobreza das famílias quilombolas.  

 

Figura 4 – Faces da pobreza rural nas famílias quilombolas participantes do 
Programa Fomento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No caso das famílias quilombolas participantes do Programa, foram 

evidenciadas privações mais intensas nas comunidades mais distantes. Em relação 

à educação, as mulheres estão em situação de “menor privação” que os homens, 
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situação evidenciada entre os jovens, pois 25% não está estudando e todos são do 

sexo masculino; entre os adultos 16,67% não são alfabetizados, sendo a maioria 

homens e 6,25% dos adultos que possuem o ensino fundamental completo são 

mulheres, residentes na comunidade (Coxilha Negra) mais próxima de um núcleo 

rural “urbanizado”101, em que é ofertado o ensino na modalidade de educação de 

jovens e adultos à noite. Por outro lado, a comunidade mais distante (Torrão), possui 

os piores índices em relação à educação (33,33% dos titulares do PBF não são 

alfabetizados). 

Ainda enfrentam dificuldades no acesso à saúde, mesmo com a proximidade 

da UBS, apontadas a partir de entrevista (entrevista 5) como distinção no 

atendimento entre “negro” e “alemão”. Além dos gastos que envolvem 

deslocamentos para atendimentos emergenciais e de maior complexidade 

(entrevista 5 e 6). Demonstrando, através deste elemento assim como outros já 

apresentados, a estigmatização desse grupo social102. 

Evidenciaram-se elementos da relação entre a terra (área ocupada), produção 

e renda. Pois as pequenas áreas que ocupam (maior parte áreas de até 1 hectare, 

71% das famílias), são fator limitante para a produção. Em relação à produção, 

caracterizam-se pela produção para o autoconsumo, tendo como principais itens 

produzidos pelas famílias para essa finalidade as hortaliças, milho e feijão. A 

produção para comercialização é feita por 35,48% das famílias, sendo 

prioritariamente a produção de feijão (12,9% das famílias), seguido de hortaliças, 

milho e fumo (6,45% das famílias respectivamente para cada item).  

Portanto, no que se refere à geração de renda das famílias, 35,48% tem 

alguma renda oriunda da produção agrícola; aliada a outras fontes como a 

comercialização de artesanato (6,45%) e o trabalho fora da UPF como diarista 

(81,10% das famílias), sendo esta última a principal fonte de renda das famílias 

quilombolas (principalmente nas culturas de fumo e batata). 

Em relação à infraestrutura, as condições em que vivem as famílias 

apresentam privações mais significativas no que se refere à habitação, quer seja 

pelas condições em que as mesmas se encontram (48,39% consideradas precárias 

                                            
101

 Aqui se utiliza esta expressão para designar um núcleo rural (vila) equipado com escola, UBS, 
vários comércios e serviços, cooperativa, agroindústria, banco. 

102
 Conforme Fialho (2005) a estigmatização é fruto das relações sociais, das críticas e autocríticas, 
tendo poder de invadir a consciência individual e coletiva, abatendo a auto-estima e reduzindo a 
possibilidade de reação, podendo chegar à situação de resignação (p. 130). 
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e 41,94% regular); quanto à densidade de moradores por domicílio103, já que o 

número de cômodos que mais se repetiu foi 1 cômodo da casa sendo o mesmo 

também para dormir (25,8% das famílias), nesse caso não havendo cômodo 

específico para dormir. Além disso, 45,16% não possuem banheiro, tendo como 

destino do esgoto à céu aberto (64,52%) e a maior parte das famílias (74,2%) não 

possui água suficiente para seu consumo familiar, evidenciando as precárias 

condições de saneamento a que estão expostos. Em relação à energia elétrica, 

6,45% das famílias ainda não possuem. O acesso às UPF‟s é considerado ruim e 

muito ruim para 58,06% das famílias. 

Por outro lado, as famílias apontaram políticas públicas que acessaram, com 

destaque para o PBF que 100% acessam, assim como a referência do Programa RS 

Rural e Luz Para Todos (25,81% das famílias para ambos), que tiveram 

contribuições para as condições de infraestrutura das famílias104. 

Também se verificou que a maior parte das famílias integra e participa das 

Associações quilombolas, que, embora tenham sido organizadas para dar conta da 

demanda estatal para certificação das comunidades, é a principal forma de 

integração e organização citada pelas famílias. 

A relação entre as principais privações e os anseios, que apontam para a 

perspectiva de futuro que as famílias desejam, foi expressa através dos anseios que 

as famílias manifestaram por ocasião do início da execução do Programa Fomento. 

Sendo apontado como principal anseio a habitação (mais de 70% das famílias); em 

segundo, por mais de 50% das famílias, o abastecimento de água como anseio a ser 

concretizado; e em terceiro lugar, os anseios mais citados pelas famílias foram a 

terra e a renda.  

 Na próxima seção se pretende aprofundar a percepção dos atores sobre a 

pobreza e esses processos, sua relação com a política pública (Programa Fomento) 

e seus aportes para a trajetória das famílias quilombolas em situação de extrema 

pobreza. 

 

                                            
103

 Este indicador é usado na PNAD para avaliar as condições de moradia, considera a razão entre o 
número de integrantes da família e o número de cômodos da casa, descontados a cozinha e o 
banheiro. 

104
 Ainda que as moradias viabilizadas através do RS rural possuíam apenas 1 cômodo, naquele 
momento já significou melhoria pois era uma construção de alvenaria, com piso, diminuindo a 
exposição da família às intempéries. 
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6 RESULTADOS E APORTES DO PROGRAMA FOMENTO ÀS ATIVIDADES 

PRODUTIVAS RURAIS NA PERCEPÇÃO DOS ATORES 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e analisar a percepção dos atores 

envolvidos no Programa Fomento, sobre a pobreza; os resultados e aportes do 

Programa, e a relação destes com as estratégias de enfrentamento à pobreza das 

famílias quilombolas, integrantes deste estudo. 

Para dar conta deste propósito, foram realizadas entrevistas com os atores 

envolvidos (conforme descrito na metodologia) e utilizados os dados sistematizados 

a partir do instrumento de avaliação do Programa (APÊNDICE B), elaborado e 

aplicado pela equipe local da EMATER para avaliação do Programa pelas famílias 

envolvidas (2014).  

Foram entrevistadas três famílias quilombolas, uma de cada comunidade 

integrante da pesquisa (Torrão, Monjolo e Coxilha Negra); três agentes de ATERS e 

dois representantes de entidades integrantes do comitê gestor local do programa105.  

Conforme descrito na metodologia, a partir do roteiro das entrevistas, as falas 

foram organizadas e utilizou-se o software Voyant Tools (2017) para estruturação da 

nuvem de palavras, identificando-se as cinco categorias de maior incidência. 

6.1 PERCEPÇÕES DA POBREZA NO OLHAR DOS ATORES 

“Gente é pra brilhar não pra morrer de fome” 

(Caetano Veloso) 

 

 Do ponto de vista conceitual já foram abordadas anteriormente as diferentes 

concepções sobre a pobreza, historicamente constituídas e balizadoras para 

dimensionamento e implementação de políticas públicas. Partindo de uma noção de 

subsistência, conceitos mais restritos à renda, evoluindo posteriormente para uma 

visão multidimensional e de desenvolvimento humano e social, incorporando a visão 

que os próprios pobres fazem da sua situação. 

Nesse sentido, antes de discutir e analisar os resultados e aportes do 

Programa a partir da visão dos atores envolvidos será analisada a percepção desses 

                                            
105

 Um representante da SMDSH e um do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (ligado à FETAG). 
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atores sobre a pobreza, para posterior confrontação com os resultados e aportes do 

Programa com essa visão.  

Os mediadores sociais entrevistados106 ao abordarem o tema da pobreza e 

sua relação com as famílias quilombolas expressaram sua visão que pode ser 

sintetizada na nuvem de palavras abaixo. 

 

Figura 5 – Nuvem de palavras da percepção dos mediadores sociais sobre a 
pobreza nas comunidades quilombolas 

 

Fonte: Voyant Tools, organizado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme a Figura 5 identifica-se as expressões “gente” “renda” “água” 

“pobreza” “famílias”, como as mais frequentes nas falas dos mediadores sociais, 

para caracterização da sua percepção sobre a pobreza.  

A sequência “gente”, “renda” e “água” expressa a percepção dos mediadores 

sobre a pobreza, também a partir dos elementos observados no conjunto das 

entrevistas, relacionando-se às privações que as famílias estão expostas. 

A centralidade nas pessoas (“gente”) foi o foco da concepção da Secretaria 

de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo e da EMATER/RS na gestão 

                                            
106

 Três agentes de ATER da entidade executora, sendo dois da equipe municipal da Emater/RS e 
um da coordenação estadual do Programa; dois integrantes do Comitê Gestor do Programa, com 
a maior frequência nas reuniões, sendo um da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Habitação e um do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 



111 

 

2011-2014, quando da execução da 1ª e 2ª etapas do Programa Fomento, fazendo 

parte dos pressupostos da proposta de desenvolvimento rural, “um rural com gente” 

(EMATER, 2013). Tendo sido abordada nas diversas capacitações e eventos com os 

agentes de ATER, parceiros e públicos assistidos pela EMATER/RS, na perspectiva 

do papel das políticas públicas de desenvolvimento rural com foco nas pessoas, 

considerando também o rural não somente agrícola, mas incorporando outras 

dimensões na perspectiva da multifuncionalidade do espaço rural.  

Além disso, o foco da ação do Programa Fomento na inclusão produtiva como 

possibilidade de gerar renda para as famílias, assim como a segurança alimentar, foi 

central na execução do Programa. Nesse sentido, demonstra como o componente 

monetário (renda) está presente de forma preponderante na visão desses 

mediadores, sobre a pobreza.  

Conforme a entrevista 3, a questão da renda está associada à oportunidade: 

(...) são comunidades que nascem, são carentes, as famílias vão se 
agregando em um certo local, só que eles não tem a oportunidade, se não for 
trabalhar de peão é difícil ter outra renda né. (...) O que a gente vê, a questão 
da pobreza é a falta de oportunidade de um emprego, de uma atividade que 
pudesse desenvolver, como ele não tem essa atividade, não tem essa 
oportunidade né, a pessoa fica desassistida (Entrevista 3, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais). 

Já a categoria “água”, uma das principais privações nas comunidades 

quilombolas, pode ser considerada no âmbito da segurança alimentar das 

comunidades quilombolas. Tanto para garantir o consumo de água (potável), quanto 

para a produção de alimentos para o autoconsumo, dificultando e até impedindo que 

obtenham resultados. A penosidade relatada nas entrevistas, relativas às distâncias 

e à forma usada para carregar água para o consumo, é outro aspecto ligado às 

privações relativas ao acesso à água. Mesmo com ações nesse sentido, a água 

permanece como um problema sem solução para algumas famílias, conforme já 

mencionado no capítulo anterior.  

“Pobreza” e “família” são as demais categorias, ainda que pobreza seja 

também o questionamento na entrevista, a repetição dessa expressão, juntamente 

com as expressões “gente” e “família” abre uma dúvida, na medida em que pode 

carregar um significado de “responsabilidade” focado unicamente nesses atores: as 

“gentes” e “famílias” quilombolas, para a mudança dessa situação.  
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O foco do Programa Fomento foi as famílias e as UPF‟s, através de ações 

individuais (visitas de acompanhamento à família/UPF) e coletivas (reunindo por 

comunidade ou grupos de famílias). A fala da entrevista 1 agrega elementos sobre o 

a expressão “família” e as relações dentro da comunidade, entre os agentes de 

ATER que executaram o Programa: 

(...) quando tu chegas em uma comunidade quilombola ela tem um perfil... 
Nesses grupos com eles, pelo pertencimento, é uma coisa mais familiar, 
parece assim, a gente lidava com uma grande família ali, e assim, as 
relações, as discussões, no inicio a gente fica um pouco receoso, „Ah, tão 
brigando, tão discutindo‟, mas é o jeito deles, é a forma deles conviverem e 
também se organizarem e também resolverem os problemas deles. Então às 
vezes a gente ficava meio assustado, mas tu  acaba se acostumando, 
entendendo aquela lógica e organização (Entrevista 1). 

Conforme esta fala, para além da categoria “família” enquanto unidade de 

produção familiar (UPF), definida pelo Programa Fomento, assim como pelo 

Cadúnico, na visão dos agentes de ATER, a categoria “família” também se refere à 

comunidade.  

Ainda na relação das categorias “renda” e “família”, relativas à percepção da 

pobreza pelos agentes de ATER, agregam elementos ligados às relações de 

trabalho, no contexto de relações interétnicas que se estabeleceram ao longo do 

tempo, conforme a entrevista 1: 

Acho que é a questão do histórico das famílias, que foram excluídas sempre 
e sempre aquele perfil de trabalhar para o colono, vender a força de trabalho 
para um colono, e achar as vezes que... mesmo sendo explorados não 
perceber isso... „Não, mas eles são muito bom pra gente, eles deixam a gente 
pegar água da cacimba que tá na terra ali... eles são muito bons...‟. „Com eles 
não tem problema, eles deixam a gente‟. Então isso vai, acho, que se 
reproduzindo nas gerações, vai se reproduzindo isso „Ah, eu trabalho pra ele 
mas ele me dá, eu preciso de um remédio ele vai comprar pra mim...‟. Essa 
relação, eu acho que é muito forte ainda, lá no Torrão, já o Monjolo tem um 
perfil diferente, eles são diferentes, o Rincão já tem outro, mas eu estou 
falando mais sempre pensando no Torrão porque é o que tem a maioria ali 
né! Então no Torrão é bem característico, eu acho que é o mais característico 
dessa grande família, e da exploração, e aquela coisa que vai se 
perpetuando, acho que é bem característico mesmo. Mas as famílias que a 
gente percebe as características ruins é isso, que ficaram com poucas terras, 
terras com dificuldade para plantar, e que acabam vendendo a força de 
trabalho para os que tem mais. Entrevista 1 (agente ATER). 

Explorando um pouco mais da categoria “família”, na percepção dos 

mediadores, diferentemente das outras famílias de agricultores familiares em 

extrema pobreza incluídos no Programa Fomento, a pobreza nessas comunidades 

foi considerada mais “homogênea”: 
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Quilombolas já tinham o perfil mais homogêneo (...) Então, a grande parte 
das famílias tu vê por todas as condições que estavam em situação de 
extrema pobreza. Condições de habitação falta de água, saneamento, 
enfim... E também a questão da terra não tinha produção, pedaços pequenos 
de terra, quase nada de produção, nem horta, e excluídas (...) (Entrevista 1, 
agente ATER). 

Essa observação foi feita a partir do relato das primeiras visitas de seleção 

das famílias para o Programa. Relatando que no caso das que não são quilombolas, 

houve situações em que a informação do Cadúnico não correspondia à realidade da 

pobreza, segundo a percepção dos agentes de ATER: 

(...) o dilema inicial do trabalho são as percepções, porque, as vezes tu chega 
numa casa e pelo pátio, pelas condições externas da moradia e depois 
internas tu julga se aquela família é pobre ou não, se é extrema pobreza ou 
não. (...) Então esse julgamento físico, do espaço físico e até do vestuário da 
família, das condições de higiene foi o que a gente buscava no primeiro lugar, 
e por ali a gente achava “é pobre ou não é”. E por várias situações a gente 
chegava e conversando com a família e vendo as condições da casa, e de 
trabalho, alguma a gente verificou que não estavam de acordo com os 
critérios de extrema pobreza que se pensava, que se tinha delimitado, 
algumas famílias plantavam fumo e tinham condições, tinham trator. Com 
essas famílias a gente fez uma conversa, até para elas entenderem o que 
seria a intenção do projeto (Entrevista 1, Agente de ATER). 

A homogeneidade considerada em relação à pobreza nas comunidades 

quilombolas referida na Entrevista 1, refere-se à essa comparação com as demais 

famílias inicialmente identificadas como na extrema pobreza a partir dos dados do 

Cadúnico. Ou seja, havia maior conformidade dos dados do Cadúnico nas 

comunidades quilombolas do que nas demais (agricultores familiares). Além disso, 

outro elemento apontado sobre a “família”, comparando a situação de quilombolas e 

não quilombolas relaciona-se ao isolamento e acesso a políticas públicas. Segundo 

a Entrevista 1, as famílias das comunidades quilombolas encontram-se menos 

isoladas que as demais: 

(...) nos quilombolas, por toda a questão de organização e de pertencimento e 
de ter um vizinho que também passa pelas mesmas situações que tu e que tu 
conhece, que ele tá ali no teu pátio junto e que ele vai na reunião, eles tem 
esse outro perfil. (...) a questão do grupo, do pertencimento, ele é um ponta 
pé inicial que ajuda nos trabalhos (Entrevista 1, Agente de ATER). 

Já entre as famílias quilombolas entrevistadas, as palavras mais frequentes 

para expressarem sua visão sobre a pobreza podem ser observadas na Figura 6, 

sendo mais frequentes as expressões “gente”, “casa”, “serviço”, “comida”, 

“comunidade”. 
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Figura 6 – Nuvem de palavras da percepção das famílias quilombolas 
entrevistadas, sobre a pobreza nas comunidades quilombolas 

 

Fonte: Voyant Tools, organizado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Como se pode visualizar, mediadores e quilombolas apontam com maior 

frequência a expressão “gente”, tendo convergência na sua percepção sobre a 

pobreza quanto à essa categoria, demonstrando também que a estratégia do 

programa107 foi percebida pelos quilombolas, aspecto que destaca o papel da 

mediação na construção de referenciais percebidos como importantes pelo público. 

 Compreende-se o significado dessa expressão a partir da centralidade das 

“gentes”, pessoas, para qualquer análise e ação sobre a pobreza, pois se trata de 

analisar a partir da “gente”, não como vitimização, mas de compreender as 

circunstâncias (histórico-estruturais) em que vivem e desejam enquanto atores. 

