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Este artigo toma como objeto um conjunto de comunidades quilombolas do Nordeste brasileiro. Trabalha-se com 

dados oriundos de pesquisa realizada em 2011 pelo DATAUFF, com 47 destas comunidades, que tiveram o 

título de posse coletiva da terra emitido até 2011 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). Pretende-se aqui realizar um exercício analítico voltado para pensar as características 

socioeconômicas das comunidades quilombolas no contexto do debate que vem sendo travado no Brasil, desde 

fins da década passada, acerca do incremento da chamada “nova classe média” ou da “classe C”. Neste sentido, a 

escolha por focalizar comunidades quilombolas do Nordeste não é gratuita, pois foi esta região geográfica que 

apresentou, desde meados da década de 2000, índices “chineses” de crescimento econômico. Tal crescimento 

produziu, por sua vez, grande repercussão sobre as desigualdades regionais de renda, mediante a 

desconcentração espacial desta e também do emprego. A partir dos dados analisados é possível identificar, entre 

outros fatores, o baixo índice de escolaridade, a falta de saneamento básico, e a dificuldade no acesso a serviços 

de infraestrutura urbana. Conclui-se que residir na região geográfica que apresentou índices significativos de 

crescimento socioeconômico no último decênio não representou ascensão socioeconômica para as comunidades 

quilombolas do Nordeste. 

 

Palavras-Chave: Classe média, Remanescente de quilombo, Nordeste.  

 

Introdução 

No imaginário social contemporâneo é muito frequente a associação dos quilombos a 

elementos do passado, que teriam desaparecido do território brasileiro com o fim da 

escravidão. De fato, a representação dos quilombos ou mocambos como reduto de negros 

rebeldes e “fugitivos” tem origem ainda no século XVIII.  

A partir da década de 1980, as comunidades negras rurais emergem num contexto de 

luta política, onde os principais protagonistas no processo de organização e sistematização de 

reinvindicações o Movimento Negro Unificado (MNU), a Comissão Nacional de Articulação 

dos Quilombos, e outras entidades negras que já se atuavam em todo território nacional 
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naquele momento. Com a Constituição Federal de 1988, as comunidades quilombolas 

emergem na agenda pública, uma vez que esse grupo, até então, não era reconhecido como 

sujeito de direito. 

Nesta direção, como lembra Jorge (2014), o reconhecimento de comunidades rurais 

conhecidas como “terra de pretos” ou “comunidades negras rurais”, só passa a ser uma 

questão presente na agenda política a partir do Art.68, constante no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, que postula: “Aos 

remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos” (BRASIL, 

1988). É este “dispositivo jurídico”, que dá reconhecimento a um grupo até então 

desconhecido legalmente. Entretanto, deve-se ressaltar que tal dispositivo só passa a ter 

relevância significativa, quando os sujeitos envolvidos se conscientizam da conquista legal 

adquirida, fato que irá provocar a busca pela titulação de territórios das suas comunidades 

quilombolas e pela efetivação do reconhecimento cultural do grupo (JORGE, 2014). 

 O novo conceito de “comunidades quilombolas” que aparece no Decreto nº 4.887/2003 

incorpora as definições que os cientistas sociais buscavam legitimar desde os anos 1990, que 

relacionam os quilombolas com elementos do campo da etnicidade e da formação de 

fronteiras de identificação (Barth, 2000).  

 De acordo com a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial -SEPPIR - 

(2012, p.17) teríamos hoje 1.948 comunidades reconhecidas oficialmente pelo Estado 

brasileiro; 1.834 certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP); 1.167 com processos 

abertos para titulação de terras no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA); 193 tituladas com área total de 988,6 mil hectares, beneficiando 11.991 famílias. 

Entretanto, são poucas as que têm acesso às políticas públicas específicas para este segmento. 

Este artigo toma como objeto as comunidades remanescentes de quilombo do 

Nordeste brasileiro. Trabalhamos com dados oriundos de pesquisa realizada em 2011 pelo 

DATAUFF, com 47 comunidades do Nordeste do Brasil que tiveram o título de posse 

coletiva da terra emitido entre 1995 e 2011 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), ou por órgãos oficiais estaduais de regularização fundiária.  

