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RESUMO 
O presente artigo é uma síntese de uma pesquisa realizada no 
ano de 2013 no Quilombo Mata Cavalo de cima, localizado no 
município de Nossa Senhora do Livramento no Estado de Mato 
Grosso. A pesquisa intitulada “Direitos sociais e Cidadania no 
quilombo: “a força humana capaz de varrer o velho e criar o 
novo”, abordou acerca do acesso pelos quilombolas aos 
direitos sociais e a consolidação da sua cidadania. A tipologia 
da pesquisa é a exploratória, sendo utilizado o instrumento 
entrevista, de forma semi-estruturada com cinco 
remanescentes quilombolas que residem na comunidade Mata 
Cavalo de Cima.  
 
Palavras-chave: Quilombo Mata Cavalo de Cima. Cidadania. 
Direitos Sociais. 

 
ABSTRACT 

This article is a summary of a survey conducted in 2013 in the 
Quilombo Mata Cavalo de Cima, in the municipality of Nossa 
Senhora do Livramento in the State of Mato Grosso. The 
research entitled "Social rights and Citizenship in the Quilombo 
"human force capable of sweeping away the old and creating 
the new" addressed about accessing the Maroons to social 
rights and the consolidation of their citizenship. The type of 
research is exploratory, using the interview instrument, semi- 
structured way with five maroon remaining residing in Mata 
Cavalo de Cima community. 
 
Keywords: Quilombo Mata Cavalo de Cima.  Citizenship.  
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INTRODUÇÃO 

 

A história do Brasil (e do mundo) foi marcada por um traço significativo de 

violência, descaso, agressão, preconceito, descriminação racial com a população negra. 

Esta trajetória de desigualdade e exclusão com o negro no cenário social é fruto de um 

sistema político e econômico denominado escravismo colonial que quando abolido largou os 

negros a sorte, “ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de 

reeducar-se e de transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, 

criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e capitalista” (FERNANDES, 

1978, p. 20) 

Sob este signo, o negro foi colocado nos setores mais subalternos da 

sociedade, pois “o trabalho livre não lhe propiciou as condições de inserção nos setores 

dinâmicos da economia competitiva, sofrendo as consequências diretas de um processo 

marcado pelas desiguais condições de acesso às novas ocupações econômicas advindas 

da mercantilização da economia” (SANTOS, 2007, p.5) 

 Mesmo com toda esta exclusão, a população negra se mobilizou e lutou. O 

movimento negro iniciou desde o período escravista, com a criação dos quilombos, como 

uma forma de não aceitar os maus tratos e a mercantilização humana, se estendendo até os 

dias atuais, quando se luta por políticas públicas de qualidade e ações afirmativas que 

visam à emancipação desta população. 

A pesquisa incide justamente nesta direção. Identificar os direitos sociais da 

população quilombola que reside no Quilombo Mata Cavalo de Cima, localizado no 

Município de Nossa Senhora do Livramento. Neste sentido, faz-se necessário verificar quais 

as condições política, social, econômica e cultural da população quilombola de Mata Cavalo 

de Cima e em que condições os quilombolas acessam seus direitos sociais, bem como, 

identificar qual a percepção deles/as sobre sua cidadania em relação ao Estado. 

Isso se torna possível uma vez que toda a história dos antepassados das 

famílias remanescentes que habitam o quilombo Mata Cavalo de Cima, ficaram enraizados 

ali, principalmente os elementos culturais de suas identidades, marcadas pela singularidade 

do ser negro e quilombola. Segundo Barcelos (2011), “os costumes, a vida comunitária, a 

religiosidade, as tradições e o esforço na manutenção de suas identidades produzem uma 

territorialidade única, edificando-a enquanto espaço vital, real e simbólico” (p.11) 

Desta forma, verifica-se a necessidade de dar visibilidade a este seguimento, 

pois mesmo o Brasil, segundo Pires (2010), sendo um país com a maioria da população 

negra, “a fantasia de uma ‘democracia racial’ encobre o caráter hegemônico da cultura do 

branco europeu, reflexo da história de escravidão já não tão recente, mas que resistimos em 



 
 

                  

superar.” (p.1). Uma trajetória que naturalizou desigualdades, injustiças, arbitrariedades e 

jogou homens e mulheres negras na condição de sub-humanidade. Herdeira do legado 

escravista, a sociedade brasileira perpetuou o lugar do negro – como escravo – reservando 

a ele todos os obstáculos ao exercício pleno da cidadania. 

Desta maneira, esta caminhada pela igualdade em uma organização societária 

capitalista, em que promove o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e, 

em contrapartida, expande e aprofunda as relações de desigualdade, a miséria e a pobreza, 

se torna uma caminhada difícil, mas não impossível. Segundo Carneiro (2003), “alcançar a 

igualdade de direitos e dignidade a todos/as é converter-se em um ser humano pleno e 

cheio de possibilidades e oportunidades para além de sua condição de raça e de gênero. 