A sequência das categorias apontadas pelas famílias quilombolas, “casa” 

“serviço” “comida” “comunidade”, pode ser interpretada a partir da visão 

multidimensional da pobreza e da perspectiva do desenvolvimento humano de Sen 

(2000). Avançando na perspectiva que o autor aponta em relação às liberdades, da 

possibilidade de levar a vida que desejam ter. 

Uma síntese da percepção e anseio dessas famílias, que também consideram 

pobres outras famílias da comunidade, em situação pior que a sua, agregando as 

categorias citadas, foi expressa na entrevista 7 (Coxilha Negra). 

Ela tá numa situação pior do que eu. (...)oh, eles não tem nada, não tem 
nada. (...) Antes eu me considerava pobre. Antes, assim, quando eu voltei pra 
cá pra casa, aí eu me considerava pobre, porque ai eu só tinha uma cozinha 
e uma sala e comida todos os dias. Isso eu tinha, mas não vou dizer que era 
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 Conforme mencionado anteriormente, “um rural com gente” (EMATER, 2013). 
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carne todos os dias, que era refri, bolo, essas coisas. Mas eu tinha comida. 
Agora, não vou dizer agora que eu ainda sou pobre, porque agora já como 
todos os dias, carne, já deu pra aumentar minha casinha de pouquinho em 
pouquinho. As crianças estão bem arrumadinha. Não vou dizer que é uma 
roupinha de moda, mas tão bem arrumadinho. Eu consigo manter as minhas 
continhas em dia. Antes eu tava meio, sempre no balanço do trem com as 
minhas continhas, mas agora consigo manter minhas continhas em dia 
(Entrevista 7). 

 A partir de como descreve a sua situação de pobreza, anterior ao Programa 

Fomento, faz a comparação e descrição de como percebe outras famílias pobres na 

comunidade: 

(...) mas, que nem eu tava te dizendo, ainda tem pessoa pobre sim. Porque 
que nem essa guria, ela é pobre. Não tem pra guria e pra eles comerem. Mais 
ai eu também vou dizer assim: mas porque não arrumam um serviço? Mas 
como é que vão dar um serviço pra uma guria de 16 anos? Geralmente eles 
não querem dar serviço pra menor, ainda mais de carteira assinada, com 
criança e aqui fora é só nas lavouras de fumo mesmo e ai tem os instrutor 
que tão nas casas e dizem assim: criança não é pra tá no meio duma lavoura 
de fumo. Ai então de onde é que ela vai tirar serviço? Como ela vai trabalhar? 
Como ela vai conseguir mudar a situação dela? Se ela não tem nenhum lado 
pra correr? Ela, agora eu considero ela pobre. Porque ela não tem pra onde 
correr. Ela só recebe aquele dinheirinho ali do bolsa escola mesmo. É a única 
rendinha que ela tem. Que eu nem considero renda porque ela tem que 
comprar fralda, ela tem que comprar roupa. (...) Ai agora eu considero ela, 
assim uma pessoa pobre. Eu acho assim, oh, não é por má vontade também, 
mas é que ela não tem saída. Não tem mesmo e aqui fora também não tem 
creche ai não tem uma pessoa assim pra cuidar a criança pra ela. Pelo 
menos ela vai no colégio, é uma solução boa (Entrevista 7, Coxilha Negra) 

 Conforme anteriormente mencionado, enriquecido com a fala da entrevista 7, 

pode se perceber o dilema entre os determinantes e condicionantes da situação de 

pobreza que as famílias quilombolas enfrentam e a luta diária através de estratégias 

de enfrentamento e busca pela mudança dessa situação. Nesse sentido, a fala da 

entrevista 5 (Monjolo), complementa: 

Essa pobreza já vem de lá de trás. Já vem vindo de lá de trás, como diz o 
outro, já vem de raiz. Já vem passando, aí quando penso de quere muda um 
pouco, não consegue, já é tarde... Não consegue. (...) Porque farta de ajuda. 
Que no geral, nas comunidade, tu vê que precisa, que tem muita pobreza, 
ainda de todas partes. E tu oia, e mesmo sabe, si tu anda pelas comunidade 
tu vê. Tem comunidade que tão bem, outras que tão, no meio da comunidade 
tem gente que tão bem e outras tão mais, tão mais assim... Tão precisando 
de ajuda, de, de impulso. (...) o que diferencia é que lá tem um que tem casa 
boa, lá no outro canto tem o outro, mal a pena tem aquela casinha, ali, dele 
lá, de tauba, mais tem, pra se esconde dos fenômenos da chuva. Ele tem 
aquele lugar, tem, mais não tem aquela estrutura que o outro tem. Uma casa 
boa, com cama boa, comida boa. Ah.. assim, um lugar assim, como é que eu 
vô dize? Um banheiro decente ele não tem. Mais ali a gente já vê a diferença 
(Entrevista 5, Monjolo). 
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 O “impulso” referido na entrevista 5, também pode ser comparado com a 

expressão usada na entrevista 7, do “primeiro empurrão” inicial dado pelo Programa 

Fomento para a família: 

Mas ela tem boa vontade. É só um programa desses aí vim assim pra dar o 
primeiro empurrão. Mas tem que dar um empurrão assim, pra ela fazer 
alguma coisa assim que de uma renda pra ela, né? Ou que nem nós. Nós 
começamos ali com aquele dinheirinho ali pra montar a estrutura ali que nós 
montamos. Que nem eu comprei a tela, comprei as galinhas. Aquilo nada saiu 
do meu dinheiro. E ainda tinha aqueles 50 reais (RS Mais Renda) a mais que 
já ajudava, né? Se tivesse outros assim ia ser excelente. Eu acho que se 
tivesse assim oh, de um em um ano. Assim pra, não assim pra mim, no caso 
agora eu já ganhei, ai saio fora. Agora entra ela. Ai ela já se organizou, se 
organizou ali direitinho., né? Ai passou aquele um ano, entra outro. Sempre 
renovando assim. Podia ser com a mesma proposta, mas sempre renovando, 
de ano em ano, eu acho que não ia mais ter gente passando necessidade. 
Porque todo mundo diz assim: ai na colônia ninguém passa necessidade. 
Mentira, passa necessidade sim! (...) As vezes eu tenho batata, eu tenho 
feijão, eu tenho coisa assim, eu levo pra ela lá e do pra ela. Ou senão, até 
fome eles passavam (Entrevista 7, Coxilha Negra). 

Conforme as categorias mais frequentes e as falas das entrevistas citadas 

cabe destacar a expressão “comunidade” apontada pelas famílias quilombolas. 

Diferentemente da centralidade na família, referida pelos mediadores sociais, as 

famílias quilombolas apontam a comunidade como uma das categorias centrais da 

sua percepção sobre a pobreza. Além dos aspectos de diferenciação e da origem da 

pobreza, apontados pelas entrevistas (entrevista 5), as estratégias que as famílias 

constituem têm centralidade na comunidade. Quer seja pela solidariedade, através 

das relações de reciprocidade (Entrevista 7), como também pelos aspectos relativos 

à identidade e organização108.  

Com base nas entrevistas se identificaram dúvidas e/ou diferenças sobre a 

visão dos atores, mediadores e as famílias quilombolas, sobre o que é a 

“comunidade” e a associação. Ainda que na percepção sobre a pobreza esta não 

tenha sido mencionada, nas entrevistas em diversas falas ficou a dúvida sobre como 

percebem o papel de cada uma.  

A fala de um dos agentes de ATER, ao manifestar sua primeira aproximação 

com comunidades quilombolas a partir do Programa Fomento, menciona essa 

dúvida: 

                                            
108

 Aqui cabe destacar que não aparece a Associação, estrutura bem mais recente (2009) constituída 
para o reconhecimento pelo Estado, das comunidades quilombolas. Refere-se muito mais à 
questão da identidade. 
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Acho que depois que começou a chegar as Politicas Públicas eles 
começaram a se auto definir como Quilombo, e acabou um pouco do 
preconceito, até entre eles mesmos, pois antes eles não queriam se 
reconhecer (eu acredito). Tanto é que tinha alguns que a gente visitou que 
eram quilombolas e não estavam no cadastro como quilombola, depois a 
gente acabou encaminhando eles. 
- „eu sou ali daquela região, eu nasci ali, mas eu não sou quilombola‟ 
- Porque tu não és quilombola? 
- „Porque eu não estou na associação‟ 
Aí eles começaram a entender que não era a associação quilombola, e sim o 
lugar onde eles crescerem e foram criados que é o quilombo (Entrevista 2, 

Mediadores). 

A fala da entrevista 5 expressa elementos para a dúvida anteriormente 

mencionada: 

Eu tive bem de saí, tive bem de sai lá da comunidade, saí da associação. 
Mais depois eu pensei assim, mais eu ajudei a puxá tanta coisa! (...) Essa 
comunidade foi muito unida. Por isso que muitos projeto veio prá cá, porque 
era mais unida. E ai era os grupo mais grande e mais unido que era esse 
grupo (Entrevista 5, Monjolo). 

A associação é uma referência mais recente (nessas comunidades desde 

2009), constituída para atender a normatização para as ações do Estado e para um 

conjunto de políticas públicas, inclusive para a identificação e inclusão das famílias 

no Programa Fomento este critério foi considerado, tendo em vista que várias 

famílias não estavam identificadas no cadastro único como quilombolas109. Nesse 

sentido, diversas ações têm sido encaminhadas através dessa organização, desde 

as ações de demarcação/regularização das áreas das comunidades junto ao INCRA, 

até às demandas junto à Prefeitura Municipal (emissão talão do produtor, saúde, 

assistência social). 

Porém a categoria “comunidade” carrega um significado relacionado à 

identidade e sentimento de pertencimento das famílias, vinculando-se a outros 

elementos. Rubert (2012) relaciona essa categoria a trocas materiais e simbólicas, e 

não como fronteiras espaciais fixas, na sua dimensão territorial. 

Ainda que tenha muitos conflitos (tanto por fatores internos como externos), é 

na “comunidade” quilombola que reside a referência da sua trajetória e segurança, 

como “um lugar confortável e aconchegante (...). Lá fora, na rua, toda sorte de perigo 

                                            
109

 Inclusive a titular do PBF da família da entrevista 7; que representa as comunidades quilombolas 
no Conselho Municipal de Assistência Social, porém desconhecia que no Cadúnico não está como 
quilombola. Fato informado pela pesquisadora durante a realização da entrevista. 
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está à espreita; temos que estar alertas quando saímos, prestar atenção com quem 

falamos e a quem nos fala, estar de prontidão a cada minuto” (BAUMAN, 2003, p. 7). 

Não é algo idealizado distante de conflitos, conforme já foi mencionado. 

Mudanças e diferenças relativas à realidade de cada uma das 3 comunidades 

também foram percebidas nesse sentido. A comunidade do Torrão carrega um 

conjunto de estigmas, iniciando-se pela sua denominação relacionada às casas de 

torrão existentes até início dos anos 2000.  

Esta situação, compreendida a partir de uma relação de poder entre grupos 

sociais (ELIAS; SCOTSON, 2000), relaciona-se a uma condição de humilhação e 

opressão a partir do estigma referente a sua condição social (baixo padrão de vida, 

característica étnico-racial) interferindo na autoestima e podendo inclusive levar à 

resignação, no que se refere a mudanças nas suas condições de vida (FIALHO, 

2005). 

Conforme relatado na entrevista 5, há preconceito e estigmas entre as 

próprias comunidades, um deles relativo à característica da comunidade do Torrão 

em acionar na justiça do trabalho os colonos a quem prestam serviço. 

Comportamento condenado pelas famílias das entrevistas 5 e 6 (da própria 

comunidade). 

No Torrão eles não perdoa ninguém. Ah lá não perdoa ninguém. Inté si 
trabaia uma semana, duas, si não pago já... eles não... Não, graças a Deus 
eu nunca fiz isso e digo não é pra faze. Tu fica visto pro resto da vida 
(Entrevista 5, Monjolo). 

 
Eu arrumei esses peão ainda pra ele. O único que tinha, que tem aqui. E tudo 
pessoal de confiança. Isso é que é complicado, né? Eu arrumo só pessoal de 
confiança para trabalhar. Para não dar problema. Caso de problema, de a 
gente botar no ministério, eu não gosto disso ai. Escolho na ponta do dedo 
(Entrevista 6, Torrão). 

Certamente essas visões estão construídas dentro do contexto das relações 

interétnicas estabelecidas, entre colonos e quilombolas. Pois as famílias quilombolas 

convivem e se utilizam dos mesmos serviços das demais famílias na zona rural do 

município (festas de comunidades religiosas, escola, unidade de saúde, casas 

comerciais, cooperativa, etc). Acabam reproduzindo preconceitos e estigmas, 

relacionados à sua própria comunidade, porém para serem aceitos e ter a 

“confiança” dos colonos. 
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A mesma família que “condena” a atitude de outros integrantes, também 

expressa sua visão e sofrimento a partir da sua percepção sobre a pobreza na 

comunidade quilombola do Torrão : 

Pobre no caso assim vai viver no meio da escravidão. (...) Ele sempre é o 
último. (...) Ta lá no final que ninguém enxerga. A única coisa foi a Emater 
que enxergou isso ai. (...) Eles não enxerga nós. Eles passam direto assim ó. 
(...) Tem colono ai que não enxergam nós. Nós temos vizinho aqui que não 
dão uma assinatura pra nós. (...) Podia tirar nota, mas não tiram. (Pode pagar 
50,00 ou 100,00 pila não tiram) E pra fazer compra, nós fazemos rancho aqui 
também. E ai pra isso o cara é bom. Olha não é fácil. É difícil. (...) É bem 
assim. E eles falam „ah ganham do governo lá, aquilo, vem projetos pra 
vocês. Como é que pra nós não vem nada?‟ Eles pensam assim. E ai eles 
dão nos nossos dedos. Nós vamos comprar um produto lá, tchê, olha é 
complicado. (...) É complicado, olha! (...) É brabo! Mas... a gente tem que 
viver assim, não adianta. (...) Mas claro, os quilombola recebe beneficio, e 
eles dizem: como é que fulano ganha tanto lá e nós não ganhamos nada? 
Mas eles estão ganhando! Eles trabalham com o governo também. Eles 
compram quatro, cinco camionetes de vez e ai quanto o governo... (...) Isso 
eles não pensam. Eu não sou burro nisso ai. (...) Muito difícil isso. A gente 
tem que levar no peito. Não adianta. Tu tem que assumir o compromisso. Não 
tem defesa nenhuma. Nós não temos defesa. É complicado. Comércio 
mesmo, tu tem que ir ali. Não adianta, não tem outro lugar (Entrevista 6, 
Torrão). 

Já na comunidade do Monjolo, foram referidos os conflitos internos, ligados a 

conflitos entre famílias, que inclusive geraram uma situação de prisão de um jovem. 

Embora após seu julgamento ter sido considerado inocente, a família não quis 

acionar judicialmente a outra, que foi a geradora da prisão (Entrevista 5). Além disso, 

outros conflitos entre as famílias foram apontados na entrevista 5, relacionados à 

experiência de comercialização para os programas institucionais, entre outros. 

Porém a “ruptura” na comunidade, uma das mais unidas, conforme anteriormente 

descrito pela entrevista 5, ocorreu mais recentemente devido a ação de agentes 

externos, quando da execução do PNHR, por duas organizações distintas 

(CREHNOR e FETRAF), que acabaram gerando o rompimento nas relações e 

organização de famílias da comunidade.  

Outro fato interno à comunidade do Monjolo foi relatado quanto a frequente 

exclusão da família entrevistada de outras ações coletivas, anteriormente (associada 

à uma condição de “inferioridade” dessa família, conforme percepção da 

pesquisadora na entrevista). Um dos exemplos foi relativo ao projeto para o 

programa Luz Para Todos, em que a família não foi incluída, assim como até hoje 

uma família não tem energia elétrica, pois depende de colocação de um poste 
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dentro da área ocupada por outra família da comunidade, que não autoriza essa 

instalação (Entrevista 5). 

Na comunidade de Coxilha Negra, a partir da entrevista, percebeu-se que há 

maior vínculo de reciprocidade entre as famílias. Como descrito nos capítulos 

anteriores, é também uma comunidade mais próxima da cidade e de uma vila 

urbanizada (Boa Vista), interagem com maior diversidade de famílias e de diferentes 

etnias110. 

Percebendo-se que esse contexto de inserção e relações que estabeleceram 

ao longo do tempo (quilombolas com os demais, prioritariamente os pomeranos), 

influencia na construção da identidade dessas comunidades quilombolas111. 

Em relação à categoria “serviço”, apesar das diferentes atitudes quanto à 

garantia de direitos trabalhistas, conforme mencionado anteriormente, a prestação 

de serviços como diarista é a principal fonte de renda das famílias das 3 

comunidades. A relação da pobreza com essa categoria pode ser expressa a partir 

do relato de como se dava essa relação, entre colonos e quilombolas: 

Nóis tamen trabaiava por dia, mais não ganhava nada. As vez ganhava uma 
galinha, um pedaço de pão e tá bom, tá pago teu dia. Dia era assim. É... 
Quando tu mora em cima da terra dum colono. (...) Naquela época quem 
morava em cima da terra dum colono era escravo. (...) Eu tinha que corre três 
vez pra ir lá na casa onde é que nóis trabaiava. Era com chuva, com tempo 
bom, era com frio, era com raio, era tromenta, era tudo, mais uma bagatela 
que a gente ganhava. Mais tinha que ir, tinha que toca, não tinha outro lugar 
pra trabaia. E eu loco que tava pra saí de lá. Chegou uma época que eu tava 
loco pra saí de lá e não sabia de que jeito. (...) Trabaiei catorze anos 
(Entrevista 5, Monjolo). 