A proposta aqui empreendida é a de realizar um exercício analítico voltado para pensar 

as características socioeconômicas destas comunidades no contexto do debate que vem sendo 
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travado no Brasil desde fins da década passada acerca do incremento de uma classe média 

apelidada por “Classe C” (NERI, 2010). 

Neste sentido, a escolha por focalizar comunidades quilombolas do Nordeste não é 

aleatória, pois foi esta região que apresentou, desde meados da década de 2000, índices 

“chineses” de crescimento econômico. Tal crescimento produziu, por sua vez, grande 

repercussão sobre as desigualdades regionais de renda mediante a desconcentração espacial 

desta e também do emprego.  

O reflexo disto foi sentido no aumento da renda média das famílias. No nordeste, o 

crescimento do rendimento médio de todas as fontes entre 2009 e 2011 foi de 4,8% (IBGE, 

2012). Importante ressaltar neste caso, que o crescimento da renda ocorreu especialmente nas 

classes mais baixas de rendimentos. Soma-se a isso a ampliação do mercado formal de 

trabalho, bem como o processo de valorização do salário mínimo, aliado à transferência de 

recursos entre os entes federados, com destaque para o investimento federal que contribuiu 

para a ampliação de políticas públicas.  

A pesquisa empírica que embasa este estudo foi realizada tendo como foco o universo 

total de famílias residentes nas comunidades quilombolas que estavam tituladas até 2011. Em 

cada família foi aplicado um questionário ao responsável pelo domicílio, visando a coleta de 

dados demográficos, socioeconômicos e relativos ao acesso a programas sociais, com ênfase 

nas questões de renda e mercado de trabalho. No total da região Nordeste, foram aplicados 

11.701 questionários em 47comunidades de 05 estados. 

Sendo assim, ressaltamos a necessidade de refletir criticamente e de forma analítica, 

acerca das proposições relativas à generalização da chamada classe C ou, “nova classe média” 

no Brasil do século XXI. Como a noção de modernização seletiva (SOUZA, 2000) nos ajuda 

a compreender os sentidos que estão em jogo neste campo? Onde as populações quilombolas 

se situam neste debate balizado pela tese de fundo econômico que aparece em Neri (2010) e a 

critica sociológica a esta, que aparece em Souza (2009; 2012a)?.  

Nesta direção, apontamos inicialmente que a classe a que estariam vinculados os 

quilombolas não pode ser reduzida à elementos vinculados a renda per capita. Assim, se faz 

necessário considerar um conjunto de fatores que são reproduzidos de forma invisibilizada 

nas relações em sociedade e que corroboram para a produção de um “destino social” comum 

ou semelhante para determinados agentes (SOUZA, 2009). 
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Refletir sobre este argumento, a partir dos dados encontrados nas comunidades 

quilombolas no Nordeste do Brasil é a proposta deste artigo. Para tanto dividimos este 

trabalho em 04 seções contando com esta introdução. A seção seguinte aborda justamente o 

que se convencionou chamar, no Brasil dos anos 2000, de Classe C, bem como a crítica 

sociológica em torno desta nomeclatura centrada no viés econômico. A seção 03 traz os 

resultados da pesquida feita pelo DataUFF em 2011 em paraledo com à reflexão acerca de 

“onde” as populações quilombolas nordestinas estariam situadas no mapa das classes sociais 

no Brasil. Por fim, na última seção, trazemos nas conclusões a síntese dos resultados 

discutidos no conjunto do artigo. 

