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Introdução 

O Programa Brasil Quilombola, à luz do Decreto 4887/2003, define as populações 

quilombolas como grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Segundo dados da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR/PR), as 

famílias quilombolas residem, em sua grande maioria, nos espaços rurais (77,7%)1. Neste 

sentido é importante sinalizar que, tal como situa a Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) estas populações têm seus modos de vida, 

produção e reprodução social relacionados predominantemente com a terra. 

Segundo Leite (2008) o projeto político Quilombola atravessou séculos de história 

para se consolidar como direito constitucional, todavia aponta que a incorporação do 

quilombo na ordem jurídica não tem sido suficiente para alterar as práticas de expropriação e 

controle da terra, e com elas a situação de precariedade em que vivem os grupos negros na 

atualidade. O Programa Brasil Quilombola representou um grande avanço enquanto estratégia 

de visibilização destas populações. Os dados recentes da situação dos domicílios produzidos 

com base nos dados inseridos no CadUnico revelam que até 2017 foram cadastradas 168.021 

famílias quilombolas em todo Brasil. Deste total, 2022 correspondem ao estado do RN. No 

entanto nem todas recebem o benefício do Programa Bolsa Família (PBF), representando 

69,2% beneficiárias (116.278 famílias). No RN este índice é levemente menor, 64,9% 

beneficiárias (1312 famílias). 

As populações negras quilombolas são considerados grupos prioritários nas políticas 

de saúde e assistência. Isso se justifica uma vez que os quilombolas têm menos acesso aos 

                                                
1
 A SEPPIR monitora continuamente as condições de infraestrutura das comunidades quilombolas em todo o 

Brasil e busca melhorias na provisão de serviços públicos nas localidades em condições desfavoráveis. Os dados 
apresentados são do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, até 2014. Disponível em 
http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=2 
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serviços básicos, como saneamento e energia elétrica, que o restante da população. Segundo o 

relatório divulgado pelo governo federal (BRASIL, 2013), aproximadamente 49% deles 

viviam em casas com piso de terra batida, 55% não tinham água encanada, 33% não tinham 

banheiro e 15% possuíam esgoto a céu aberto. Ao todo, 79% tinham energia elétrica,75% 

viviam em extrema pobreza, 54% não possuíam saneamento adequado, 58% queimavam ou 

enterravam o lixo produzido nos domicílios e 25% não sabiam ler ou escrever. 

Portanto o Ministério da Saúde (MS) considera desfavoráveis condições de saúde 

dessas populações e visa diminuir as iniquidades em saúde, reduzindo os agravos que incidem 

nas taxas de morbimortalidade neste grupo populacional (BRASIL, 2013). Neste ímpeto a 

Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) 

representa outro avanço importante no reconhecimento das vulnerabilidades destas 

populações e tem como objetivo: 

Melhorar o nível de saúde das populações do campo e da floresta, por meio 
de ações e iniciativas que reconheçam as especificidades de gênero, de 
geração, de raça/cor, de etnia e de orientação sexual, objetivando o acesso 
aos serviços de saúde; a redução de riscos à saúde decorrentes dos processos 
de trabalho e das inovações tecnológicas agrícolas; e a melhoria dos 
indicadores de saúde e da sua qualidade de vida (p. 7). 

De acordo com Plano Nacional de Saúde (PNS, 2016), o saneamento básico está entre 

os mais importantes fatores sociais determinantes da saúde. Segundo este Plano, as condições 

de saneamento no País, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD, 2009), mostram que ainda são graves as desigualdades no acesso aos 

serviços de abastecimento de água entre os habitantes das áreas urbanas e rurais. 

Reconhecendo esta realidade dos quilombos a PNS, em seu plano mais recente (2016-2019), 

define as populações negras e quilombolas como uma das populações prioritárias de apoio à 

implementação e fortalecimento da articulação entre os espaços de participação social em 

todas as políticas públicas, com vistas ao desenvolvimento de ações intersetoriais. Este 

esforço se traduz sobretudo visando alcançar salubridade ambiental para proteger e melhorar 

as condições de vida destas populações. De acordo com o PNS, isto é alcançado por meio de 

"abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, que inclui 

coleta e disposição sanitária adequada, manejo de águas pluviais, promoção da disciplina 

sanitária de uso do solo e demais serviços e obras especializadas" (p. 27). 