 Atualmente além de diarista, principalmente na cultura do fumo e da batata, 

também várias famílias têm relação de parceria com colonos (meeiro). Na entrevista 

7 foi relatada a experiência na cultura do fumo, com um “compadre”: 

(...) Não tinha tempo pra nada. Ai eu colhia. Ai depois eu vinha pra casa. Ai 
ele (o compadre) tinha um eito de animal. Ai tinha que tratar cavalo, tinha que 
tratar vaca, tinha que tirar leite, galinha, tudo. Olha eu passei um trabalhão, 
um trabalhão. Ai nós tinha todo o fumo dentro do galpão, tudo arrumadinho. 
Não valeu nada. Ai quando era assim só pra classificar. Ai ele (o marido) 
falou assim: „sabe de juma coisa eu não vou plantar mais. Eu vou ir lá 
trabalhar de novo com o Edegar.‟ (diarista) (Entrevista 7, Coxilha Negra). 

                                            
110

 Aqui, além dos pomeranos, na Boa Vista, Boqueirão e São João da Reserva (localidades mais 
próximas da Coxilha Negra, além do centro urbano), há famílias alemãs (não pomeranas) como 
também “tuca” ou “brasileiro” (de origem portuguesa, fruto da miscigenação ) 

111
 Como também o inverso, pois se compreende a partir de (BARTH, 1998), que é na interação entre 
os diferentes grupos étnicos que se constroem e mantém as identidades étnicas. 
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 Essas falas expressam sentimentos e significados da pobreza, bem como de 

estratégias para seu enfrentamento. Porém essas estratégias, conforme as falas 

acima, nem sempre são “suficientes” para a mudança da realidade de pobreza que 

as famílias enfrentam, visto que há determinantes e condicionantes estruturais (“de 

raiz”, conforme mencionado na entrevista) como também conjunturais, tendo em 

vista que também há mudanças e descontinuidade em políticas públicas para estes 

públicos (“primeiro empurrão”, “impulso”). 

6.2 ESTRATÉGIAS DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS FRENTE À POBREZA 

 A partir das entrevistas com as famílias identificaram-se as principais 

categorias relacionadas às estratégias dessas famílias, frente à situação de pobreza, 

conforme a figura 7. 

 

Figura 7 – Nuvem de palavras em relação às estratégias de enfrentamento à 
pobreza das famílias quilombolas entrevistadas 

 

Fonte: Voyant Tools, organizado pela autora a partir das entrevistas. 

 

 Este conjunto de palavras expressa diversas estratégias utilizadas pelas 

famílias, no sentido de superação das dificuldades enfrentadas.  

Observa-se a centralidade na categoria “gente”. Demonstrando que, do ponto 

de vista das estratégias das comunidades quilombolas, para enfrentar a situação de 

pobreza, o foco está na “gente”, entendendo-se enquanto atores que vivenciam 

privações, porém vão constituindo meios para enfrentar e superar estas situações. 
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Cabe destacar que a perspectiva orientada ao ator (LONG, 2007) não ignora os 

fatores estruturais que interferem nesse processo, porém, os atores constituem suas 

estratégias para enfrentar e avançar, que é o que constitui a agência dos atores. 

Em segundo lugar aparece a “nota”, seguido de “fumo”, “batata” e “professora” 

(“colégio” na sequência). A partir das entrevistas e do conhecimento da realidade na 

prática extensionista, compreende-se a correlação das três expressões (“nota”, 

“fumo”, “batata”), relacionado à sua atividade produtiva e a comprovação da sua 

condição de agricultor quilombola, segurado especial da previdência social, bem 

como a principal atividade de renda das famílias como diarista e/ou meeiros na 

produção de batata e fumo junto aos agricultores familiares pomeranos (colonos).  

Para conseguir a emissão do Talão do Produtor Rural (Modelo 4) junto ao 

órgão da fazenda (Exatoria Estadual ou Prefeitura Municipal112), como as famílias 

quilombolas não possuem a documentação da terra, os colonos (normalmente 

aqueles para quem a família já prestava serviço) emitiam um documento (carta de 

anuência) cedendo uma parte de terra (2 hectares normalmente) para que a família 

quilombola pudesse emitir seu talão.  

Dentro dessa complexa relação interétnica entre colonos e pomeranos, esta é 

mais uma relação de dependência que se constitui. De certa forma fazendo com que 

se pense sobre as visões de “condenação” sobre as atitudes daqueles que acionam 

esses colonos judicialmente, quando seus direitos trabalhistas são negados. Se o 

colono negasse a carta, a família não teria seu Talão.  

Somente a partir de 2012 que se viabilizou outro caminho, após a certificação 

das comunidades pela Fundação Cultural Palmares e uma parceria de diversos 

agentes (EMATER, CAPA, Prefeitura Municipal, Exatoria Estadual, INCRA e as 

Associações Quilombolas), que, a partir de uma listagem das famílias quilombolas 

integrantes das comunidades, viabiliza a emissão do Talão como quilombolas.  

Além da emissão do Talão, outra dificuldade é em relação às notas. Como a 

maioria produz e comercializa pequenas quantidades, muitas vezes entre vizinhos 

ou pequenos comércios da redondeza, não há a emissão da nota (com a contra 

nota) necessária para a comprovação da sua atividade rural com notas anuais. 

Aqueles que comercializam através das cooperativas tem esse problema resolvido, 

                                            
112

 Antigamente havia órgão estadual emissor do Talão (Exatoria Estadual) no município. Após o 
fechamento desta, para que a população não tenha que deslocar-se até o município vizinho para 
emissão, a Prefeitura Municipal efetuou convênio com o Estado, para emissão do mesmo no 
município. 
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porém os demais ficam à mercê dos colonos (“patrão” conforme entrevista 6), em 

que há inclusive o pagamento para que a nota seja emitida.  

Também ocorre em alguns casos de as notas emitidas envolverem produtos 

em volumes e valores elevados, sendo este um elemento que impede famílias em 

situação de pobreza de acessarem programas como o Bolsa Família. 

(...) eu conheço gente ali que tá com a casa assim caindo, queria uma ajuda 
assim, pra arrumar sua casa, ai tem assim, gente que trabalha assim por dia 
assim, e aí cortaram o bolsa família, injustamente. Por causa, do que não 
sabe, não sabe né? Ai pegaram e emprestavam assim o modelo 15, assim, ai 
tiravam nota enorme assim, ai vai lá na assistente social, ai já cortavam né? 
Ai quando vê, elas não sabiam né? (Entrevista 7). 

Cabe ressaltar que até o surgimento da primeira cooperativa dos agricultores 

familiares no município, a Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região 

Sul (COOPAR) em 1992, essa questão da emissão da nota para o agricultor era um 

problema também para os colonos. Conforme Peglow e Cotrim (2013), este foi um 

dos principais “serviços” que a Cooperativa prestou aos seus associados, tendo em 

vista que a comercialização dos produtos (com exceção do leite e fumo) ocorria 

quase que totalmente sem emissão de nota, na informalidade. Este serviço da 

COOPAR também incluiu as famílias quilombolas, porém nas entrevistas houve a 

referência de que atualmente “está bem difícil de conseguir” (Entrevista 7). 

Inclusive esta estratégia da “cooperativa” e “COOPAR” também é significativa 

conforme a nuvem de palavras das entrevistas. A manutenção da atividade 

comercial com as cooperativas113, operando programas como o PAA (referem-se ao 

“Fome Zero” nas entrevistas 5 e 6) e para o PNAE, ainda que em volumes não tão 

elevados como na metade da década dos anos 2000, foi referida como estratégia 

para a renda, mas principalmente para viabilizar a emissão da nota no Talão do 

Produtor. 

Além da comprovação junto à previdência social, o Talão e as notas servem 

como comprovação de renda para qualquer tipo de financiamento (bancário ou no 

comércio da cidade). Se por um lado um valor um pouco mais elevado pode limitar o 

acesso a programas sociais, quando a família deseja avançar na produção ou outras 

melhorias (habitação, carro) se não tiver uma comprovação de renda maior também 

não terá seu crédito liberado, conforme relatado na entrevista 7: 

                                            
113

 Nas entrevistas foram citadas a COOPAR, a Cooperativa Sul Ecológia e a Cooperativa dos 
Produtores Agrícolas do Monte Bonito (COOPAMB). 
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(...) mas ai as vezes tu quer fazer um empréstimo ou tu quer fazer alguma 
coisa no banco, tu vai lá e eles nem olham pra ti porque nem conta como uma 
renda, uma prova assim, que tu pode fazer. Mesmo tu tendo boa vontade, tu 
tem certeza de que tu consegue. Vamos fazer um empréstimo de 5 mil reais, 
ai eu tenho que pagar 300,00 assim por mês, eu consigo pagar esse 300,00 
por mês, ai quando vê eles dizem assim, mas isso ai não é, não dá pra fazer. 
Isso eu acho errado, porque eu queria fazer aquela coisa assim, pra eu fazer 
a reforma da minha casa assim: „ah isso não vale‟. Voltei pra casa de 
mãozinha abanando (Entrevista 7, Coxilha Negra). 

 Essas categorias enquanto “estratégias” de enfrentamento à pobreza 

adquirem um significado, pois se relaciona também a mais um direito historicamente 

negado. Conforme as entrevistas (entrevistas 5, 6 e 7), ainda que agricultores 

familiares (colonos) também enfrentem essa mesma situação, no caso dos 

quilombolas vai mais além. Para eles envolve desde a questão da terra 

(comprovação para aquisição do Talão), as relações interétnicas relacionadas ao 

trabalho e “necessidades” das famílias quanto à “ajuda” dos colonos, como a 

persistência dessa dificuldade que impediu e ainda impede em muitos casos o 

acesso a benefícios da previdência social (auxílio maternidade, auxílio doença e 

aposentadoria). Nesse sentido, as relações que estabelecem com os colonos, 

comércios locais e as cooperativas, fazem parte da sua estratégia para superar 

essas privações e ter a garantia do direito a estes benefícios, viabilizando renda 

(temporária ou não, de acordo com o benefício) e igualdade de direito com os 

demais agricultores.  

Conforme relatado na entrevista 6 e 7, mesmo tendo feitas várias tentativas 

para conseguirem o auxílio maternidade, não conseguiram comprovar os requisitos 

que o INSS solicitava, tendo sido negado o benefício. Por ocasião do trabalho como 

extensionista social junto a essas comunidades (2009-2010), fizeram-se diversos 

encaminhamentos, apoiando passo a passo para superar as dificuldades (diferentes 

orientações da agência local do INSS), inclusive para a Defensoria Pública da União 

(em Pelotas, cidade vizinha), porém não se obteve êxito. Manifestando também a 

preocupação sobre o cenário atual (Reforma da Previdência), que mais uma vez 

poderá impedir ou aumentar as dificuldades da tão almejada “aposentadoria” 

(também mencionada como estratégia). 

A outra categoria, enquanto estratégia de enfrentamento à pobreza que as 

famílias quilombolas apontaram, é relativa à educação: “professora”, “colégio”. Se 

por um lado ao relatarem a situação que os adultos enfrentaram, maior parte tendo 

que abandonar os estudos, pois tinham que trabalhar para ter comida, desde muito 
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jovens (entrevistas 5 e 6), almejam para seus filhos a continuidade dos estudos, para 

que tenham um futuro melhor. Essa estratégia pode ser identificada nas três 

comunidades, não somente enquanto cumprimento da condicionalidade do PBF, 

mas de fato como estratégia para que não permaneçam na situação em que os 

adultos se encontram e envolve as estratégias de reprodução social onde aquisição 

de um capital escolar é uma alternativa para ascensão e inserção socioeconômica. 

Nesse sentido, percebeu-se que inclusive as atividades de renda da família se 

modificaram no sentido de viabilizar o acesso à educação, bem como a preocupação 

com a qualidade e os problemas que as escolas e jovens enfrentam atualmente 

(Entrevista 7): 

Mas só que agora eu to num dilema assim que eu até nem sei o que eu faço. 
Porque ai agora minha guria tem que ir pro colégio, né? ...) E ai lá na Ba Vista 
a série dela que é a primeira série só tem na parte da tarde. Ai eles tem que ir 
lá na faixa pra pegar o ônibus. Eu acho muito longe eles ir lá na faixa pra 
pegar o ônibus, ainda mais quando tá chovendo. E se eu mando ela aqui no 
coleginho,  (...) Ai eu não tenho quem leve ela ali no coleginho. To quebrando 
a minha cabeça. Como fazer. E ai eu também não queria mandar ela lá pra 
cima. Porque no bom português lá rola muita droga, lá rola muita bebida, uns 
vão só pra malandragem, ainda mais na parte da tarde (Entrevista 7). 

A referência ao “coleginho” é da escola multisseriada mais próxima de onde 

residem, situada na localidade de Coxilha Negra. As várias referências da entrevista 

à professora se referem à comparação da escola e da professora desta escola com 

a outra (escola estadual de ensino fundamental e médio), localizada na Boa Vista 

(sede do distrito), quanto à qualidade, à relação da professora com as famílias como 

também ao menor risco a que as crianças estão expostas ao permanecerem 

estudando na localidade. Além disso, anteriormente a família mudou toda sua 

atividade produtiva (meeiros), tendo em vista as dificuldades para apoiar e viabilizar 

a frequência do filho à escola.  

Demonstrando o quão complexa é essa situação e que de fato, os diversos 

movimentos de “agência” desses atores, são caracterizados como estratégias de 

enfrentamento e não de resignação diante da situação em que se encontram.  

À medida que superam uma dificuldade (privação), novas surgem, conforme 

mencionado na entrevista 5: “Si nois não tivessi passado por tanta coisa que nóis 

passemo, nois já tinha essa casa nova aqui a muito tempo. Naquela época nóis 

gastemo 6 mil reias com adevogado.” Referindo-se a uma situação que levou à 

prisão do filho, sendo que no julgamento foi considerado inocente, porém além do 
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advogado, envolveu diversos deslocamentos de familiares para a cidade vizinha. Na 

sequência relata: 

Aí passa isso tudo primeiro e depois começa tudo de novo. Quando a gente 
tá pensando que tinha uns troquinho, aqui junto, por mais dos pecado, aí 
essa cai (referindo-se ao adoecimento da esposa), e corre prá baixo e corre 
prá cima. Eu não esperei nem uma vez pela condução da prefeitura. Digo, até 
que a prefeitura venha aqui eu já tô lá no hospital (Entrevista 5). 

 Demonstrando que são tantas as privações, que mesmo com estratégias 

diversas não irão vencê-las sem políticas públicas afirmativas que deem conta do 

“vácuo” de garantia de direitos constituído histórico-estruturalmente na sociedade. 

 Porém, ainda que a percepção sobre a pobreza e a origem da pobreza nas 

comunidades quilombolas entre os mediadores sociais aponte para questões 

histórico-estruturais, a percepção dos agentes de ATERS é de que as estratégias 

das famílias quilombolas são de “sobrevivência”, assim caracterizadas de acordo 

com a entrevista 2: 

(...) eu acredito que a estratégia deles, principalmente no Torrão e no 
Monjolo, é uma estratégia de sobrevivência. Eles não almejam, não 
almejavam até então tanta coisa assim, não pensam muito em crescer ou 
aumentar a propriedade, acho que a estratégia deles é sobreviver. Porque 
que eu vejo isso? Porque os trabalhos deles fora da propriedade, o trabalho 
nos colonos, trabalham uma ou duas vezes por semana, bom garantiu a 
alimentação daquela semana, daquele mês tranquilo, eles estão vivendo 
aquele momento ali, vão se alimenta aquela semana, aquele mês e vão 
pensar no outro mês só lá no outro mês, só quando faltar comida realmente 
que aí eles vão atrás de novo, trabalham mais um pouco. Então, eu acho que 
eles têm essa estratégia de sobrevivência. Um que outro, que são os que 
estão melhores, já pensa um pouco mais pra frente, tem uns que já procuram 
um emprego fora, ou procuram aumentar a propriedade fora da área do 
quilombo. Mas para mim seria essa estratégia de sobrevivência (Entrevista 2, 
Agente de ATER). 

 A perspectiva da análise do agente de ATERS pode estar baseada numa 

concepção de um “ideal” de bem estar e projeto de vida distinto das comunidades, 

com base numa concepção do sistema capitalista dominante. Conforme Del Ré 

(2014), analisando a concepção de bem viver em comunidades quilombolas da zona 

sul, a autora conclui que muitas delas não vivem sob a lógica do capital. Nesse 

sentido, destaca o exercício para a compreensão do modo de vida dessas 

comunidades, fundamental para que haja conexão entre a execução de políticas 

públicas e o sentido que os atores à quem a política se destina atribuem  em relação 

ao seu bem estar e suas estratégias para atingi-lo. 
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 A partir dos elementos expostos, relativos à percepção dos atores sobre a 

pobreza e estratégias das comunidades para enfrentamento dessa situação, reforça-

se a perspectiva histórica e teórica anteriormente apresentada, relativa à 

complexidade do contexto de inserção das comunidades quilombolas num cenário 

de relações interétnicas (pomeranos e quilombolas) que se estabeleceram ao longo 

do tempo, numa colônia cercada de estâncias.  

As principais categorias apresentadas: “gente”, “casa”, “renda”, “serviço”, 

“água”, “comida”, “famílias”, “comunidade”, relacionam-se diretamente com a 

perspectiva da multidimensionalidade do fenômeno da pobreza anteriormente 

apresentada, bem como da sua relação e caracterização enquanto fenômeno 

“histórico estrutural” (SCHNEIDER; FIALHO, 2000; SEN, 2000; YAZBEK, 2012; 

ZIMMERMANN et al., 2014). 

A centralidade da categoria “gente”, tanto para mediadores quanto para 

quilombolas, na sua percepção sobre a pobreza, pode ser relacionada ao referencial 

da perspectiva orientada ao ator, e de sua capacidade de agência, mesmo em 

condições adversas como referidas nesse estudo.  

A agência, constituída pelas estratégias das famílias quilombolas para 

enfrentar a situação de pobreza apontadas nas entrevistas, reforçam também a 

centralidade de “gente” (atores, as pessoas) nas estratégias. Apontando também 

“nota”, referente à nota do Talão do Produtor Rural (Modelo 4), como estratégia visto 

que é o que comprova a atividade rural (agricultor quilombola) perante a previdência 

social, constituindo uma perspectiva de futuro a partir do direito à aposentadoria. 