 

1. A nova classe média brasileira: entre a determinação econômica e a crítica do acesso 

aos capitais impessoais 

A partir dos anos 2000, surge no Brasil um intenso debate relativo à caracterização do 

que poderia ser definido como a “nova classe média” brasileira. Em Neri (2010), encontramos 

o esforço mais sistematizado de demarcação deste suposto fenômeno. Este autor, parte da 

definição de classe econômica, que seria a tradução do potencial de consumo e da capacidade 

de geração (e manutenção) da renda de um dado estrato de renda. Sendo assim, os valores a 

que o autor chega divide a população brasileira em 05 estratos de classes econômicas, 

balizadas pela renda domiciliar total. Esta divisão pode ser conferida na tabela abaixo:  

Tabela 1 - Classes econômicas 

Classe Renda (R$) 

E     0 a 705 

D   705 a 1126 

C 1126 a 4854 

B 4854 a 6329 

A 6329 em diante 

Fonte: NERI, 2010. 
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É importante destacar a partir de Neri (2010), que as classes A e B teriam crescido em 

pequena proporção na década de 2000, contra uma diminuição robusta das classes D e E. 

Mais especificamente, o autor revela que em termos absolutos as classes D e E foram 

reduzidas de 96,2 milhões em 2003 para 73,2 milhões em 2009, na medida em que um amplo 

contingente foi incorporado nas classes A, B e C – como efeito do crescimento da renda per 

capita que atravessou a sociedade brasileira nesse período (NERI, 2010, p.13). 

A classe C, denominada por Neri (2010) como a “nova classe média”, no entanto, 

possui peculiaridades. A renda que a caracteriza é assim definida por se encontrar 

imediatamente acima da renda dos 50% mais pobres e abaixo dos 10% mais ricos no pós-

2000. Essa classe auferia, então, a renda média da sociedade brasileira (NERI, 2010). 

Segundo o autor, em 2009 esta chamada classe C passou a contar com 50,5% da população, o 

que corresponde a 94,9 milhões de brasileiros nesse estrato de renda (NERI, 2010, p.14). 

Mas ao lado desta visão sobre a renda auferida por este estrato, Neri (2010) também se 

refere às taxas de acesso aos serviços públicos, que teriam sido crescentes ao longo do 

período. Para efeitos de exemplificação, o autor ressalta que desde 2003, serviços como rede 

geral de esgoto e coleta de lixo apresentaram um aumento de 12% e 7,5%, respectivamente 

(NERI, 2010, p.65). 

No entanto, as taxas tendem a se diferenciar de acordo com o estrato de renda. Por 

exemplo, a taxa de acesso a rede de esgoto é de 2,3 vezes maior nas classes A e B, quando 

comparada à E. Já no que tange à coleta de lixo, a taxa é de 43% superior para o grupo com 

renda mais alta (A e B). 

Convém ressalvar, ainda segundo Neri (2010), que não é apenas o acesso a renda que 

caracteriza ou distingue uma classe, mas outras perspectivas que traduzem o potencial de 

consumo e de produção também devem ser utilizadas para compor a conceituação. Assim, 

para além da renda domiciliar, o acesso a bens como casa, carro, computador, crédito e 

carteira de trabalho, seriam itens que também caracterizariam a chamada classe C. Ainda 

deve-se considerar neste rol, a quantidade de banheiros no domicílio, a existência de 

empregada doméstica, e ainda o nível de instrução do chefe de família. 

Esta suposta classe C, de acordo com o autor, se caracterizaria essencialmente por seu 

lado produtor, devido à sua majoritária inserção no trabalho formal, ao investimento em 
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escolaridade, e à perspectiva de um plano bem definido de ascensão social para o futuro. Ao 

lado disso, Neri (2010) demonstra ainda o acesso a bens de consumo duráveis, que é 

considerado como uma dimensão do bem-estar da população. Nesse caso, leva-se em conta o 

acesso a itens como: TV, rádio, lava-roupa, geladeira e freezer, vídeo-cassete, DVD e etc.   

A chamada classe C, nesse aspecto, é a campeã do lado consumidor. Ela deteve 

46,24% do poder de compra nacional em 2009, superando as classes A e B com 44,12% 

(NERI, 2010, p.14). A “nova classe média” teria assim esse nome, devido a seu potencial de 

consumo e de acesso a bens e serviços privados, típicos da classe média tradicional (tais como 

planos de saúde, escola particular, etc.). 