Sousa (2014) defende que a investigação e produção de dados acerca das condições de 

vida e de saúde representa um passo importante na criação de novas iniciativas de 

investigação e no planejamento de ações da saúde. Ou seja, "saber quem são, quantos são e 
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quais suas condições de vida e do ambiente irá trazer à luz respostas precisas para elaboração 

de documentos que serão fontes de dados para tomadas de decisões dos agentes públicos e as 

organizações não-governamentais" (p. 64). A partir deste contexto, o presente estudo teve 

como objetivo investigar as condições de vida e de saúde das famílias pertencentes à 

comunidade quilombola Grossos (Bom Jesus/RN). 

A comunidade de remanescentes de quilombo de Grossos localiza-se na área rural, a 7 

km da sede do município de Bom Jesus, localizado na microrregião do Agreste Potiguar do 

Rio Grande do Norte. Os dados do IBGE relacionados a Bom Jesus estimam uma população 

de 10.185 habitantes para o ano de 2016. Trata-se de um município com densidade 

demográfica de 77,35 hab./km2, IDHM de 0,584, com incidência de pobreza que chega a 

64,12% da população e índice de Gini de 0,54 enquanto do estado do Rio Grande do Norte é 

de 0,60, o que coloca revela uma condição de desigualdade mais acentuada em relação ao 

restante do estado. 

Metodologia 

Para a produção de dados socioeconômicos e demográficos da comunidade 

quilombola de Grossos (Bom Jesus/RN) foi utilizado o Questionário Sócio-demográfico-

ambiental (QSDA), versão modificada do material elaborado pelo Departamento de Geologia 

da UFRN, uma ferramenta de caráter quantitativo. Esta ferramenta abrangeu simultaneamente 

informações individuais e familiares, explorando as condições social, econômica, educativa, 

cultural, bem como as de moradia e saúde das famílias residentes, analisando as condições 

básicas de sustentabilidade econômica-ambiental-produtiva, as práticas sociais, culturais e 

educativas desenvolvidas nas comunidades quilombolas, abordando a dimensão de gênero. 

Outra ferramenta que auxilia a relacionar as condições de vida ao sofrimento mental 

entre homens e mulheres da comunidade é o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), 

ferramenta validada e recomendada pela Organização Mundial de Saúde para estudos 

comunitários e na atenção primária em saúde, que rastreia a da incidência de Transtornos 

Mentais Comuns. Esta ferramenta é composta por vinte perguntas (sim/não) e ponto de corte 

>7, ou seja, este escore representa indicativo de TMC. A partir deste resultado realizaram-se 

entrevistas semi-estruturadas explorando os fatores disparadores de sofrimento mental, o 

apoio comunitário e social, formas de cuidado (formais e informais) e percepção de racismo 

institucional.    
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A coleta de dados ocorreu em duas visitas à comunidade no primeiro semestre de 2017 

e contou com um corpo de pesquisa composto 8 pessoas, organizados em duplas. Contou, 

ainda, com a colaboração de 4 moradores da comunidade, os quais conduziram os 

pesquisadores às residências, uma vez que os domicílios da comunidade apresentavam 

relativa dispersão espacial, o que complexificava o planejamento da coleta. As informações 

provenientes desse instrumento foram organizadas e geradas análises descritivas através do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-20) para Windows, versão 20. 

Resultados e Discussão 

A apresentação e discussão dos dados serão realizados a partir de dois blocos: o 

primeiro trazendo informações individuais e o segundo contendo dados familiares. Este 

segundo bloco será organizado em torno de 4 eixos principais: (1) Renda e fontes de 

sustentação; (2) Aspectos sanitários; (3) Acesso a políticas sociais; e (4) Saúde. As 

informações produzidas nas entrevistas com base no SRQ-20 ajudarão a refletir se as 

condições de vida e de saúde são identificadas como disparadoras de sofrimento mental e 

como isto se diferencia entre homens e mulheres. Outra discussão importante a partir dos 

dados qualitativos corresponde ao histórico de uso dos serviços de saúde e as formas de 

cuidado utilizados frente aos problemas em saúde mental. 