Situação complexa que também envolve as relações de trabalho (prestação de 

serviços/meeiro) com os colonos, principalmente nas culturas de “fumo” e “batata”, 

assim como a perspectiva transformadora da educação, no futuro almejado para 

seus filhos. 

Essa agência, não se dá no isolamento, mas na inserção dessas 

“famílias/comunidades”, quer seja através das estratégias adotadas para a 

“sobrevivência” (reprodução social) como para a busca da “vida que desejam levar”, 

a partir das liberdades e oportunidades (capacidades) que vão construindo, 

considerando-se nesse contexto também a atuação dos mediadores sociais que, 

somado às estratégias das famílias/comunidades, fazem a aproximação entre estas 

e as políticas públicas. 
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Estas estratégias podem ser analisadas numa perspectiva da 

contraestigmatização (ELIAS; SCOTSON, 2000), como reação dessas comunidades 

pela valorização social, acesso à informação e oportunidades, municiando estes 

grupos sociais para contraestigmatizar (FIALHO, 2005). 

6.3 RESULTADOS E APORTES DO PROGRAMA FOMENTO NA PERCEPÇÃO 

DOS AGENTES DE ATER 

A percepção dos agentes de ATER sobre os resultados e aportes do 

Programa Fomento podem ser visualizados de forma sintética a partir da nuvem de 

palavras sintetizada na figura 8. Tem por base as entrevistas (entrevistas 1, 2, 8), 

com respostas aos questionamentos sobre resultados e aportes, a partir da 

execução do programa, questionando-se quanto a esses resultados para as famílias 

quilombolas, a comunidade quilombola, para o agente de ATER, para a entidade 

executora e para o município. 

 

Figura 8 – Nuvem de palavras da percepção dos agentes de ATER sobre aportes 
e resultados do Programa Fomento 

 

Fonte: Voyant Tools, organizado pela autora a partir das entrevistas. 

 

As categorias de maior frequência relativas a percepção dos agentes de 

ATER foram: “gente”, “emater”, “família”, “projeto”, “quilombo” e “casa” (os dois 

últimos com a mesma frequência).  
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Relacionando-se as falas dos entrevistados com as categorias apontadas, 

cabe destacar que dos três entrevistados nenhum deles havia tido experiência de 

atuação ou de aproximação com “quilombo” ou “família” quilombola, de forma mais 

direta. A entrevista 2 expressa inclusive o desconhecimento dessa realidade: 

Eu não conhecia nenhuma comunidade quilombola, embora sendo de São 
Lourenço e andando pelo interior eu não tinha nem a definição do que era 
uma comunidade quilombola. Foi no decorrer do trabalho e das visitas que eu 
consegui entender o que que era o ser quilombola (Entrevista 2). 

 Esta fala demonstra também que mesmo com a existência dessas 

comunidades desde o final do século XVIII, anterior ao processo de colonização na 

região e da instalação da colônia de São Lourenço; posteriormente suas diversas 

relações estabelecidas com vizinhos e dentro do município (ainda que a vinda para a 

cidade não seja frequente) e a crescente visibilidade desse público para as políticas 

públicas, até 2012 havia (ou ainda há?) um desconhecimento da população local 

quanto às comunidades quilombolas do município. Alguns autores fazem referência 

á essa situação e do desconhecimento e “ocultação” da contribuição dessa etnia no 

processo de constituição e desenvolvimento do município (BOSENBECKER, 2011; 

RODRIGUES, 2012; SALAMONI; WASKIEVICZ, 2013; SCHNEIDER, 2015; DOS 

SANTOS PINHEIRO, 2015; 2016). 

Embora se perceba inter-relações entre as categorias “gente”, “família” e 

“quilombo”, na medida em que todas envolvem as pessoas, cabe destacar 

abordagens específicas para cada uma delas, no sentido de evidenciar as 

percepções dos agentes de ATERS, sobre os resultados e aportes do Programa 

Fomento. 

A categoria “gente” demonstra através da sua alta frequência, uma forte 

relação com o Programa, seus resultados e aportes, na visão dos agentes de 

ATERS. Conforme já ressaltado anteriormente, compreende-se que traz o 

significado das pessoas, dos atores, no processo e nesse caso, na implementação 

da política pública. Pelas falas nas entrevistas, a referência à “gente” não se vincula 

somente às famílias quilombolas, mas também aos demais atores (principalmente as 

famílias e os agentes de ATERS). 

A segunda expressão com maior frequência é “emater”, a entidade executora 

do Programa. As manifestações referentes à “emater” nas entrevistas trazem 
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diversos elementos, que vão desde a visibilidade institucional e do papel social da 

entidade, quanto dificuldades, aprendizagens e desafios presentes e futuros. 

 Uma das primeiras questões apontadas nesse sentido é para “dentro” da 

própria EMATER, conforme a entrevista 2 : 

(...) o PBSM fez tão bem para a vida da Emater, que eu acho que até esse 
colegas que não gostavam acabaram se acostumando, gostando e hoje a 
gente vê, pelo menos aqui no nosso municipal com muito bons olhos, até 
poderia ter continuado. Mas a gente sabe que no inicio foi bem complicado, 
por causa de outros relatos também, mas é a gente falar de uma coisa que a 
gente não conhece. Uma coisa é a gente falar de uma coisa que a gente vê 
na televisão, mas tu ir visitar, tu vê (...) (Entrevista 2). 

 Se por um lado houve resistência e preconceito interno, principalmente em 

relação ao público em extrema pobreza, em relação ao público externo aos 

quilombos também houveram reações como relatado na entrevista 2 “E eles diziam 

assim „o que a Emater faz no Quilombo, porque a Emater tá indo tanto no 

Quilombo?‟. 

Manifestações desse tipo já tinham sido vivenciadas pela pesquisadora 

quando atuava como extensionista social no município. Oriundas de comentários 

principalmente nos comércios da zona rural, como também de outros agricultores 

familiares (colonos) assistidos pela EMATER.  

Por outro lado, no âmbito do município como um todo e do Estado, os 

agentes de ATERS referem uma reação positiva da sociedade, quanto a execução 

do Programa e o papel social da EMATER: 

(...) eu acho que o programa levantou a Emater né, colocou a Emater em uma 
situação em que hoje ninguém tem dúvida mais que a Emater tem um 
trabalho social. Claro que eu sou novo na Emater, eu entrei praticamente 
junto com PBSM, eu não sei bem como funcionava antes, mas pelo relato dos 
colegas né, esse foi o programa que destacou a atividade social na Emater. 
(...)acho que até a própria sociedade olhava a Emater como produção, olhava 
para Emater e pensava já na lavoura de milho, naquele milho produzindo uma 
alta produção, (...) programas que vinham “colha mais milho” e esse tipo de 
coisa (Entrevista 2). 

 Cabe destacar que o tema do papel social da EMATER nesse período (2012 

a 2014) esteve em pauta constante, pois foi um período de discussão judicial quanto 

ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)114 da 

ASCAR, tendo em vista que havia sido cassada a liminar que mantinha esse 

                                            
114

 Atualmente o CEBAS da ASCAR foi renovado até 2020, conforme a Portaria 45 da Secretaria 
Nacional de Assistência Social, de 21 de março de 2017 (BRASIL, 2017). 
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certificado bem como relativo à processo judicial relacionado a este tema, sendo 

questionada a atuação institucional enquanto entidade que atua no assessoramento 

e garantia de direitos, dentro do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).  

Nesse sentido, da visibilidade e papel social da EMATER, no compromisso 

com “um rural com gente” (EMATER/RS, 2013) e priorizando públicos em maior 

vulnerabilidade, os agentes de ATER apontam aprendizados dos extensionistas que 

constitui um conhecimento que a entidade executora hoje acumula: 

(...) o funcionário da Emater hoje (...) sabe chegar nessas comunidades, sabe 
como tratar coisa que a gente não...(...) o fomento para mim foi uma lição de 
vida, (...) acho que todo o extensionista rural deveria passar por esse 
programa. Porque toda a história da EMATER, que a gente lê e que a gente 
escuta é sempre pensando em produzir e pensando em produzir cada vez 
mais, acho que a gente também pensa assim. Mas a gente entra num 
fomento tu vê que as vezes não é a superprodução que vai contentar aquela 
família ali. (...) Pequenas coisas eles dão bastante valor e principalmente tu 
chegar em uma família sem condições nenhuma, muitas vezes não tinha nem 
banco pra gente sentar, a gente se escorava e ficava no carro. Mas eles 
sempre bem receptivos, bem atenciosos, com todas as dificuldades eles 
estavam sempre de bem com a vida, sempre te atendendo bem e isso para 
nós foi muito gratificante. (...) É aprendizagem para a vida né, tanto 
profissional como pessoal (Entrevista 2). 

Como logo veio o fomento, acho que esse programa, pra mim, (...) foi uma 
maneira de me inserir no trabalho da EMATER. Porque até então assim, 
ainda mais em um município grande, que tu tem diversidade de publico e de 
demanda e já tinha um trabalho estabelecido, tu chegar e „onde vai ser o meu 
foco?‟ „por onde começar e como?‟. A vinda do programa, e com toda a 
estrutura que ele tinha de recursos,  a lógica da área social é um pouco 
diferente da parte agronômica, mas a extensão é uma só. Esse encaixe 
assim, para mim como socióloga, extensionista da área social foi muito bom, 
toda a lógica do programa, da inclusão, de reuniões, de dar esse passo, 
iniciar um trabalho de cidadania com as famílias (Entrevista 1). 

 Questões como estas são abordadas e aprofundadas por Samborski  (2016), 

sobre a ação extensionista na execução do PBSM, ressaltando como “inovações” a 

partir do Programa a integração entre as áreas de atuação dos agentes de ATERS 

(“social” e “agronômica” conforme entrevista 1) e a visão do projeto de vida da 

família. Pois diante da situação de pobreza e pequenos cultivos na UPF, segundo o 

autor a ATERS teve que mudar sua abordagem (normalmente focada na produção), 

passando a olhar a família, as pessoas, seus dramas e seu projeto pessoal 

(SAMBORSKI, 2016, p. 190). 

No entanto após o término do período formal do Programa, a equipe não 

conseguiu manter as atividades com todas as comunidades, tendo em vista que 

foram priorizadas, institucionalmente, outras ações e programas. Situação que 
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ocorre na realidade da EMATER, principalmente num cenário de mudanças na 

gestão e política institucional. A entrevista 8 destaca a tomada de decisão política 

em 2012 para priorizar este público:  

(...) percebo que a execução desta política esteve alicerçada numa clara 
opção política de Estado, que conveniou, contratando enquanto contrapartida, 
69 profissionais para atuar com exclusividade neste Programa, sinalizando 
fortemente reconhecer esta dívida social para com estas famílias 
(Entrevista 8). 

Sem essa priorização institucional, cabe à equipe local pactuar e mediar os 

pressupostos institucionais com os compromissos assumidos localmente, situação 

nem sempre fácil, principalmente num contexto de cortes e limitações orçamentárias 

do Estado e da União que atingiram diretamente também a EMATER. 

Pela questão financeira que a Emater tá a gente não tem mais como fazer 
atividade que a gente fazia durante o programa, mas quando a gente 
consegue viabilizar através da prefeitura, de conselhos, das universidades, 
alguma forma de viabilizar a participação dessas comunidades em alguma 
capacitação, ou seminário a gente tem feito isso. (...) na expectativa de que 
venha uma nova etapa, a gente conseguiu incluir duas comunidades no plano 
sócio-assistencial, daí a gente tem toda uma lógica de atividades durante o 
ano que a gente vem fazendo, capacitações, oficinas, reuniões (Entrevista 1). 

 Conforme também a entrevista 8, representante da coordenação estadual do 

Programa Fomento durante a 1ª etapa, e também pelos agentes de ATERS da 

equipe local, a EMATER passou a ser a referência para estas famílias, para 

diferentes questões, não somente para a produção. A entrevista 1 ilustra esta 

constatação: 

 

As famílias vem no escritório por motivos diversos, principalmente da parte de 
cidadania, de acesso as políticas públicas e de direitos. Vem aqui na 
EMATER nos procurar para tentar dar encaminhamento, como que tem que 
fazer , um auxilio maternidade, encaminhar uma aposentadoria, um auxilio 
doença, não tá recebendo o bolsa família, como que faz, onde tem que ir, 
com quem tem que falar, renovação da DAP, e outros problemas também, a 
questão do encaminhamento para rede de saúde, questão de depressão, já 
apareceram várias situações que a gente fez encaminhamento (Entrevista 1). 

 Percebe-se que os agentes de ATERS no município estabeleceram uma 

relação dialógica com a realidade das famílias para o desenvolvimento do Programa, 

distendendo a normatividade e fazendo as adequações necessárias, conforme 

Bernardi (2015). 
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Em relação à categoria “família”, percebe-se a relação com o que Samborski 

(2016) ressalta, dos agentes de ATERS perceberem a família como um todo, seus 

dramas e também seus anseios e seu projeto de vida.  

Nesse sentido, agentes de ambas as áreas de atuação ressaltam o papel e 

fortalecimento do protagonismo das mulheres a partir do programa: 

Foi o reconhecimento dentro da família, pois no PBSM o recurso vinha todo, 
90% foi no nome das mulheres porque são elas quem recebe o bolsa família 
Então isso parece que deu uma coragem para elas, (...) Agora, parece que 
elas tomaram esse poder, e trancaram o pé em casa –„A partir de hoje é 
assim, nós estamos usando o dinheiro do bolsa família para pagar a luz‟. 
Então elas que estão meio que gerindo a casa. Acho que esse programa 
também fez elas se sentirem forte dentro da própria casa (Entrevista 2). 

Outro aspecto que envolve as mulheres e a permanência na UPF, tendo em 

vista que em função de oportunidades de trabalho há uma mobilidade grande de 

integrantes da família nessas comunidades. Nesse sentido a agente de ATER 

ressalta o papel do Programa: (...) ela tem a casinha dela e a produção dela, tanto é 

que ela tem o galinheiro dela e o pai e a mãe dela tem a horta separada, acho que 

essa autonomia dentro da propriedade também ajudou ela a “fincar o pé” na 

propriedade (Entrevista 1). 

 Outro aspecto relacionado à família, foi a relação de confiança que se 

estabeleceu com os agentes de ATER, segundo a entrevista 2: 

Muitas famílias não acreditavam que iria vir esse recurso, quando a gente ia 
visitar, principalmente o pessoal do Quilombo, muito ficava assim –“Bah, mas 
isso aí é alguma conversa política, eu acho que esse dinheiro não vai vir”, no 
fim veio o dinheiro! (...) além do recurso, (...) eu acho que o mais importante 
para eles foi a autoestima, eles participarem das reuniões, eles terem voz 
para falar, mas principalmente a confiança que ele pegaram na Emater 
(Entrevista 2). 

 Demonstrando a mudança na ATER, no sentido de perceber a “gente” e 

“família” conforme Samborski (2016), mas também da proposta do Programa e 

resultados, conforme a entrevista 1: 

O principal é esse sentimento que a gente percebe deles, deles sentirem 
como cidadãos mesmo, de pessoas que são importantes para alguém né, pro 
governo, para alguém que pensou esse projeto e que conseguiu chegar até 
eles, ouvir a voz deles. (...)isso eu acho que dá uma esperança assim, e 
uma... acho que essa coisa de participar, de ir em reuniões, de ter alguém ali 
falando e ajudando a construir ideias e de direitos mesmo, eu acho que isso é 
o maior aporte assim para buscar soluções para os problemas. Acho que 
quando tu esta lá isolado, na situação de pobreza e ninguém vai ali conversar 
contigo, ninguém vai... Tu vai viver ali tua vida inteira e sem perspectiva 
mesmo. Mas eu acho, só isso de ter um órgão publico, uma instituição que foi 
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até lá e levou alguma possibilidade (...)eles buscam... aí eu penso na dona 
C., ela tem várias estratégias de superação né, ela ia comprar um carro 
agora... (Entrevista 1) 

Além disso, a relação de compromisso das famílias com a execução do 

Programa foi destacada com exemplos pelos agentes de ATER. Pois após o período 

de execução, famílias procuram o escritório local da EMATER para informar sobre 

complementações ou ampliação de atividades relacionadas aos projetos produtivos. 

Em relação à categoria “quilombo” os agentes de ATER destacam 

principalmente especificidades ou diferenciais em relação à execução do Programa 

nas comunidades quilombolas, que foram fortalecidas a partir da execução do 

mesmo. 

(...) facilidade para fazer reunião no Quilombo, tu gritava ali, ligava para o 
presidente da associação lá e eles estavam tudo. (...) e esse outro povo, o 
agricultor familiar, a gente tinha mais dificuldade de reunir eles, (...) são bem 
mais individualistas que o pessoal do Quilombo. (...) No Quilombo todo 
mundo sabe a vida de todo mundo, principalmente não na produção, mas na 
parte social (Entrevista 1). 

 Além do aporte financeiro do Programa aos quilombos (R$ 165.600,00 para 

as 69 famílias quilombolas no Programa), os agentes de ATERS destacam os 

aportes sociais para estas comunidades. Com ênfase na elevação da autoestima, 

enquanto (auto) valorização social através das oportunidades de informação e 

conhecimento, como pelo reconhecimento de suas capacidades (FIALHO, 2005) 

através das diferentes atividades que participaram, documentação, mas com 

destaque para o reconhecimento que passaram a ter, de diferentes entidades e 

órgãos públicos do município: 

O mais importante foi a autoestima, de estar sendo reconhecidos pela 
sociedade, pela entidade de assistência técnica, muito falam „ bah, a Emater 
aqui na minha casa, mas eu nem estou produzindo nada agora, eu não planto 
mais nada‟, então a autoestima pra mim vem em primeiro lugar (Entrevista 1). 