Esse é o sentido final da luta travada historicamente por nós” (p.5). 
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 Quando se fala em direitos sociais significa “falar dos dilemas talvez os mais 

cruciais no Brasil (e do mundo) contemporâneo” (TELLES, 1999, p.171), ou seja, é 

contemplar as desigualdades e exclusões, as transformações no mundo do trabalho 

produzidas pela reestruturação produtiva e a política neoliberal adotada. Desta forma, 

Coutinho (2008) afirma que “os direitos sociais são os que permitem ao cidadão uma 

participação mínima na riqueza material e espiritual criada pela coletividade” (p.63), mas 

sabe-se que por muito tempo esses direitos foram negados, uma vez que, nem todos/as 

eram considerados cidadãos/ãs. 

 Este antagonismo presente entre cidadania plena e modo de produção 

capitalista resulta de outra contradição que segundo Coutinho (2008) é a: 

 

[...] contradição entre cidadania e classe social: a universalização da 
cidadania é, em ultima instância, incompatível com a existência de uma 
sociedade de classes. Ou, em outras palavras: a divisão da sociedade em 
classes constitui limite intransponível a afirmação conseqüente da 
democracia. Como parece obvio, a contradição de classe cria, por um lado, 
privilégio, e, por outro, déficits, uns e outros aparecendo como óbices a que 
todos possam participar igualitariamente na apropriação das riquezas 
espirituais e materiais socialmente criadas. (p. 69) 
[...] só uma sociedade sem classes – uma sociedade socialista ou 
comunista – pode realizar o ideal da plena cidadania, ou, o que é o mesmo, 
o ideal da soberania populares, como tal, da democracia. (p. 69)  

 

 Neste sentido, Coutinho (2008) relata que “a cidadania não é dada aos 

indivíduos de uma vez para sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é 

resultado de uma luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes 

subalternas, implicando assim um processo histórico de longa duração” (p.51).  



 
 

                  

 Desta forma, o modelo vigente no combate a violação de direitos e o 

reconhecimento da cidadania é uma prática que segundo Barroco (2008) “esbarra com 

limites estruturais da sociedade capitalista: uma sociedade que se reproduz através de 

divisões (do trabalho, de classes, do conhecimento,da posse privada dos meios de 

produção, da riqueza socialmente produzida)” (p.3) esbarra na contradição entre o discurso 

abstrato da universalidade dos direitos  frente a defesa de interesses privados. Desse modo, 

o que temos presente hoje na defesa dos direitos e da cidadania, é uma luta pelo direito 

individual, seletivo, ou seja, é a judicialização dos direitos já garantidos. 

 Em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos, da ONU, reconheceu os 

direitos sociais, junto com os direitos civis e os direitos políticos, no elenco dos direitos 

humanos: 

 

[...] direito ao trabalho, direito ao salário igual por trabalho igual, direito à 
previdência social em caso de doença, velhice, morte do arrimo de família e 
desemprego involuntário, direito a uma renda condizente com uma vida 
digna, direito ao repouso e ao lazer (aí incluindo o direito as férias 
remuneradas) e o direito à educação. Todos esses são considerados 
direitos que devem caber a todos os indivíduos igualmente, sem distinção 
de raça, religião, credo político, idade ou sexo. No Brasil essa concepção 
universalista de direitos sociais foi contemplada muito tardiamente, apenas 
em 1988, na nova Constituição, que é uma referência política importante em 
nossa história recente (TELLES,1999, p.173) 

 

Percebe-se a grande distância entre os princípios igualitários da lei e a realidade 

das desigualdades, exclusões e injustiças presente na sociedade brasileira. Tem-se uma 

ordem legal que promete a igualdade frente à invisibilidade dos quilombolas que sempre 

esteve à margem de qualquer forma de cidadania. Segundo Little (2002) acredita-se que a 

sobrevivência dos quilombos durante séculos deve-se, em parte, à estratégia da 

invisibilidade simbólica e social, que foi empregada aos quilombolas. Junto à invisibilidade 

está o aspecto da marginalidade econômica e de sua localização em áreas intersticiais dos 

centros econômicos.  

Nesta trajetória de luta, resistência e busca pela consolidação dos direitos 

sociais da população negra, em 2010 foi consolidada a lei 12.288 que trata sobre o Estatuto 

da igualdade racial, que garante à população negra “a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 

discriminação e às demais formas de intolerância étnica.” 