Vivem nessa comunidade 140 famílias, das quais 64 fizeram parte do presente estudo, 

totalizando 196 pessoas, sendo 90 do sexo masculino e 106 do sexo feminino. A população se 

estratifica nas seguintes faixas etárias: de 0 até 9 anos (16%), até 17 anos (19%) e entre 18 e 

29 anos (16%). A faixa etária com mais representantes entre 30 e 49 anos (29,1%), com alto 

número de pessoas acima dos 49 anos (19%). 

Os índices de escolaridade revelam um número expressivo de pessoas que sabem 

apenas escrever o nome e analfabetas (24%), predominância de pessoas com ensino 

fundamental completo ou incompleto (54%), com menor quantidade de pessoas com ensino 

médio completo ou incompleto (22%). Teve apenas uma pessoa que concluiu o ensino 

superior através de um convênio INCRA/PRONERA/UFRN. Acerca do estado civil sobressai 

a situação conjugal de casados (54%) e solteiros (42%). A ocupação é predominantemente 

relacionada a agricultura 42%, e combinado a outras atividades como dona de casa, 

estudantes, aposentados e trabalhos informais como servente de pedreiro, cabeleireiro e 

artesanato. Também importante foi o número de pessoas que apenas estudavam (25%) e de 
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prestadores de serviço (8%). A maioria dos entrevistados trabalham na zona rural do 

município (84%). 

Os dados referentes à renda familiar revelam que 29% recebem até meio salário 

mínimo, 38,7% até 1 salário mínimo, 27,4% entre 1 e 2 salários mínimos e somente 4,8% tem 

renda familiar acima de dois salários mínimos. Quanto às suas fontes de sustentação, os dados 

obtidos foram organizados em três eixos: famílias com renda proveniente exclusivamente da 

agricultura (01 família), da combinação da agricultura com outras fontes (46 famílias) e, por 

fim, fonte de renda que exclui a agricultura (16 famílias). Das 46 famílias que necessitam 

desenvolver mais de uma fonte de sustentação, destacam-se: programas sociais (57,8%), 

criação e venda agropecuária (33,3%), prestação de serviço (28,9%), aposentadoria (26,7%) e 

de modo bem inferior às outras combinações, o trabalho assalariado representa apenas 8,9%. 

Do ponto de vista da infraestrutura, todas as casas são de alvenaria e telha, 96,8% têm 

acesso à rede elétrica de forma regular (relógio próprio), 45,3% referiram ter acesso à rede 

pública de abastecimento de água, porém necessitando comprar de carros pipa ou coletar da 

chuva. Quanto ao seu tratamento, 35,9% consomem água não tratada, outra parcela filtra 

(29,7%) ou faz cloração (28,1%). Em relação ao destino dos dejetos todas as casas contam 

com fossa séptica, enquanto na realidade nacional de comunidades quilombolas esse índice 

chega a somente 28%. Sobre o destino do lixo, 78,1% das famílias acessadas recorre à 

queima, mas indicaram a presença de outras estratégias conjuntas, tais como enterrar ou 

deixar a céu aberto, já que a coleta pública é bastante precária na comunidade. 

Grande parte das famílias estão cadastradas no CadUnico (87,3%) para terem acesso 

às Políticas de Assistência Social, mas somente 54% é beneficiária do Programa Bolsa 

Família. Em relação aos demais programas sociais, há problemas no acesso por parte da 

população local: Água para Todos (52,4%); Luz para Todos (58,7%); Habitação Rural (27%) 

e o Programa Minha Casa, Minha Vida (34,9%). Outros programas tiveram ainda mais baixo 

acesso como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

(19%), o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (19%) e o Programa de 

Aquisição de Alimentos (22%).   