 
(...) o programa também ajudou bastante nessa intermediação, a gente 
conseguiu levar as entidades lá para dentro do projeto, dentro do Quilombo 
(Entrevista 2). 

Porém avançar no reconhecimento também evidenciou preconceitos, tanto 

étnico-racial quanto em relação à pobreza, conforme a percepção dos agentes de 

ATERS: 
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Por eles serem Quilombolas e serem negros, a gente teve alguma 
dificuldades que não tivemos com o pessoal que era fora do Quilombo. Por 
exemplo, o pessoal ia comprar alguma coisa, se eles fossem sozinhos 
comprar eles não eram muito bem atendidos, ou se era o preço era mais 
caro, -„como é que vocês vão pagar isso‟, não davam muita atenção, não 
davam orçamento, não davam no papel escrito bonitinho, davam de boca não 
confiando que eles iriam realmente comprar. A gente teve essa dificuldade aí, 
(...) eu não sei se dá para chamar isso aí de preconceito ou não, mas a gente 
teve problemas com isso, era para o Quilombo, tinha uma certa dificuldade 
quando se tratava de recursos, falando no dinheiro. Quando era fora do 
Quilombo –“Não, não tem problema, compra lá, depois tu passa aí e paga”, 
no Quilombo não tinha isso, isso foi uma dificuldade também, do 
reconhecimento deles fora (Entrevista 2). 

 
Depois, para a entidade né, no geral falando, eu acho que tem coisa que às 
vezes a gente não enxerga ou às vezes a gente não quer enxergar, (...) Eu 
era uma pessoa que não acreditava muito em preconceito. (...)  Não é nem o 
preconceito racial, mas é preconceito da situação da família (...) Ele chega na 
caixa, o recurso não tá, coloca o CPF e o recurso não tá, aí a gente vai lá e 
acompanha vai ver o nome da pessoa estava errado, estava com uma outra 
letra, o recurso já estava ali há uma baita tempo, aí consegue tirar o recurso, 

perde tempo lá (Entrevista 2). 

 Outra fala que aponta para o longo caminho a ser percorrido para superação 

do preconceito em relação às comunidades quilombolas foi referido quanto a 

comentários como “Ah, o que que o carro da Emater faz tanto lá no Quilombo, se lá 

eles não querem trabalhar e lá eles são tudo preguiçosos, não vão produzir, vocês 

vão ver, estão gastando o tempo de vocês lá” (entrevista 2).  

Porém, nesse sentido a entrevista 1 aponta como resultado do Programa para 

os quilombolas a identidade como agricultores quilombolas bem como a 

preocupação com a continuidade do trabalho a partir do compromisso assumido pela 

EMATER com as famílias: 

(...) a gente despertou a vontade deles de trabalhar, eles se sentiram 
valorizados, se enxergaram como agricultor. Isso porque eles estavam ali 
como quilombo, „sou quilombola, e o outro lá que é agricultor‟; „Não, eu sou 
um agricultor também, um agricultor quilombola‟. Aí a gente conseguiu fazer o 
projeto em si, conseguiu despertar eles para eles se enxergarem e se 
reconhecerem como agricultores. Mas também tem aquele outro lado, tudo 
que tu desperta começa a aparecer novas demandas, e demandas que as 
vezes não depende só de nós, eles vem aqui hoje para tudo, deu um 
problema na água, deu um problema no bolsa família, deu um problema 
pessoal... (Entrevista 1). 

Nesse sentido, os resultados apontados neste estudo, conforme mencionado 

neste capítulo, demonstram a complexidade da situação enfrentada pelas famílias 

quilombolas, tanto pela situação de pobreza quanto pelo preconceito étnico-racial 

evidenciando a estigmatização dessas famílias e comunidades. 
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Outra categoria destacada pelos agentes de ATERS quanto aos resultados e 

aportes do Programa Fomento é relativa aos “projetos”. Nesse sentido, destacam 

que todos os projetos foram individuais, porém na execução tiveram ações 

compartilhadas: 

(...) a própria função da água, eles são obrigados as vezes a usarem a 
mesma cacimba entre 4 ou 5 famílias, então eles traçam essa estratégia – 
Um tem a bomba, outro tem os canos e eles acabam fazendo isso aí juntos. 
Na parte da produção já é mais dividido, (...) cada um tem a sua galinha no 
seu terreiro (Entrevista 1). 

 O projeto produtivo teve como propósito fomentar atividade visando a 

segurança alimentar e/ou geração de renda. Na avaliação dos agentes de ATER, as 

famílias priorizaram a segurança alimentar inicialmente, porém aos poucos também 

acabaram comercializando alguns produtos (ovos, leite). Também constituíram uma 

estratégia para articular a atividade produtiva com melhorias em outros aspectos 

prioritários para a família, principalmente na questão da água. Na medida em que a 

aquisição de bomba, canos, para viabilizar a irrigação também tinha o objetivo de 

abastecimento para a família. 

 A avaliação dos agentes de ATERS também ressalta que pelo tempo de 

execução do Programa os resultados foram satisfatórios, porém para que se 

estruturassem melhor teria de ser previsto um acompanhamento por mais tempo 

Esses públicos além de ser mais carente eles precisam de mais visita em 
pouco tempo, porque assim, (...) quando tu estava bem seguido ali além de 
eles estarem mais motivados funcionava melhor  o projeto. Uma família que 
nunca teve assistência, que nunca teve recurso para produzir nada, recebe 
aquele recurso, aqueles R$ 2400 reais, e no período de 2 anos recebe visita 
praticamente semanal, depois, grosseiramente falando, pra ti “desmamar” 
essa família, eu acho que só tu só poderia “desmamar” ela quando ela já 
tivesse em um patamar de caminhar com as próprias pernas, que nem a 
gente faz com outro produtor. Não adianta a gente tá visitando aquele 
produtor lá, que já tira 1000 litros por dia, que já sabe fazer tudo, que tem 
toda a tecnologia. Então, eu acho que eles precisam bem mais atenção até 
eles estarem efetivamente equilibrados não só no projeto, mas também na 
vida, na parte social, com a família, coisas que muitos melhoraram 
(Entrevista 2). 

 Nesse sentido, trazem à tona não só o projeto produtivo, mas a ATERS na 

perspectiva que Sambroski (2016) destaca, do projeto de vida da família, do papel 

dos mediadores sociais, bem como do público a ser priorizado para as ações da 

EMATER.  
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(...) é um povo que necessita mais atenção ainda do que os outros 
produtores, mas eu não vejo que o programa tenha causado dependência, eu 
acho que o programa despertou essa atenção, e agora eles querem. (...), tem 
muito casos de sucesso (...) no Quilombo é uma coisa que eu vejo também 
que necessitam bastante da assistência nessa parte em conjunto, da 
mediação, quando eles precisam tomar uma decisão na associação sempre 
tem um conflito e ai quando a Emater vai em uma reunião na associação 
parece que dá uma apaziguada, não só a Emater, outra entidades também, 
parece que indo alguém de fora ajuda eles, pega todas as ideias deles e 
ajuda eles a tomarem alguma decisão (...) (Entrevista 2). 

Se por um lado no âmbito das relações externas veio à tona o preconceito de 

diferentes segmentos em relação aos quilombolas, os agentes de ATERS destacam  

o aporte financeiro que os projetos produtivos do Programa Fomento trouxeram não 

somente para as famílias quilombolas (69 famílias = R$) mas na totalidade do 

programa no município (1ª e 2ª etapa) foram mais de 300 mil reais, que circularam 

no município e nas próprias localidades, tendo em vista que muitos produtos foram 

adquiridos nos comércios da localidade ou, na cidade. Nesse sentido, conforme as 

entrevistas, atualmente muitos quilombolas são abordados pelas agropecuárias 

locais, oferecendo produtos, sendo reconhecidos como agricultores 

(Entrevista 1 e 2). 

 Quanto à categoria “casa”, enquanto resultado e aporte do Programa 

Fomento, os agentes de ATER destacam a importância que teve a articulação e 

execução quase paralela ao Programa Fomento, do Programa Nacional de 

Habitação Rural. Visto que uma das maiores dificuldades foi se deparar com a 

situação das famílias que  

Não tinham as mínimas condições de habitação, saneamento e água, e daí a 
família a primeira coisa que queria era arrumar a casa, queria ter um 
banheiro. (...) a política pública que ajudou bastante, que foi fundamental foi 
esse programa habitacional. Não foi diretamente com a EMATER a parte das 
casas, mas a gente ajudou na documentação e na execução do projeto. (...) é 
claro que isso veio depois, veio complementando e resolveu bastante, hoje tu 
vai lá no quilombo tu vê que a visão é diferente, a maioria já tem sua casinha 
ali, eles já estão começando a pensar em outras coisas além da habitação. 
(...) agora é um olhar diferente da famílias, é uma esperança maior 
(Entrevista 1).  

 Essas categorias, identificados através da percepção dos agentes de ATERS, 

demonstram que no caso das famílias quilombolas em situação de extrema pobreza, 

além do preconceito social existente, associa-se o preconceito racial, em que o fato 

da “gente”, a “família” e o “quilombo” ter o acompanhamento da “EMATER” e receber 
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o recurso de R$ 2.400,00 para o “projeto” produtivo já se constitui num significativo 

aporte para estas famílias. 

 Viabilizando atividades que fortaleceram sua identidade como agricultores 

quilombolas, com produção voltada para a segurança alimentar e comercialização 

de pequenos excedentes, efetivando melhorias nas condições de acesso à água 

para o consumo humano, conjugado aos projetos com irrigação de hortas. 

Ampliando suas relações com atores externos à comunidade, ampliando sua 

visibilidade enquanto sujeitos de direito e cidadãos, bem como fortalecendo vínculos 

familiares e comunitários na comunidade e entre as comunidades quilombolas. 

 Além disso, um legado para os mediadores sociais e instituições, na medida 

em que o Programa obtém êxito através desses resultados para as famílias, 

quebrando preconceitos e estigmas relativos ao público quilombola e em extrema 

pobreza, como também pelo aporte de recursos que circulou no comércio local. 

6.4 RESULTADOS E APORTES DO PROGRAMA NA PERCEPÇÃO DO COMITÊ 

GESTOR DO PROGRAMA FOMENTO 

 A percepção do comitê gestor115, a partir das entrevistas 3 e 4, com 

representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação 

(SMDSH) e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), que foram as entidades 

com maior participação no comitê, apontaram como principais categorias para os 

resultados e aportes do Programa Fomento “gente”, “famílias”, “trabalho”, 

“assistência” e “participação”, conforme demonstrado na figura abaixo. 

 
 
  

                                            
115

 O comitê gestor do Programa Fomento foi constituído em 2012 quando do início da execução do 
Programa no município, composto por diversas secretarias municipais, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, representação quilombola 
do CODETER. Teve o papel de priorizar aglomerados rurais e as famílias que integrariam o 
Programa, bem como o acompanhamento e avaliação da execução do mesmo. 
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Figura 9 – Nuvem de palavras da percepção do comitê gestor do programa 
fomento sobre os resultados e aportes do programa 

 

Fonte: Voyant Tools, organizado pela autora a partir das entrevistas. 

 

A partir da análise das principais categorias referentes à percepção do comitê 

gestor sobre os resultados e aportes do Programa, com maior frequência aparece a 

expressão “gente” e “famílias”, seguido de “trabalho”, “assistência” e “participação”. 

Em relação à “gente” e “família”, a partir do contexto das entrevistas foram 

apontados aspectos relativos às oportunidades geradas a partir do Programa para 

as famílias, como no caso da cidadania e da segurança alimentar: “até hoje faço 

algumas visitas no interior e que por coincidência foram famílias beneficiadas do 

fomento, (...) vejo como positivo porque teve um prosseguimento” (entrevista 4). 

Já em relação à geração de renda, destacam como a “política mais 

importante para o meio rural”, considerando o projeto produtivo com o recurso do 

fomento (R$ 2.400,00) como um “impulso” nesse sentido, porém com necessidade 

de programas mais focados, com apoio do Estado e da União. Destacam a 

importância de programas como o PAA e o Pronaf116, porém poucas famílias 

acessam, segundo a avaliação dos entrevistados.  

Tem que ser intensificados os programas voltados para os quilombolas e para 
o público da zona rural que está em situação de vulnerabilidade, de 
programas que consigam fazer geração de renda até para que eles fiquem na 
zona rural e que não tenha o êxodo rural (Entrevista 4). 
 
Eu acho que isso era a grande oportunidade, no meu ponto de vista, para que 
desse uma renda para eles. Foi bastante importante a qualificação que eles 
tiveram nesse período, não só a parte mais técnica mas também a coisa de 
organização da família (Entrevista 3). 

                                            
116

 Fazendo referência ao Pronaf B, modalidade que não é operada pelos agentes bancários no 
município. 
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Além disso, a entrevista 3 destaca como aporte para o município o valor 

referente aos projetos produtivos, pois os produtos foram adquiridos do comércio 

local, somente do Fomento mais de R$ 300 mil, fortalecendo também a economia 

local.  

Relacionado à categoria “trabalho” se constatou a partir das entrevistas a 

referência ao trabalho da entidade executora, como também ao trabalho de outros 

órgãos públicos, principalmente da SMDSH, relacionando-se também com as 

referências à categoria “assistência” e acesso à políticas públicas. Constatando-se 

que destacam como aporte o papel da EMATER como mediadora para as políticas 

públicas para estas famílias, na medida em que fez a aproximação entre as famílias 

(a partir das suas demandas) e outros órgãos públicos, a partir do comitê gestor do 

Programa, conforme referido com destaque na entrevista 4: 

às vezes os técnicos iam faziam o projeto com a família e identificavam 
outras demandas que eram assim ou pra saúde ou para própria secretaria de 
agricultura ou pra gente (SMDSH) né? então a gente acabava fazendo outras 
intervenções além de somente o projeto da EMATER, a partir do 
encaminhamento da EMATER. (...) A EMATER que nos traz, que é a 
entidade que está diariamente trabalhando com eles. Na verdade que a 
EMATER, sem ela nós não conseguiríamos chegar assim tão perto, porque é 
uma entidade muito forte que na minha visão trabalha muito bem, assim as 
famílias e trabalhou no fomento muito bem. Do que eu participei enquanto 
membro do comitê, enquanto técnica que participei dessa capacitação da 
cidadania, então assim no meu olhar ela é o centro da articulação. Tanto é 
que agora nesse momento a gente está fazendo parceria, também através do 
conselho municipal de assistência social. A EMATER tem um papel 
fundamental como mediador entre a secretaria e as famílias, eu acho que ela 
é o centralizador para a gente fazer esse trabalho (Entrevista 4). 

 Este aporte do papel de mediação e articulação da EMATER refere-se no 

âmbito municipal ao que Mendonça e Galindo (2015) no sentido do papel da ATER 

no PBSM, na rota de inclusão dessas famílias em políticas públicas diversas, 

algumas executadas diretamente pelos agentes de ATER e outras, o papel da ATER 

é a articulação dos agentes locais, bem como a qualificação da demanda dessas 

famílias para os demais órgãos, responsáveis pela execução dessas políticas. 

 Em relação ao papel da EMATER, no âmbito do SUAS, é tipificada como 

entidade com atuação preponderante no assessoramento, defesa e garantia de 

direitos. No município, executa o plano sócio assistencial cadastrado no Conselho 

Municipal de Assistência Social, que conforme a percepção do comitê gestor do 

Programa Fomento tem o reconhecimento deste papel em relação às famílias da 

zona rural que se encontram em situação de extrema pobreza. A ATERS, como 
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política pública, é um dos poucos equipamentos sociais disponíveis para o 

atendimento (“assistência”) das famílias em situação de vulnerabilidade no meio 

rural, pela sua capilaridade e capacidade de acesso direto a essas famílias 

(EMATER, 2014). 

Conforme a entrevista 4, da assistente social representante da SMDSH, foi 

através do Programa Fomento e da EMATER que os serviços e ações desta 

secretaria chegaram às famílias quilombolas, assim como outras políticas públicas: 

“o programa foi o ponta pé inicial para a secretaria desempenhar naquele momento 

e agora estar retornando os serviços e os benefícios das ações das políticas de 

assistência social pra chegar nesse público” e ressaltando também que “foi também 

um momento que a secretaria pode se aproximar deles, claro, deu continuidade no 

tempo das ações depois parou, mas o programa oportunizou para a secretária poder 

chegar nas famílias.” 

 Quanto à categoria “participação”, enquanto resultado e aporte do Programa 

Fomento, os integrantes do comitê gestor destacam a participação das famílias 

quilombolas como uma característica dessas comunidades, bem como a resposta de 

participação e protagonismo em novos espaços, promovidos a partir das atividades e 

estratégias utilizadas na execução do Programa, conforme a entrevista 4: “Eu 

enxergo que eles sim têm participação e vontade, quererem progredir. Eles são 

assim bem participativos, (...) quererem ter acesso às informações, vão buscar, claro 

a gente sabe tem algumas que têm mais dificuldades do que outras.” 

 À medida que participam, ampliam suas relações e expõe sua realidade e 

demandas, têm maior acesso à informação, passam a acessar mais políticas 

públicas e ocupar novos espaços de protagonismo das comunidades quilombolas.  

Oportunidade das famílias participarem de outros espaços com outras 
temáticas até mesmo pra questão da saúde de participar do conselho local de 
saúde, de estar procurando, eu acho que este é o ponto positivo que o 
programa alavancou para as famílias. (...) Eventos que eu fui que tinha a 
participação dos quilombolas inclusive na questão de fala deles, tipo assim, 
de colocar a situação deles lá. Agora na última conferência a gente teve a 
participação do líder lá do Monjolo ele colocou a situação deles então assim 
eu vejo isso como uma participação deles não só de corpo, ir lá no evento, 
mas colocar realmente a necessidade da comunidade em geral (Entrevista 4). 