Desta forma, Couto (2004) afirma que os “direitos sociais são fundamentados 

pela idéia de igualdade, uma vez que decorrem do reconhecimento das desigualdades 

sociais gestadas na sociedade capitalista. Expressam-se pelo direito à educação, à saúde, 

ao trabalho, à assistência e à previdência” (p.48) 



 
 

                  

A pesquisa realizada no quilombo Mata Cavalo de Cima, buscou identificar se 

esses direitos sociais são acessados pela população quilombola que ali habita. 

Por meio do uso da pesquisa qualitativa, possibilitou compreender o mundo dos 

entrevistados e dos grupos sociais especificados, o que permitiu uma investigação mais 

adequada para a compreensão detalhada dos sentimentos sobre a realidade social do 

sujeito participante.  

A versatilidade da pesquisa qualitativa possibilita um emprego abrangente do 

conhecimento social e “é a atividade científica pela qual descobrimos a realidade” (DEMO, 

1987, p.118), “fenômeno de aproximações sucessivas do real, fazendo uma combinação 

particular entre teoria e dados” (MINAYO, 1993, p.23) tendo como principal característica “o 

fato que a pesquisa qualitativa segue a tradição compreensiva ou interpretativa” (PATTON, 

1986 in MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2004). Isto significa que a pesquisa parte do 

pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos 

e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não dá de 

apreender de modo imediato, precisando ser desvelado.  

Através das visitas ao Quilombo Mata Cavalo de Cima, a pesquisa foi realizada, 

em que todas as abordagens, questionamentos, aplicação da entrevista, foram gravadas, e 

ninguém se recusou a preencher o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE. Este 

documento existe para que haja esclarecimento dos principais pontos da pesquisa que 

envolve o sujeito pesquisado, para que eles estejam devidamente informados dos 

elementos fundamentais, e livres para a participação, ou não, da pesquisa. É de suma 

importância, uma vez que é uma proteção legal e moral do pesquisador e do pesquisado, 

visto ambos estarem assumindo responsabilidades. 

De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

atualmente residem no Quilombo Boa Vida Mata Cavalo cerca de quatrocentos e dezoito 

famílias, este universo corresponde ao quantitativo de famílias das seis comunidades que 

constitui o Quilombo Sesmaria. Desta forma, o enfoque da pesquisa será apenas com as 

famílias da comunidade Mata Cavalo de Cima, que totalizam aproximadamente cinquenta e 

sete famílias, de acordo com o INCRA, porém a realidade é divergente dos dados 

apresentados. 

Verifica-se que atualmente residem na comunidade Mata Cavalo de Cima, 

apenas cerca de 20 famílias. Deste universo de 20 famílias, foi realizada uma amostra de 

20%, dando um quantitativo de cinco famílias que foram entrevistadas. Este percentual foi 

delimitado, como mínimo necessário para a amostragem ser considerada representativa e 

válida. 



 
 

                  

Um conjunto razoável de informações sobre cidadania, direitos sociais, 

dignidade, preconceito racial, Poder Público, e outras questões relacionadas aos dramas 

sociais vividos pela população quilombola permearam a pesquisa.  

O materialismo histórico crítico-dialético de Marx foi utilizado como método para 

análise dos dados, bem como, na elaboração da pesquisa, pois permite ao pesquisador uma 

aproximação com o objeto a ser pesquisado e da realidade como um todo, compreendendo 

assim, as relações sociais de produção e de dominação e a difícil inserção da população 

negra na sociedade de classes. Essa aproximação, no entanto não apreenderá o 

conhecimento absoluto, “mas é possível apreender as múltiplas determinações dos 

processos sociais historicamente situados” (BEHRING & BOSCHETTI, 2011, p. 39).   

Foram estas aproximação com a comunidade Mata Cavalo de Cima que permitiu 

as apreensões quanto à realidade da comunidade e as efetivas necessidades deste 

segmento que ainda se encontra hoje subalternizado. 

Atualmente, o único benefício que a comunidade recebe é a cesta básica as 

famílias quilombolas cadastradas na Associação da própria comunidade; 04 das famílias 

não têm conhecimento sobre a rede sócioassistencial. Em relação à educação, 04 dos 

entrevistados são analfabetos e apenas 01 conseguiu terminar o ensino fundamental; no 

campo da saúde, todos utilizam do SUS, porém os programas de controle, vigilância social e 

acompanhamento da saúde das famílias no quilombo não ocorrem no tempo que era pra 

ser, às vezes demora mais de 4 meses para a equipe multiprofissional retornar a 

comunidade, ocasionando a falta de acesso deles a saúde pública; no campo do trabalho, 

04 deles trabalharam a maior parte da vida sem carteira assinada e apenas 01 trabalhou 

para o Estado, mas na época não morava na comunidade; em relação a moradia, duas das 

casas são de madeira e cobertas por palha e sanito2 e 03 são feitas de adobe.  

Observa-se que a cidadania dos remanescentes quilombolas se encontra 

fragilizada, uma vez que eles não desfrutam dos direitos sociais, não participam da 

elaboração, execução e avaliação das políticas públicas.  