Quanto ao acesso à equipe/serviços de saúde, a maioria das famílias é atendida tanto 

pelo Agente Comunitário de Saúde (79%), quanto pela equipe da Estratégia Saúde da 

Família/ESF (75%), durante as consultas quinzenais na comunidade. Outras estratégias 
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utilizadas são: a busca por atendimento básico, especializado e hospitalar nos serviços de 

saúde do próprio município ou de municípios vizinhos. Sobre os programas de saúde 

desenvolvidos no âmbito da atenção primária, destacam-se a vacinação, saúde da mulher com 

muitas famílias atendidas, enquanto alguns programas receberam mais reclamações por 

necessitar mais investimentos devido não abarcar nem a maioria da população como no 

atendimento odontológico (42,2%), saúde da criança (42,2%) e farmácia popular (34,4%) com 

números menores. 

Houve um baixo percentual de famílias que indicaram a presença de ações de combate 

à dengue (14,1%), doença epidêmica na região. Muitos participantes referiram fazer uso da 

medicina popular (chá, lambedor e garrafada, banho de ervas), além de recorrerem às práticas 

complementares de saúde: oração/reza, benzedeira e parteira. Quanto aos problemas de saúde 

mais frequentes das famílias, foram indicados: doenças do tipo infecciosa e parasitária 

(77,8%), seguido dos transtornos mentais como a depressão (30,2%) e doenças crônicas e 

degenerativas como hipertensão e diabetes (28,6%). Houve registro de causas externas 

(28,6%) associadas à violência e acidentes, bem como casos de mortalidade infantil nos 

últimos 10 anos decorrentes da falta de assistência, aborto induzido e prematuridade. 

Os dados referentes a maioria feminina estão de acordo com outras pesquisas sobre 

condições de vida em quilombos (PINHO, 2015). Inclusive trazem como justificativa a saída 

de homens para trabalhar em outras cidades, o que é corroborado nas falas dos moradores, 

com mais frequência nas faixas jovens e adultas. Essa condição retrata as diferenças nas 

relações de gênero na comunidade, onde 8% das mulheres dizem fazer os serviços de casa, 

enquanto os maridos saem para trabalhar, seja na cidade ou na agricultura local. 

As condições de vida da comunidade diferem de outras pesquisas sobre o tema as 

quais trazem recursos básicos como energia elétrica, água, destinos de dejetos e material das 

casas em situações muito piores (AMORIM et al., 2013). Dessa forma a comunidade de 

Grossos tem um ambiente que ajuda a reduzir a incidência de muitas doenças relacionadas a 

condições sanitárias, ainda que possua incidência de doenças parasitarias alta, que pode ter 

relação com o descarte do lixo com maioria queimando ou deixando a céu aberto, que é 

apresentado em outros estudos como possível causador de doenças (PINHO, 2015) (SILVA, 

2007). 

As entrevistas feitas com as pessoas que passaram do ponto de corte no instrumento 

SRQ apresentaram dados interessantes para discutir os efeitos das condições de vida e saúde 
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na qualidade da saúde mental e as diferenças entre homens e mulheres. Devido instrumento 

tratar a temática de saúde mental, foi mais apresentado reclamações com as baixas condições 

dos equipamentos de saúde. Por isso eles foram observados como principais fatores referidos 

de maneira problemática para a saúde mental. 

Nas entrevistas feitas a maioria dos serviços de saúde foram criticados por serem 

escassos e ineficientes para a resolução dos problemas que aparecem. Em todos os aparelhos 

se percebia falta de investimento levando a poucos atendimentos e em locais improvisados, 

demonstrando que apesar de a maioria da comunidade ser atendidas pelos serviços de saúde 

existe um contraste diante da qualidade desse serviço. Ademais desenvolveu-se uma sensação 

de abandono e de insuficiência dos serviços de saúde, de modo que se faz necessário ir até a 

sede do município, e em alguns casos até a capital Natal, como é demonstrado nos dados 

coletados na qual mais de 80% foram a hospitais de outros municípios. 