Cabe destacar que através da participação da pesquisadora na Conferência 

Municipal de Assistência Social, em 2015, observou-se que o público majoritário da 

Conferência foram as comunidades quilombolas. Fato que se repetiu novamente na 
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Conferência realizada em 2017, com representação de quilombolas como delegadas 

para a conferência estadual de assistência social. A partir dessa última conferência, 

passaram a pleitear junto ao Conselho Municipal de Assistência Social117uma vaga 

na representação da sociedade civil para as comunidades quilombolas. Sendo eleita 

uma das mulheres quilombolas do Programa (da 1ª etapa), que passa a pautar 

temas e ações da SMDSH na zona rural e nas comunidades quilombolas118. 

 A percepção do comitê gestor do Programa Fomento, sobre os resultados e 

aportes do programa traz à tona o protagonismo das comunidades quilombolas, 

fortalecido a partir da sua execução. Demonstra a capacidade de agência desses 

atores, na medida em que oportunidades de participação, de acesso à informação 

são viabilizadas.   

 Além disso, o papel do agente executor, enquanto mediador e articulador 

para que as políticas públicas cheguem e se efetivem junto às comunidades. 

Promovendo a participação desses atores em espaços de diálogo para a 

aproximação entre estas políticas e a sua realidade, demonstram aspectos da 

autonomia gerada a partir do programa, em relação a esta participação. 

Por outro lado, fica novamente evidenciada a descontinuidade nas ações, 

aqui demonstradas na fala da SMDSH. Por vezes (durante a execução do programa) 

houve a aproximação com as famílias, porém após o término um novo afastamento, 

que está sendo retomado novamente através da EMATER atualmente. 

6.5 RESULTADOS E APORTES DO PROGRAMA FOMENTO NA PERCEPÇÃO 

DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS 

 As famílias quilombolas envolvidas no Programa Fomento, nas comunidades 

de Coxilha Negra, Monjolo e Torrão participaram do processo de avaliação do 

Programa em 2014 através de eventos locais (visita à UPF, reuniões locais, 

seminário municipal) bem como responderam ao instrumento (APÊNDICE B) 

elaborado pela Emater para avaliação da primeira etapa do Programa, executado no 

Estado. Das 31 famílias integrantes desse estudo, 27 (87%) responderam este 

instrumento, proposto pela Emater na sua proposta técnica, prevendo uma avaliação 

                                            
117

 Na época sob a coordenação da EMATER. 
118

 Sendo realizadas ações de atualização do cadastro único nas comunidades quilombolas, evitando 
o deslocamento para a cidade. 
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individual por família envolvida, por ocasião das visitas de acompanhamento 

(EMATER, 2012). 

 Além desse material que foi sistematizado para apresentação dos resultados 

na visão dos atores envolvidos, complementarmente e no sentido de aprofundar 

alguns aspectos dessa avaliação individual, faz-se referência às informações obtidas 

através da entrevista a três famílias beneficiárias, com uma síntese das principais 

categorias identificadas nessas entrevistas. 

A percepção das famílias sobre resultados do Programa, a partir da sua 

avaliação, pode ser expressa através de alguns itens avaliados, que a seguir serão 

descritos. 

6.5.1 Participação da família e autoconfiança 

Em relação à participação nas atividades do programa, houve a participação 

de todos os integrantes da família, distribuídos conforme a composição das famílias. 

Pois 16 famílias (51,61) são compostas por mais de dois integrantes (homem, 

mulher e filhos); 12 famílias (38,7%) são compostas apenas por um integrante (11 só 

por homens e 1 só por mulher); 2 famílias (6,4%) que possuem apenas mulheres e 

filhos; 1 família (3,22) formada apenas por um homem e uma mulher. A referência a 

partir das entrevistas sobre a participação nas diferentes atividades do Programa, 

aponta para maior participação das mulheres nas atividades de capacitação e 

organização, em acordo também com o que os agentes de ATERS afirmaram. 

Conforme a fala da titular do PBF, na entrevista 7: 

Eu ia mais nas reunião. Mas nas reunião eu sabia tudo mais. Só que é assim, 
a parte de organizar foi ele que montou tudo lá. As coisa das galinha. Ai como 
ele e o V. já se conhecia, ai quando ve o V.(agente de ATER) chegava e eles 
parava pra conversar. Eles conversavam outras coisas, né? E ai organizemo 
tudo pra montagem, foi ele que fez. Mas assim das reunião ele foi uma ou 
duas reunião só (Entrevista 7, mulher, titular do PBF). 

Embora, no cuidado da criação (aves, suínos) assim como da horta, as 

mulheres que mais se envolvem, observou-se que em relação às compras dos 

materiais do projeto produtivo, o maior envolvimento foi dos homens, conforme 

relatado nas entrevistas. 

Porém toda família se envolveu nas ações, inclusive as crianças, sendo que 

nas atividades coletivas a equipe de ATERS organizava atividades com as crianças, 
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integrando-as nas atividades do programa e possibilitando maior atenção das 

mulheres (mães) nas atividades de capacitação. 

Na realização das entrevistas também houve essa mesma participação, pois 

inicialmente havia-se proposto entrevistar um membro da família, porém nas 3 

entrevistas agendadas, a família toda estava à espera e participou da mesma. Com 

ênfase na atenção e participação dos jovens e crianças, atentos à conversa, 

complementando e em algumas situações respondendo antes dos demais os 

questionamentos que eram colocados pela pesquisadora. 

Uma das atividades do programa foram os cursos de formação, demandados 

pelas famílias e articulados com os eixos constantes na proposta técnica119 da 

Emater (EMATER, 2012). Nesse sentido, a participação das famílias foi de 88,88% 

nessas atividades, sendo que o maior número participou de cursos de Saneamento, 

seguido do de Produção de hortaliças, Artesanato e Panificação.  

Em relação à autoconfiança, 100% das famílias manifestaram que teve 

aumento (50% manifestaram que aumentou e 50% que aumentou bastante), a partir 

da participação no Programa. Durante as entrevistas pode-se perceber a relação 

entre a autoconfiança e o protagonismo, especialmente das mulheres e jovens. Os 

planos para o futuro e já na perspectiva da “construção” desses sonhos, expressos e 

percebidos na determinação das falas, no brilho nos olhos (entrevistas 5 e 7) e do 

que já fizeram de 2014 até o momento (2017), são expressões não somente do 

Programa, mas da contribuição do mesmo, na perspectiva do inédito viável: "O 

inédito viável na vida, na ética e na educação é aquilo que ainda não aconteceu, 

mas que pode acontecer". “(...) Não podemos perder a capacidade de sonhar" 

(CORTELLA, 2009), que a partir de ações do Programa pode se concretizar. 

 Os planos para continuidade dos estudos, da parte de jovens e do apoio dos 

pais nesse sentido; melhorias principalmente na habitação e acesso à água, assim 

como na renda, sintetizam as expressões acima referidas, percebidas a partir das 

entrevistas. 

 

  

                                            
119

 Cidadania e garantia de direitos; promoção da qualidade de vida no meio rural e inclusão 
produtiva. 
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6.5.2 Acesso a políticas públicas 

Em relação ao acesso a outras políticas públicas a partir do Programa 

Fomento, as famílias apontaram o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), o 

abastecimento de água (comunidade Monjolo e Torrão), Programa Segunda Água, 

Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, a Declaração de 

Aptidão ao Pronaf e, o Benefício de Prestação Continuada e o Auxílio Doença.  

Por ocasião das entrevistas pode-se perceber e foram ressaltadas algumas 

diferenças da situação de 2012 para 2014, viabilizadas pelas políticas públicas 

mencionadas, como é o caso do PNHR na comunidade do Torrão. 

A habitação de 2012 possuía apenas 1 cômodo, dividia-se internamente com 

um armário. É originária do Programa RS Rural, que foi um marco inicial das 

políticas públicas para as comunidades negras rurais no RS (RUBERT, 2005; 

GRISA, 2006). Anteriormente habitavam em casas de torrão, o que originou a 

denominação dessa comunidade, bem como contribuiu para a estigmatização das 

famílias que ali residiram ao longo do tempo, no sentido da pobreza, miséria e falta 

de higiene. 

 

Figura 10 – Habitação de família beneficiária do Programa Fomento na 
comunidade de Torrão, em 2012 e 2017 respectivamente 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

A nova casa construída em 2014 através do PNHR em parceria com a 

Crehnor120, possui 2 quartos, banheiro, sala e cozinha conjugada. No caso da família 

                                            
120

 Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos; sendo que atualmente esta cooperativa integra o 
Sistema Cresol. 
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entrevistada (Entrevista 2), que possui 6 integrantes (casal e 4 filhos), já tem planos 

para ampliar a casa para acomodar seus filhos (3 meninos utilizam um quarto e a 

filha menina dorme no quarto dos pais).  

Essa situação, tanto da demanda inicial121 por habitação quanto de resultado 

de acesso à política pública de habitação, resultou como a principal política pública 

acessada a partir do Programa Fomento, considerada assim por 56% das famílias. 

Em segundo lugar foram citadas políticas públicas de abastecimento de água 

(44%), incluído aí o Programa Segunda Água. 

As comunidades de Torrão e Monjolo estão incluídas em projeto de 

perfuração de poços, com obra contratada pela Prefeitura Municipal, com recursos 

do Governo Federal (FUNASA), para ampliação da rede de abastecimento de água 

(perfuração e instalação de poço e rede de distribuição), iniciada em março de 2014. 

Prevista para as comunidades de Torrão e Monjolo, não tendo sido concluída em 

nenhuma das duas comunidades. Segundo a Entrevista 2 (família da comunidade do 

Torrão), “a placa tá aí, mas água nada”.  

A informação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural é de que 

houve a perfuração, porém não foi encontrada água, devido a características do 

solo; situação idêntica ocorrida em outras localidades da zona rural anteriormente.  

O acesso a melhorias em relação à habitação e acesso à água, foi 

mencionado também na Entrevista 1 (família da comunidade de Monjolo). Por 

ocasião da entrevista, a família que também tinha como principal anseio em 2012 a 

habitação e água, não foi contemplada pelo PNHR, embora tenha tido projeto 

encaminhado através da FETRAF122. Com péssimas condições de moradia e 

limitação de recursos financeiros, obteve uma ação de mutirão com arrecadação de 

doações e execução da obra para sua nova habitação, através de uma das 

lideranças da comunidade e do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Já o 

acesso à água foi viabilizado através da implementação do projeto produtivo (horta e 

irrigação), pois a localização da horta é próxima da casa. Reconhecido pela família, 

através do casal e filho, como o principal aporte do Programa Fomento. 

                                            
121

 Apontado como um dos principais anseios entre as famílias por ocasião do diagnóstico realizado 
em 2012 com as famílias envolvidas no Programa Fomento. 

122
 Assim como mais famílias do Monjolo e Coxilha Negra, que encaminharam seus projetos através 
da FETRAF, não tendo sido liberado o recurso para a execução. Durante a etapa exploratória da 
pesquisa de campo (2015) acompanhou-se uma reunião com a participação da FETRAF, na 
Coxilha Negra, tratando desse assunto e da mobilização que estava sendo feita devido aos cortes 
no orçamento do PNHR. 
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Oia, primero de tudo nois vamo arrumá nossa água. Comprei cano pra nossa 
água; uma bomba; comprei os fio pra água e comprei a bomba.” 
Principal que ele me trouxe foi a água! É que a água tinha que busca de 
baldinho. que é que vai faze sem a água? Não podia plantá verdura. Não 
tinha. E precisava 10 litrão pra toma banho e assim ia (Entrevista 1, 
comunidade Monjolo). 

A terceira política pública identificada pelas famílias é o acesso à 

documentação (22%), que se deu principalmente através de mutirões do Programa 

Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que nas diversas vezes que foi 

realizado no município teve como prioridade o público quilombola. Através das 

entrevistas também se pode compreender melhor o significado dado pelas famílias, 

como menciona a Entrevista 1, “essa é a coisa que eu mais cuido, da meus 

papelama. Os documento a gente tem que guarda inté a notinha que vem da venda 

a gente tem que guarda tudo, porque sempre percisa, ne?”. 

Pois além de ainda muitos carecerem de documentação de identificação (RG, 

CPF, as crianças e jovens principalmente), impedindo o acesso a outras políticas 

públicas, como é o caso, por exemplo, do “Talão do Produtor”123, necessário para 

sua caracterização como segurado especial da previdência social e anteriormente 

para a emissão da DAP. Até 2012 dependiam de algum “colono”124, normalmente 

para quem trabalhavam, que fizesse um documento (carta de anuência) para que 

pudessem obter o referido Talão para emissão da nota de produtor rural. Essa 

dependência do “favor” do “colono/patrão” lhes colocava numa situação de 

dependência e subordinação, visto que por qualquer motivo de desagrado do 

“colono” poderiam perder essa condição. Nos últimos anos anteriores a 2012 foi se 

tornando cada vez mais difícil contar com essa “ajuda”, tendo em vista que muitos 

peões (não somente quilombolas) ingressaram na justiça do trabalho requerendo 

seus direitos. Conforme a Entrevista 1, na medida em que obtiveram seu Talão sem 

necessidade do “favor” do colono, foi uma grande mudança. Pois além do talão, em 

outras circunstâncias enfrentadas pelas famílias, só têm o “patrão”, o “colono” para 

solicitar ajuda125. 

                                            
123

 O Talão de Notas Fiscais de Produtor (Modelo 4) é emitido pela Secretaria da Fazenda do RS, 
através de Convênio com a Prefeitura Municipal, pois não há agência do órgão emitente no 
município. 

124
 Alguns denominam “patrão”, mas nenhum tem vínculo formal de trabalho (contrato de trabalho). 

125
 Transporte por problemas de saúde, situações emergenciais que precisam de dinheiro 
emprestado como foi citado por conta de advogado e saúde. 
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Em 2012, a partir de demanda das comunidades quilombolas junto ao Fórum 

da Agricultura Familiar, foi articulada uma ação conjunta entre as Associações das 

Comunidades Quilombolas, CAPA, EMATER, INCRA, Prefeitura Municipal e Receita 

Estadual/Secretaria Estadual da Fazenda. A partir da listagem das famílias 

integrantes das comunidades e das Certidões emitidas pela Fundação Cultural 

Palmares, o INCRA emitiu documento para viabilizar a emissão dos Talões para as 

famílias. Atualmente estão refazendo este processo para atualização das famílias, 

tendo em vista que houve aumento de famílias em várias comunidades.  

Em relação à documentação, que expressa o acesso à cidadania durante a 

execução do Programa, 25,92% não possuíam a Declaração de Aptidão ao Pronaf 

(DAP) e que foi emitida pela Emater e 18,51% famílias tiveram acesso a outros 

documentos (RG, CPF).   

A outra política pública mencionada diz respeito a benefícios da previdência 

social: O Benefício de Prestação Continuada e o Auxílio Doença (7,4%). Nesse 

aspecto que também se relaciona com a questão da documentação e da garantia de 

direitos, novamente um dos grandes entraves é a documentação. As falas, 

especialmente das mulheres, nas entrevistas, expressam esta questão, pois 

nenhuma conseguiu acessar o auxílio maternidade, uma delas conseguiu acessar o 

auxílio doença e a outra está encaminhando este auxílio. 

Estes elementos apontados na avaliação das famílias participantes, 

reforçadas nas falas dos entrevistados expressam o significado de aportes do 

programa Fomento, em relação ao acesso à políticas públicas. Através das ações de 

ATERS, da mediação desenvolvida a partir dos agentes de ATERS em articulação 

com demais agentes de desenvolvimento e do protagonismo das comunidades, que 

foram constituindo estratégias para melhorar sua vida. 

6.5.3 Qualidade de vida 

A percepção das famílias quanto aos aportes do Programa para a melhoria na 

qualidade de vida também foi expressa na avaliação. Sendo dimensionada a partir 

de três itens: i) muito pouca, ii) pouca e iii) bastante melhoria na qualidade de vida. 

Tendo sido avaliada como pouca melhoria na qualidade de vida por 7,14% e como 

bastante melhoria na qualidade de vida por 92,86% das famílias. 
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Complementarmente foram questionados sobre as áreas em que essas melhorias 

ocorreram, demonstradas conforme o Gráfico 9. 

Conforme a avaliação das famílias, em relação à qualidade de vida, a 

principal contribuição do Programa foi na alimentação da família (92,86%). O que 

converge com os eixos propostos pelo Programa Fomento e resultados esperados 

pela Emater (EMATER, 2012) em relação à segurança alimentar através da 

produção para o autoconsumo.  

Na sequência é mencionada a renda (89,29%). Conforme as entrevistas 

observou-se que comercializam pequenas quantidades dos excedentes (ovos, 

hortaliças principalmente). Porém atividades que tinham o objetivo de garantir a 

segurança alimentar, de 2014 (final do programa) até o momento atual, passou a ser 

comercializados (batata, leite, suínos e aves principalmente).  

 

Gráfico 9 – Frequência das áreas em que houve melhorias na qualidade de vida 
das famílias quilombolas, a partir do Programa Fomento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Outro indicador que converge com a percepção das famílias sobre as 

melhorias na alimentação e na renda, é a informação sobre alimentos que passaram 

a ser produzidos na UPF. No diagnóstico foram mencionados 16 itens, sendo destes 

14 para a segurança alimentar e 6 para comercialização (2 itens, artesanato e fumo, 

só para comercialização). Enquanto que nas avaliações foram mencionados 28 itens 
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(produção animal e vegetal) produzidos para o consumo das famílias e 

comercialização, aumentando a diversidade mas também o volume de produção e 

aumentando a renda, conforme o Gráfico 10. 

Os dados demonstram o aumento na produção a partir do referencial 

apresentado no diagnóstico realizado em 2012 (capítulo 3), ampliando a referência à 

diversidade de produtos bem como ampliação de itens para comercialização (de 6 

para 14 itens.  