Nos dias atuais, verifica-se a tendência em naturalizar as múltiplas 

desigualdades advindas das relações sociais desiguais e contraditórias na sociedade. 

Situações de litígios em áreas quilombolas, ainda evocam o passado, concebendo os 

movimentos sociais como caso de polícia, ao invés de ser objeto de uma ação sistemática 

do Estado no atendimento às necessidades básicas desta população. 

Desta forma, a análise da questão social é feita de forma unilateral, em que 

desconsidera os processos sociais contraditórios e as transformações na sociedade, 
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isentando a sociedade de classe de sua responsabilidade na produção das desigualdades 

sociais, ou seja, não considera a totalidade e responsabiliza os indivíduos singulares pela 

sua pobreza.  

Neste contexto, o Estado atua com programas focais de combate a pobreza, 

seja pela violência dirigida aos pobres, articulando repressão e assistência focalizada, bem 

como, trabalha na estimulação do privado, para a ajuda mútua aos que necessitam. 

Sob este signo, vive a população de Mata Cavalo de Cima. Situações de 

vulnerabilidade, pobreza, miséria, e questões por disputa de terra, deixam as famílias 

apreensivas e acima de tudo, sem os direitos fundamentais para a própria sobrevivência.  

Por isso que a luta pelo reconhecimento do negro na sociedade é constante e 

antiga. O movimento negro iniciou desde o período escravista, com a criação dos 

quilombos, como uma forma de não aceitar os maus tratos e a mercantilização humana, se 

estendendo até os dias atuais. Quando se vê o Movimento quilombola lutando por políticas 

públicas de qualidade, ações afirmativas que visam à emancipação desta população, o 

reconhecimento étnico, traduzido no respeito à sua memória, à tradição e aos valores 

culturais e o reconhecimento de direitos sociais. 

Esta realidade vem para reforçar que a cidadania é histórica, varia no tempo e 

no espaço, conforme o período histórico e o contexto vivido e constituem-se como uma 

conquista do povo.  

Desta forma a questão social está posta na realidade desta gente nas suas 

requisições pela garantia dos direitos sociais, retomando-os a luta pela cidadania. Neste 

sentido, este debate para o serviço Social está fundado nas reais condições sociais dos 

remanescentes quilombolas que se materializam a profissão, tendo um viés político, pela 

defesa da igualdade de direitos, autonomia dos indivíduos e pela expansão dos direitos 

sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A afirmação de ideais que negue a subordinação de alguns (negros e pardos) 

em função de outros (brancos), bem como a supressão dos direitos sociais em prol da 

ascensão da economia, como prega o projeto neoliberal restringindo os direitos já 

conquistados, é mais uma forma de luta por uma nova ordem societária. 

Conclui-se por meio da pesquisa intitulada: “Direitos Sociais e cidadania no 

quilombo: a força humana capaz de varrer o velho e criar o novo”, realizada no segundo 

semestre de 2013, na comunidade de Mata Cavalo de Cima, que os remanescentes 



 
 

                  

quilombolas têm constantemente os direitos sociais negados e vivem abandonados pelo 

Estado. 

Neste sentido, dar enfoque ao quilombo é dar visibilidade a questão social que 

acometem as pessoas que lá sobrevivem, e acima de tudo é o reconhecimento étnico, 

traduzido no respeito à tradição e aos valores culturais, o reconhecimento de direitos sociais 

e também das reivindicações com base na articulação e defesa da igualdade e do respeito à 

diferença que o movimento quilombola enfatiza, pois delimitar as ações de luta é parte da 

construção da identidade do movimento quilombola  

Conclui-se que os direitos conquistados até os dias atuais, foram resultados de 

um processo histórico de luta por justiça social, bem como, o reconhecimento da cidadania 

que se consolidou pelo processo de mobilização, principalmente das camadas subalternas. 

Os direitos sociais conquistados, segundo, Marx (1956) “é a vitória de um direito social 

sobre a lógica privatista do capitalismo” (p.354). E mais, “tudo o que limita ou substitui o 

mercado em nome de um direito social universal (ou, se preferirmos, da justiça social) é uma 

vitória da economia política do trabalho, isto é, de outra lógica de regulação social” 

(COUTINHO, 2008, p.67), ou seja, outras lógicas não mercantis na regulação da vida social.     

Desta forma, teremos mecanismos que buscam a equidade social, medidas que 

desnaturalizam as relações de discriminação existentes e contribuem para a crítica do mito 

da democracia racial, dando destaque aos indicadores socioeconômicos de desigualdades 

sociais históricas, e buscando estratégias para a construção de práticas que valorizam a 

riqueza da diversidade humana, em busca de varrer o velho e criar uma nova ordem 

societária. 
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