É citado em outros casos a falta específica de equipamentos necessários no âmbito da 

saúde, que, no entanto, ou não cobre a comunidade, ou ocorre com baixa frequência, 

insuficiente para alcançar a demanda. Exemplos mais citados foram a falta de consultas 

odontológicas suficientes, levando a algumas pessoas nunca terem ido ao dentista, ainda que 

esteja na lista de espera pelo serviço. Apareceu, também, em muitas falas a insuficiência e o 

mau atendimento no campo da saúde da mulher, diferente do apresentado nos dados que 

apresentam 72% das mulheres atendidas pela política de saúde da mulher. Houve casos da 

produção de sofrimento psicológicos posteriores ao atendimento, que colocou em risco a 

saúde da mulher e da criança. 

Algumas falas trouxeram, ao contrário do esperado, a condição de disponibilidade e 

prioridade da comunidade nos serviços de saúde, a qual, no entanto não foram funcionais a 

ponto de resolver as questões de saúde mental. Esse dado se mostra relevante quando 

comparado a estudos anteriores em populações urbanas negras que abordaram o racismo 

institucional nos serviços de saúde (KALKAMAN et al., 2007) 

Um dos pontos principais observados nas entrevistas foram as diferenças de percepção 

do sofrimento, suas causas e resoluções. Nos homens entrevistados os discursos foram de 

negação do problema, e nas perguntas mais especificas se mostravam causas relacionadas ao 

trabalho e preocupações com manutenção da casa. Ao observar as falas das mulheres, se 

observava variedade na percepção, com negações, concordâncias parciais e totais diante dos 
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resultados. As causas também se observaram variáveis, ainda que girava em torno da família, 

da falta de amigos e das limitações do quilombo, com um número expressivo de falas 

relacionadas a solidão e preocupação com os filhos, em comparação nenhum dos dois foram 

citados nos homens. 

Por fim, foi apresentado reclamações em relação à baixa renda como um motivo 

agravante da situação, de forma a atrapalhar e produzir mais sofrimento mental, já que a 

maior parte das famílias recebe até 1 salário mínimo e baixo alcance dos programas sociais 

voltadas a essa população, dados esses que acompanham outras pesquisas (BEZERRA et al., 

2014).Os problemas derivados da falta dos serviços de saúde produzem uma descrença no 

funcionamento dos serviços, dessa forma apresentou-se um uso expressivo de medicina 

popular, apresentado como comum pela literatura (AMORIMet al., 2013).Essa questão pode 

ser observada através das diversas falaspercebe-se a desconfiança na saúde pública, que 

relacionados a baixa renda da comunidade resultam em complicações das condições de vida. 

Considerações Finais 

Conclui-se que esta comunidade enfrenta uma série de vulnerabilidades, em função 

das dificuldades de renda, emprego, educação, transporte, isolamento e dificuldade de acesso 

aos serviços e programas de saúde para o acompanhamento e prevenção de doenças, o que 

tem afetado diversamente homens e mulheres desta comunidade. Tal quadro aponta para 

necessidade de maior investimento nas políticas de saúde e assistência voltadas para 

população quilombola do Rio Grande do Norte. 

Através dos estudos feitos em outras comunidades percebe-se que apesar dos últimos 

governos federais terem criado políticas especificas para remanescentes de quilombos, ainda 

se mostra um quadro longe de garantir os direitos básicos para os moradores. Através da 

comparação dos dados quantitativos com os qualitativos se mostra ainda mais precários os 

serviços de saúde e as condições de vida, de forma a demandar revisões na forma de produção 

das políticas públicas de modo a suprir as necessidades como aparecem, visto a singularidade 

dessa comunidade.  

Ademais acerca das questões em saúde mental, a localização geográfica e 

configuração física e cultural da comunidade contribuem para a diferenciação das fontes 

terapêuticas utilizadas pelos moradores, afim de que este seja um ponto de partida para o 

direcionamento de políticas públicas locais e intervenções que impactem na redução das 

iniquidades de saúde. 
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