Em relação a atividades não agrícolas, expressando a pluriatividade e 

multifuncionalidade das UPFs, a partir do Programa, 7,4% afirmaram na avaliação 

que passaram a desenvolver atividades desse tipo. Porém cabe considerar aqui a 

característica anteriormente apresentada em relação às atividades produtivas e de 

geração de renda que as famílias já possuíam no início da execução do Programa. 

Conforme dados do diagnóstico realizado naquele momento, 87% das famílias 

possuíam renda oriunda do trabalho fora da UPF, como “peão” (diarista), através de 

prestação de serviços para os “colonos”. 

 

Gráfico 10 – Distribuição da frequência de famílias e produtos produzidos para o 
consumo e/ou comercialização na avaliação do Programa Fomento 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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Além disso, o artesanato (cestos e tapetes), apesar de ter sido mencionado 

apenas por 2 famílias como fonte de renda (diagnóstico), a partir de outras 

atividades e durante a realização das entrevistas, constitui uma fonte de renda, 

especialmente para as mulheres. Tendo sido mencionado e ofertado para venda 

durante a realização da entrevista 2, da venda esporádica, porém gerando um 

“troquinho”. 

Destaca-se em relação a avaliação, além dos aspectos produtivos e de renda, 

resultados e aportes do programa ligados ao relacionamento social (85,71%) e 

familiar (60,71%). Dentro do contexto de inserção das comunidades quilombolas em 

meio à um contexto interétnico singular (DOS SANTOS PINHEIRO, 2016)  

certamente reveste-se de um significado importante para estes atores sociais. 

Embora não vivam num contexto de isolamento, pois estabelecem diversas relações, 

reafirmando sua identidade étnica a partir das fronteiras e de sua agência seja na 

arena das políticas públicas com os agentes de desenvolvimento (ATERS, Prefeitura 

Municipal, órgãos do Estado, INCRA126, Universidades) como na relação social com 

seus vizinhos, os “colonos”, durante a execução do Programa houve resultados 

positivos conforme avaliação das famílias quilombolas. 

A percepção das famílias aponta estes aportes do Programa no sentido da 

melhoria da qualidade de vida, da cidadania e da dignidade humana, na perspectiva 

de geração de capacidades e oportunidades (SEN, 2000).  

Certamente há outros fatores e agentes que estão inseridos no cenário de 

crescente visibilidade dessas comunidades para os agentes e políticas públicas de 

enfrentamento à pobreza, que contribuem para estes resultados, porém é inegável o 

resultado da conjugação e articulação de políticas públicas para a melhoria da 

qualidade de vida das famílias. 

 

  

                                            
126

 Decreto nº 4.887, de 2003, o INCRA é a autarquia competente, na esfera federal, pela titulação 
dos territórios quilombolas. As terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos são aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e 
cultural. Como parte de uma reparação histórica, a política de regularização fundiária de Territórios 
Quilombolas é de suma importância para a dignidade e garantia da continuidade desses grupos 
étnicos. 
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6.5.4 Grau de satisfação em relação ao programa 

 O nível de satisfação das famílias quilombolas participantes do Programa 

Fomento foi considerado muito satisfatório pela maioria das famílias (71,43%), sendo 

satisfatório para 25% e pouco satisfatório para 3,57%. A partir dessa avaliação foram 

questionados sobre os motivos desse nível de satisfação, ficando estruturados seus 

argumentos conforme o Gráfico 11. 

Verifica-se que a principal relação com o nível de satisfação se dá pela 

questão da produção (criação), descritos como ampliação ou início de uma atividade 

produtiva (horta, avicultura, leite, aquisição de animais). Na sequência pela melhora 

na infraestrutura para a produção (galinheiro, irrigação, equipamentos); o acesso à 

água (consumo humano), o aumento na renda, a alimentação da família e a 

autoestima. Com menor frequência, mas destacados pelas famílias, as atividades 

comunitárias (a cooperação entre as famílias e a realização das reuniões) e a 

melhoria nas condições de trabalho.  

 

Gráfico 11 – Motivos de satisfação (muito satisfeitos e satisfeitos) das famílias 
quilombolas participantes da 1ª etapa do Programa Fomento 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, elaborado pela autora. 
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Estes aspectos relacionam-se ao que Mendonça e Galindo (2015) apontam 

como objetivo do fomento produtivo, como um mecanismo de mobilização da família, 

a partir de um impulso inicial para a geração de renda e segurança alimentar das 

famílias, bem como uma oportunidade concreta de estruturação produtiva para este 

público descapitalizado (MENDONÇA; GALINDO, 2015, p. 56). Agregando através 

das ações de ATER e do projeto produtivo, acesso a melhorias para a produção e 

qualidade de vida da família (tecnologia, estrutura, acesso à água), bem como 

fortalecimento de vínculos entre as famílias. 

Do conjunto das famílias, apenas uma manifestou-se pouco satisfeita com o 

Programa, justificando através do argumento de que havia muitas discussões. Como 

se utilizou a informação contida no instrumento de avaliação supõe-se que este seja 

um elemento negativo, na percepção da família, pois a resposta estava vinculada à 

graduação do nível de satisfação. Também se desconhece o contexto do elemento 

“discussão”, se está relacionado a discussões internas sobre o Programa ou com a 

ação dos mediadores sociais. Porém a referência dos agentes de ATER é de que 

esta é uma característica das comunidades quilombolas, quando se reúnem. 

Manifestando ali suas opiniões e ocorrendo discussões até que cheguem a um 

consenso ou acordo. 

A partir das expressões mais frequentes nas entrevistas, pode-se identificar a 

percepção das famílias entrevistadas quanto ao Programa Fomento e seus 

principais aportes para as famílias, conforme demonstrado na figura 11. 

 

Figura 11 – Nuvem de palavras referentes aos aportes do Programa Fomento para 
as famílias quilombolas 

 

Fonte: Voyant Tools, organizado pela autora a partir das entrevistas. 
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As cinco expressões mais frequentes em relação à percepção das famílias 

quilombolas sobre os resultados e aportes do Programa Fomento são a “água”, 

“gente”, “galinhas”, “horta” e “projeto”. Demonstrando a importância do programa 

para as pessoas e para a segurança alimentar e acesso à água, em acordo com os 

itens avaliados anteriormente. 

Cabe destacar o conjunto das palavras, pois agrega diferentes dimensões do 

Programa. Para além do projeto produtivo e suas diferentes contribuições, 

destacadas na questão da água (caixa, cacimba, cano, banho); da produção, quer 

seja voltada para a segurança alimentar ou para a comercialização (temperinho, 

verdura, boi, galinhas, porco, horta, tela, batata, cenoura, ovos, verde, carroça); 

assim como a “casa”, a “terra”, a “escola”, o “dinheiro” (renda) e “vida”, que talvez 

seja a síntese dos itens. Assim também outros elementos ligados ao papel das 

famílias na execução do projeto produtivo (“começamos” e “direitinho”), referido nas 

entrevistas que: “projeto que vem dos governo, pras comunidade, é fundamental. (...) 

Tinha que vim mais como o fomento, era um projeto muito bom. Eu sempre dizia, oia 

quem executá bem esse projeto do fomento vai enxergá muitos anos” (Entrevista 5). 

A entrevista também menciona que “alguns não souberam executar”, outros 

acharam o valor muito pequeno para o “tamanho” da demanda que as famílias 

possuem. 

A referência às atividades e metodologia de execução, através das 

expressões “conversa”, “reunião”, “grupinho”, “risos” relacionando-se com a 

metodologia e o prazer com as atividades mencionadas como importantes e como “o 

que mais sente falta”, que são as reuniões e cursos, quando se encontravam todos, 

que cessaram após o término do Programa (Entrevista 7). 

Em relação às atividades produtivas, destaca-se a fala da entrevista 7, em 

que a titular do projeto produtivo destaca a importância desse “primeiro empurrão” 

que o Programa proporcionou e o que desencadeou a partir disso. Pois foi no 

momento em que a família decidiu sair da atividade de parceria na produção de 

fumo, para também viabilizar o acesso à educação do filho.  

O projeto produtivo inicial estimulou a família que menciona, de maneira 

bastante emotiva, a importância para aquele momento que a família enfrentava e, a 

partir desse “primeiro empurrão” (avicultura), começaram com cultivo de batata, 

comercializando pequenas quantidades, mas, sempre “entrando um troquinho”. 

Atualmente a titular do PBF está fazendo aulas para a emissão da carteira de 
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motorista e com muita satisfação mostra o carro que conseguiram comprar, os 

planos para melhorar a casa e apoiar os filhos no estudo. 

Já a entrevistada 5, destaca a importância do projeto produtivo para a 

melhoria da qualidade de vida da família, pois ao viabilizar a irrigação da horta 

(captação e rede) proporcionou o acesso à água encanada para a família. Bem 

como o incremento na horta, com a comercialização dos produtos pela cooperativa 

sul ecológica (PAA e PNAE). 

Essa satisfação pode ser percebida além das palavras, mas também nas 

expressões e olhares dos familiares, do quanto foi importante “poder tomar um, dois 

ou até três banhos” no dia, assim como não precisar buscar e carregar “litrões” e 

baldes d‟água todo dia para encher o reservatório. Questionados sobre o principal 

aporte do Programa para a família, a afirmação relacionada ao acesso à água. O 

quanto possibilitou ampliar e garantir a produção de hortaliças, como o bem estar 

para a família. 

6.5.5 Anseios das famílias quilombolas 

Em relação às perspectivas futuras, de políticas públicas que possam 

contribuir para melhorar sua qualidade de vida, na avaliação as famílias apontaram, 

prioritariamente, ações voltadas para a habitação e terra, conforme o Gráfico 12. 

Enquanto que os principais anseios quando do início do Programa (diagnóstico), 

relacionam-se às principais privações que as famílias enfrentavam: água, habitação, 

renda, terra e saúde. 
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Gráfico 12 – Anseios das famílias quilombolas no início (diagnóstico) e ao final da 
execução (avaliação) do Programa Fomento 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

A partir do Gráfico comparativo entre os anseios das famílias no início do 

programa (2012) e ao término de sua execução (2014), pode-se concluir que houve 

avanços em algumas áreas, tendo em vista que a água não aparece mais como 

principal anseio, assim como diminuiu consideravelmente o número de famílias que 

apresentam como anseio em 2014 a habitação, a renda. Em acordo com os outros 

aspectos de satisfação, resultados e aportes apontados pelas famílias, devido às 

melhorias viabilizadas através dos projetos produtivos (produção, renda e água); 

pelo acesso a políticas públicas complementares ao Programa Fomento, como o 

PNHR (principalmente na comunidade do Torrão), PNAE, PAA. 

Porém permanecendo como principal anseio para as famílias a terra e 

habitação. A terra, na medida em que é o principal meio para que consigam também 

avançar na perspectiva afirmativa da sua identidade como agricultores quilombolas, 

conforme destacado pelos agentes de ATER e, o principal motivo de satisfação das 

famílias com o Programa. A habitação que, percebe-se pela sua referência forte 

desde o diagnóstico, juntamente com o acesso à água, um dos principais elementos 



157 

 

para a qualidade de vida e bem estar das famílias. Como mencionado acima, os 

projetos do PNHR foram executados na comunidade do Torrão, porém no Monjolo e 

Coxilha Negra, foram encaminhados e até o momento das entrevistas (2017) não 

haviam sido executados. 

Na medida em que 100% das famílias consideraram que aumentou sua 

autoconfiança, o envolvimento de toda família na execução do projeto e participação 

de 88% delas nos cursos realizados, a ênfase na melhoria das relações sociais com 

o entorno, bem como a observação da pesquisadora em relação ao sentimento e 

expressão da satisfação com aspectos relacionados à qualidade de vida (acesso à 

habitação e água, principalmente), apontados com destaque na relação de 

satisfação com os resultados do programa (96,43% das famílias), considera-se que 

houve aportes significativos do Programa Fomento para as famílias. Além disso, 

acúmulos para os gestores e executores de políticas públicas voltadas para a 

superação da pobreza. 

A partir da percepção das famílias quilombolas envolvidas, foram 

evidenciados aportes do Programa relacionados às suas estratégias e qualidade de 

vida. Porém reforça-se a importância das demais políticas públicas para que outros 

elementos que ainda mantém privações a que as famílias quilombolas estão 

expostas sejam minimizadas. Assim como a continuidade da ATERS, no seu papel 

mediador e articulador, para a continuidade da trajetória de superação da pobreza, a 

partir do impulso inicial que foi oportunizado com o Programa Fomento. 

A figura 12 apresenta uma síntese da percepção dos atores envolvidos no 

Programa Fomento (famílias quilombolas e mediadores sociais) bem como dos 

resultados e aportes do Programa, a partir das principais categorias apontadas nas 

entrevistas. 
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Figura 12 – Síntese da percepção dos atores sobre a pobreza, estratégias das 
famílias quilombolas e aportes do Programa Fomento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

"Todo conhecimento é autoconhecimento" 

Boaventura de Souza Santos (1987). 

 

Ao concluir este estudo, cabe resgatar inicialmente a trajetória de gestação do 

mesmo, iniciada ao final de 2014, quando da elaboração da primeira versão do 

projeto de pesquisa, durante o processo de seleção, que tinha como foco a análise e 

avaliação de contribuições do Programa Fomento para as comunidades quilombolas, 

considerando-se a experiência desenvolvida no município de São Lourenço do Sul 

pela EMATER, vinculando-se com a trajetória desta extensionista-pesquisadora, no 

sentido de “quem pesquisa se pesquisa” (EGGERT, 2003), pois “todo conhecimento 

é autoconhecimento” (SOUSA SANTOS, 1987). 

Nesse sentido, considerando-se que a “vida vivida” não consiste em algo 

linear e perfeitamente programável, foram amadurecendo e emergindo as 

indagações que guiaram a formulação dos objetivos, os passos (e meios) para 

atingi-los e a abordagem teórica utilizada neste estudo. No sentido da avaliação de 

uma política pública, no caso o Programa Fomento/PBSM, e sua execução junto a 

famílias quilombolas, na perspectiva da visão dos atores envolvidos. 

Considerando-se o PBSM inserido num conjunto de políticas públicas, 

voltadas para ampliação e garantia de direitos sociais e humanos, gerando 

oportunidades de trabalho e renda e contribuindo para ampliar as liberdades e o 

poder de agência das famílias em extrema pobreza. A partir da 

multidimensionalidade desse fenômeno, focalizado no público com esse perfil, na 

zona rural efetiva-se através do Programa Fomento, sendo executado no RS pela 

EMATER. 

Tendo como propósito apoiar famílias em extrema pobreza caracterizadas 

como públicos da agricultura familiar, para o desenvolvimento de suas capacidades 

humanas, através de oportunidade para o incremento de sua produção e renda com 

o fomento produtivo (R$ 2.400,00), bem como melhorar a segurança alimentar, a 

qualidade de vida, articulando também as demais políticas de infraestrutura 

produtiva, de apoio à produção e ampliação dos canais de comercialização. 

As atividades desenvolvidas pelos agentes de ATERS no contexto deste 

estudo, junto às comunidades quilombolas de São Lourenço do Sul, município com o 
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maior número de famílias quilombolas incluídas no Programa na sua primeira etapa 

(2012-2014). A identificação das famílias em situação de extrema pobreza, realizada 

a partir dos dados do Cadúnico com a priorização das mesmas a partir da 

constituição do Comitê Gestor do programa no município. O mapa dos aglomerados 

rurais nessa situação coincidiu fortemente com a localização das comunidades 

quilombolas, demonstrando que ali se concentrava a extrema pobreza na zona rural 

do município. Esta situação se expressa através da frequência de famílias que foram 

incluídas na primeira etapa de execução do programa (69%). 

Em relação às famílias pesquisadas são oriundas das comunidades de Torrão 

(58,06%), Monjolo (25,80%) e Coxilha Negra (16,12%). Este percentual, que 

abrange a totalidade das famílias em extrema pobreza nessas comunidades, 

demonstra maior concentração da pobreza extrema no Torrão, corresponde a 

94,73% das famílias residentes nessa comunidade, sendo a comunidade mais 

distante da sede do município (60 Km), aumentando as privações de acesso a 

serviços e políticas públicas por essa situação. Além disso, percebeu-se que nas 

comunidades mais distantes (Torrão e Monjolo), que possuem uma origem comum, 

oriunda da fuga e aquilombamento, expressam mais fortemente o sofrimento com a 

estigmatização, enquanto populações que vem sendo desvalorizadas e diminuídas 

perante as demais. 

Com base nos dados do diagnóstico das famílias realizado pela EMATER no 

início do programa, apresentou-se neste estudo as “faces” da pobreza rural nas 

comunidades quilombolas, procurando trazer à tona a experiência da execução do 

Programa Fomento, inserido num contexto de ampliação e articulação de políticas 

públicas e garantia de direitos, como fundamentais para a superação da pobreza, 

junto às comunidades quilombolas.  

No caso das famílias quilombolas participantes do Programa Fomento, estes 

dados evidenciam a prevalência do número de mulheres como titulares do PBF 

(54,84%) e também na composição geral das famílias (60%). Em relação à 

educação, o grau de escolaridade é maior entre as mulheres, com destaque para a 

situação entre os jovens, pois 25% não estão estudando e todos são do sexo 

masculino; entre os adultos 16,67% não são alfabetizados, sendo a maioria homens 

e 6,25% dos adultos que possuem o ensino fundamental completo são mulheres, 

residentes na comunidade (Coxilha Negra) mais próxima de um núcleo rural 

“urbanizado”, em que é ofertado o ensino na modalidade de educação de jovens e 
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adultos à noite. Em relação aos titulares do PBF, a privação mais acentuada é na 

comunidade mais distante (Torrão), pois 33,33% não são alfabetizados. 

Ainda enfrentam dificuldades no acesso à saúde, mesmo com a proximidade 

da UBS, como distinção no atendimento entre “negro” e “alemão”. Além dos gastos 

que envolvem deslocamentos para atendimentos emergenciais e de maior 

complexidade Demonstrando também através deste elemento, a estigmatização 

desse grupo social , assim como a “desestabilização” em relação às estratégias que 

desenvolvem, pois problemas de saúde são prioritários, demandando aporte de 

recursos que haviam sido planejados inicialmente para outras finalidades. 

Evidenciaram-se elementos da relação entre a terra (área ocupada), produção 

e renda. Pois as pequenas áreas que ocupam (71% das famílias com área até 1 ha), 

são fator limitante para a produção e subsistência. Caracterizam-se pela 

produção/criação para o autoconsumo (65% das famílias), tendo como principais 

itens produzidos as hortaliças, milho, suínos, aves e feijão. A produção para 

comercialização é feita por 35% das famílias, sendo prioritária a cultura de feijão, 

para esta finalidade, seguido de hortaliças, milho e fumo. 

Em relação à geração de renda das famílias, 35,48% tem alguma renda 

oriunda da produção agrícola; aliada a outras fontes como a comercialização de 

artesanato (6,45%) e o trabalho fora da UPF como diarista (81,10% das famílias), 

sendo esta última a principal fonte de renda das famílias quilombolas (na 

comunidade de Coxilha Negra 100% das famílias tem esta atividade), principalmente 

nas culturas de fumo e batata, junto às UPF‟s dos colonos pomeranos.  

Na infraestrutura, as condições em que vivem as famílias apresentam 

privações mais significativas no que se refere à habitação, pois 90,33% são 

consideradas ruim ou regular; 25,8% das casas possuem apenas um cômodo, nesse 

caso não havendo cômodo específico para dormir. Além disso, 45% não possuem 

banheiro sendo o destino do esgoto à céu aberto em 64% e a maior parte das 

famílias (75%) não possuem água suficiente para seu consumo familiar, 

evidenciando as precárias condições de saneamento a que estão expostos. Em 

relação à energia elétrica, 6,45% das famílias ainda não possuem. O acesso às 

UPF‟s é considerado ruim e muito ruim para 58,06% das famílias. Em relação aos 

bens que as famílias possuem, destaca-se aparelho de som/rádio que 93,5% tem, 

sendo importante meio de comunicação; fogão à lenha que 90% possuem; geladeira 

(61%) e computador que apenas uma família possui. Entre os bens que possuem 



162 

 

para transporte, destaca-se a motocicleta (48,3%), bicicleta (38,7%) e automóvel 

(6,4%). 

Por outro lado, as famílias apontaram políticas públicas que acessaram, com 

destaque para o PBF que 100% acessam, assim como a referência do Programa RS 

Rural e Luz Para Todos (25,81% das famílias para ambos), que contribuiu para a 

infraestrutura das famílias. 

Também se verificou que a maior parte das famílias integra e participa das 

Associações quilombolas que, embora tenham sido organizadas para dar conta da 

demanda estatal para certificação das comunidades, é a principal forma de 

integração e organização citada pelas famílias integrando suas estratégias coletivas. 

Estes aspectos, que constituem faces da pobreza rural nas comunidades 

quilombolas, têm o propósito de contribuir com a análise e avaliação das políticas 

públicas, como também destacar a agência desses atores em meio às adversidades 

que historicamente vem enfrentando relacionadas à trajetória do povo negro e, no 

caso deste estudo, num cenário interétnico singular, de uma colônia cercada de 

estâncias. Identificando-se aspectos históricos estruturais, como é o caso da terra e 

das relações de produção/renda/trabalho que se estabelecem visando gerar renda e 

garantir a reprodução social das famílias, associadas a privações em relação à 

educação, saúde, habitação e água/saneamento, precarizando a qualidade de vida 

das famílias. 

Visando atender os objetivos e responder às questões propostas nesse 

estudo, de dar voz aos atores e sua capacidade de agência, procurou-se dar 

evidência à percepção dos atores sobre as estratégias das famílias frente à situação 

de pobreza, bem como em relação aos resultados e aportes do programa. 

Considerando-se na análise as categorias mais frequentes nas entrevistas 

(mediadores sociais - agentes de ATERS; comitê gestor; e famílias quilombolas). 

As principais categorias apresentadas pelos atores quanto à sua percepção 

sobre a pobreza foram: “gente”, “casa”, “renda”, “serviço”, “água”, “comida”, 

“famílias”, “comunidade”, demonstrando a relação com a perspectiva da 

multidimensionalidade do fenômeno da pobreza, bem como da sua relação e 

caracterização enquanto fenômeno “histórico estrutural” 

A agência dos atores, constituída pelas estratégias das famílias quilombolas 

para enfrentar a situação de pobreza apontadas nas entrevistas, reforçam a 

centralidade de “gente” nessas estratégias. Pode ser relacionada ao referencial da 
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perspectiva orientada ao ator, que não ignora os fatores estruturais relacionados à 

pobreza, mas destaca a capacidade de agência desses atores, que mesmo em 

condições adversas como referidas nesse estudo, manifestam seus anseios e 

esperanças, associados pela pesquisadora à perspectiva de Caetano Veloso de que 

“gente é pra brilhar não pra passar fome”.  

Apontaram também a “nota”, referente à nota do Talão do Produtor Rural, 

como estratégia visto que é o que comprova a atividade rural (perante a previdência 

social), mas vincula-se à sua identidade como agricultor quilombola. Constituindo 

além de uma perspectiva de futuro, a partir do direito à aposentadoria e demais 

benefícios, a cidadania enquanto garantia de direitos. Envolvendo complexas 

relações de trabalho (prestação de serviços/meeiro), de compadrio e subordinação 

com os colonos. Ainda como estratégia visualizada numa perspectiva de futuro, 

apontam a educação (através das categorias “coleginho” e “professora”), a partir do 

futuro almejado para seus filhos, modificando dinâmicas familiares para viabilizá-la. 

Observou-se que a agência, não se dá no isolamento, mas na inserção 

dessas “famílias/comunidades”, quer seja através das estratégias adotadas para a 

“sobrevivência” (reprodução social) como para a busca da “vida que desejam levar”, 

a partir das liberdades e oportunidades (capacidades) que vão construindo, 

considerando-se nesse contexto também a atuação dos mediadores sociais que, 

somado às estratégias das famílias/comunidades, fazem a aproximação entre estas 

e as políticas públicas.  

Relacionam-se estas estratégias com a perspectiva da contraestigmatização 

(ELIAS; SCOTSON, 1980), na medida em que, obtiveram através da ATERS e do 

projeto produtivo, apoio e “impulso” inicial, fortalecendo sua autonomia e  reação, 

caracterizado como sua agência. 

Analisando-se as categorias dos resultados e aportes do programa fomento 

apontados pela visão dos atores, novamente a categoria com maior frequência é 

“gente”. Além dos aspectos já relacionados anteriormente, destaca-se que a 

estratégia do programa, a partir da visão de “um rural com gente” (EMATER, 2013), 

foi percebida pelos quilombolas, aspecto que destaca o papel da mediação na 

construção de referenciais percebidos como importantes pelo público. Além disso, 

relaciona-se com inovações na ação extensionista, através da integração da área 

social e das ciências agrárias, bem como pela relação dialógica que se constituiu 
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com as famílias, constituindo um acúmulo de conhecimento por parte dos 

extensionistas, reconhecido pelo Comitê Gestor. 

Os mediadores sociais avaliaram que os principais aportes para as famílias 

foram relativos às oportunidades, relativas à produção/renda, segurança alimentar, 

participação (entre outros resultados, quilombolas passaram a fazer parte do CMAS) 

e cidadania (inclusão em outras políticas públicas). Destacando também o 

reconhecimento, que se vincula à categoria “gente”, fortalecendo suas estratégias de 

contraestigmatização, através da melhoria da autoestima. 

Na medida em que 100% das famílias consideraram que aumentou sua 

autoconfiança, o envolvimento de toda família na execução do projeto e participação 

de 88% delas nos cursos realizados, com ênfase no protagonismo das mulheres e 

dos jovens. A melhoria na qualidade de vida foi destacada por 92,86% das famílias, 

vinculada principalmente com a melhoria na alimentação, na renda e no 

relacionamento social.  

A observação da pesquisadora em relação ao sentimento e expressão da 

satisfação com o programa foi apontada com destaque na relação de satisfação com 

os resultados do programa (96,43% das famílias), principalmente relacionados às 

melhorias na produção/criação e infraestrutura (acesso à água, que aliou irrigação e 

abastecimento para a família, galinheiro, cercamento de horta, entre outros), a partir 

dos quais se verifica que houve aportes significativos do Programa Fomento para as 

famílias.  

Além disso, acúmulos para os gestores e executores de políticas públicas 

voltadas para a superação da pobreza, pela articulação das políticas públicas 

necessárias para atender as demandas estruturais dessas comunidades (terra, 

habitação) bem como do papel da EMATER de fazer a mediação, aproximação e 

execução de ações voltadas ao assessoramento e garantia de direitos a essas 

famílias, apontado inclusive pelo órgão gestor do SUAS no município. 

Através da comparação entre os anseios das famílias no início do programa 

(habitação, água, terra e renda) e ao término de sua execução (habitação, terra, 

renda), demonstra os avanços evidenciados na avaliação e entrevistas. Ainda que 

permaneçam como anseios, demonstrando serem os componentes de maior 

importância para as famílias e, de maior privação, a frequência com que são 

referidas mudou significativamente. A água, apontada inicialmente como principal 

anseio, ainda que citada, não está na mesma intensidade, tendo em vista as ações 
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realizadas articulando os projetos produtivos de irrigação com o acesso à água para 

o consumo da família. Da mesma forma, diminuiu consideravelmente o número de 

famílias que apresentam como anseio em 2014 a habitação, a renda e a terra. Em 

acordo com os outros aspectos de satisfação, resultados e aportes apontados pelas 

famílias, devido às melhorias viabilizadas através dos projetos produtivos (produção, 

renda e água); pelo acesso a políticas públicas complementares ao Programa 

Fomento, como o PNHR (principalmente na comunidade do Torrão), PNAE, PAA. 

Porém permanecendo como principal anseio para as famílias a terra e 

habitação. A terra, pois é o principal meio para que consigam avançar na perspectiva 

afirmativa da sua identidade como agricultores quilombolas. A habitação que, 

percebe-se pela sua referência forte desde o diagnóstico, juntamente com o acesso 

à água, um dos principais elementos para a qualidade de vida e bem estar das 

famílias. 

A partir da percepção das famílias quilombolas envolvidas, foram 

evidenciados aportes do Programa relacionados às suas estratégias e qualidade de 

vida (maior diversidade e volume de produção; acesso à água, informação e 

direitos). Porém reforça-se a importância das demais políticas públicas para que 

outros elementos que ainda mantém privações a que as famílias quilombolas estão 

expostas sejam minimizadas. Assim como a continuidade da ATERS, no seu papel 

mediador e articulador, para a continuidade da trajetória de superação da pobreza, a 

partir do impulso inicial que foi oportunizado com o Programa Fomento. 

Num contexto interétnico singular e de estigmatização enfrentada a partir da 

relação estabelecida com os pomeranos, com os demais grupos sociais existentes 

no município (comerciantes, agentes de políticas públicas, entre outras) e mesmo de 

uma comunidade para com a outra, compreendendo-se que a partir dessas relações, 

suas identidades, assim como as estratégias de reprodução social e resistência 

frente à pobreza, se constituem, fortalecem e reconstroem a partir da sua agência, 

recontextualizando também o conceito de quilombo e comunidade remanescente de 

quilombo, nesse cenário. 

Tendo a compreensão de que neste estudo mais do que aprofundar as várias 

dimensões da pobreza e estratégias dos atores: famílias quilombolas, agentes de 

ATER e agentes integrantes do comitê gestor; no sentido de dar visibilidade para a 

agência desses atores nas arenas que se constituem a partir da execução do 

Programa Fomento, levantou-se um conjunto de elementos que compõem a 
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diversidade de relações sociais e interétnicas. Num contexto de privações tanto 

histórico estruturais quanto relacionadas à multidimensionalidade do fenômeno da 

pobreza rural, no âmbito da constituição, territorialização e identidade de famílias 

das comunidades quilombolas, na região da Serra dos Tapes. 

Despertando inúmeras questões de interesse para a execução de políticas 

públicas quanto para a visibilidade da agência desses atores, a serem aprofundadas 

e estudadas, inclusive por esta pesquisadora na medida em que “o objeto é a 

continuação do sujeito por outros meios” (Boaventura de Souza Santos, 1987). 
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA (MEDIADORES SOCIAIS) 

 
Identificação: 
1. Qual a sua função papel no programa fomento- plano brasil sem miséria em 2012 
e hoje? 
2. E em relação aos quilombolas, tinhas alguma atuação/contato? 
Pobreza Rural e Políticas Públicas 
3. Qual sua percepção/visão sobre a pobreza rural? 
4. Qual é a origem e causas da pobreza rural na sua visão? 
5. Qual a sua visão sobre os quilombolas? E os sobre os quilombolas e a pobreza?  
6. Identificas estratégias dos quilombolas no enfrentamento à pobreza? Quais-
Como? 
7. Qual a sua visão sobre o papel das políticas públicas voltadas para a superação 
da pobreza no meio rural? Destacas alguma em especial? 
Programa Fomento (1ª etapa 2012-2014) 
8. E sobre o programa fomento? Contribui para superação da pobreza? Como? 
9.Como vês a execução do programa fomento pela Emater: projetos produtivos, 
capacitações e ATER no acompanhamento às famílias (dificuldades; desafios; 
potenciais e oportunidades) 
10. Na sua visão, quais são-foram os aportes do programa fomento para os 
quilombolas? (segurança alimentar, renda, cidadania….) Gerou dependência dos 
quilombolas ou fortaleceu as estratégias deles? 
11. Quais as especificidades que identificas, da execução do Programa junto às 
famílias quilombolas? 
12. Quais as principais dificuldades identificadas na execução do Programa junto às 
comunidades quilombolas?  
13. Quais os aprendizados/significado e contribuição do programa fomento junto às 
comunidades quilombolas, para sua instituição, para ti, para as famílias, para as 
comunidades e para o município? Quais as oportunidades identificadas na execução 
do programa? 
14. Quais as suas sugestões para aperfeiçoar esse programa? 
15. Na sua avaliação quais foram os êxitos e os fracassos do programa? No que e 
como essa experiência contribuiu?  
16. Como vês a continuidade do trabalho da Emater com quilombolas e famílias em 
situação de pobreza extrema após o término do programa? 
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ANEXO B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM FAMÍLIAS 
PARTICIPANTES DO PROGRAMA FOMENTO 

 
Identificação e Percepção da pobreza rural: 

1. Qual a sua origem? Localidade e como chegou à essa comunidade atual? Há 
quanto tempo vive aqui? 

2. O que sabes da história da comunidade quilombola? 
3. Como era a vida com seus pais (terra, estudo, trabalho, habitação, tamanho 

da família)? 
4. E como foi a estruturação de sua família nesse local (terra, habitação, 

trabalho, estudo, etc)? 
5. Como é a vida nessa comunidade? 
6. Na tua visão o que é a pobreza? Como entendes e poderias me caracterizar a 

pobreza/extrema pobreza? Quais suas causas? 
7. E essa situação (pobreza) com o ser quilombola, há alguma relação? Qual? 
8. Como a família enfrenta essa situação? 
9. Como percebes que as demais famílias enfrentam essa situação? 

Percepção sobre as políticas públicas de enfrentamento à pobreza e quilombolas 
10. Conheces alguma política pública voltada para enfrentar a pobreza? Qual 

(quais)? Chegaram até a família/comunidade? 
11. Como vês o papel dessas políticas públicas para vocês? 
12. Quais seriam mais importantes para vocês? Por quê? 
13. Depois (a partir) do Programa Fomento acessaram alguma outra política 

pública? Qual? 
Percepção sobre o Programa Fomento (Aportes;dependência?) 

14. Antes do Programa Fomento que tipo de relação tinham com técnicos da 
Emater?  

15. Como foi essa relação durante o desenvolvimento das atividades do Projeto? 
Quais as atividades que foram mais importantes para ti/família? 

16. E hoje como é? 
17. Como foi a elaboração/acompanhamento do Projeto Produtivo? 
18. Por que optaram por esse projeto (atividade)? Já desenvolvia algo assim? 
19. Contribuiu para a renda? Para a segurança alimentar? 

Comercializou/comercializa? Onde?  
20. Como está hoje essa atividade? 
21. Quem mais se envolveu nas etapas do projeto (homem, mulher, filho)?  
22. Como foi participação da mulher e dos jovens nesse projeto? O que acha 

disso? 
23. Junto com o Programa Fomento havia o RS Mais Renda, o que acha daquele 

programa? Contribuiu? Como e Por quê? 
24. Em relação às atividades de capacitação e acompanhamento (reuniões, 

seminários, feiras, cursos, encontros), qual a avaliação de vocês? O que 
destaca como mais marcante/importante? Por quê? 

25. Quem mais participou desses eventos (homem, mulher, jovens, crianças)? 
Por quê? 

26. Depois/a partir do Programa Fomento passaram a participar de outros 
eventos? Onde (comunidade, localidade, município, fora do município)? 
Quem? Por quê? 
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27. Na comunidade, a partir do programa fomento a participação e organização 
melhorou ou piorou? Por quê? 

28. O que destacam como dificuldades durante a execução do Programa 
Fomento? Tem alguma sugestão em relação a isso? 

29. E oportunidades que o Programa gerou para vocês? Por quê? 
30. Quais contribuições do Programa Fomento para ti? E para tua família? E para 

tua comunidade? E para o município? 
31. Facilitou ou dificultou para que a família continuasse a atividade produtiva?  
32. Que outras atividades a família vem desenvolvendo depois do Programa 

(trabalho, eventos, organizações)? 
33. Dos anseios que tinham no inicio do Programa, como está hoje? Houve 

avanços?  
34. E hoje, quais são suas aspirações e expectativas? 
35.Alguma sugestão em relação a execução do Programa? 
 
 
 