Em termos de ocupação, Neri (2010) destaca que em 2009 houve queda na 

participação dos empregadores e dos trabalhadores sem carteira de trabalho no conjunto do 

mercado. Já o número de trabalhadores por conta-própria se manteve, enquanto o número de 

empregados com carteira de trabalho e funcionários públicos apresentou aumento – 

respectivamente de 24,6% e de 8,6% desde o ano de 2003 (NERI, 2010, p.58). 

Ainda com relação à ocupação, Neri (2010) aponta que quanto mais alto o nível de 

renda, maior é taxa de ocupação. Sendo assim, nas classes A e B, 67,3% possuem algum 

emprego, contra uma taxa de 41,84% na classe E. Quanto a isso, Neri (2010) sintetiza: 

A fotografia do status da ocupação, que representa um importante instrumento de 

produção, para os diferentes estratos de renda mostra que: empregados com carteira 

(22,96%) estão sobre representados na classe C, enquanto empregadores (9,81%) e 

funcionários públicos (16,84%) estão relativamente mais presentes na AB. Os sem 

carteira se concentram mais nos grupos C e D (em torno de 6,7%). Por fim, entre os 

mais pobres é maior a proporção de desempregados (10,1%), empregados agrícolas 

(4,7%) e não remunerados (10,9%). (NERI, 2010, p.58). 

Já no que tange aos índices educacionais, é preciso compreender as disparidades entre 

os estratos. Ao desagregar os dados por classe, Neri (2010, p.63) aponta que a média de 

educação da classe A e B somadas é de 12 anos de estudos; contra 4,98 da classe E. Quanto 

ao acesso ao ensino superior, enquanto nas Classes A e B somadas a média é de 47,67%, para 

a classe E é de apenas 2,44% (NERI, 2010, p.64).  

Corroborando a relevância da educação formal para a estrutura da desigualdade social 

brasileira, Neri (2010) mostra que boa parte no incremento da renda verificado nos anos 2000 

se deve aos ganhos de escolaridade. Essa teria crescido entre 2003 e 2009 uma média de 

2,12%. Decompondo em termos de estrato de renda, seria algo em torno de 0,89 entre os mais 
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ricos e 5,19% entre os mais pobres. Segundo o autor, a educação média cresceu cerca de um 

ano completo de estudo no período (NERI, 2010, p.49). 

É importante destacar dentro desse quadro, o recrudescimento das disparidades 

regionais. Neste aspecto, convém entender que não só a pobreza em âmbito geral diminuiu, 

como diminuíram ainda as desigualdades regionais de renda entre as unidades federativas do 

país.  

Além disto, houve também desconcentração dos gastos sociais. O Norte e o Nordeste 

são um exemplo importante dessa configuração. Estes Estados concentram um número 

elevado de pessoas em situação de pobreza, o que gera uma situação na qual a transferência 

de renda (via Programa Bolsa Família-PBF e Benefício de Prestação Continuada-BPC) a ter 

grande importância sobre a vida da população residente. Mais especificamente o PBF, devido 

ao grau de focalização, incide com veemência sobre os níveis de pobreza existente nestes 

estados, que acabam consumindo parte significativa dos recursos destes programas (NETO; 

AZZONI, 2013, p. 231). 

Outro fator que tem grande repercussão sobre as desigualdades regionais de renda é a 

desconcentração espacial do emprego no setor industrial. Neto e Azzoni (2013, p.218) 

mostram que entre os anos de 1995 e 2006 os incentivos fiscais voltados para o setor 

industrial foi fundamental para o desenvolvimento econômico nos estados mais pobres do 

país. Os autores ainda destacam que esta configuração teria reflexos na diminuição do índice 

de Gini4 entre as regiões no período analisado (NETO; AZZONI, 2013, p.222). 

Em conjunto com estes fatores, temos também os investimentos em políticas sociais. 

De um patamar registrado de gastos em políticas sociais da ordem de 13% do produto interno 

bruto (PIB) nos anos 1980; o país passou a investir um montante de quase 25% do PIB na 

área social nos anos 2000 (considerando recursos do governo federal, dos estados e dos 

municípios (JANNUZZI; PINTO, 2013, p.179). 

A conclusão é que os investimentos em programas sociais, políticas sociais, e as 

decisões político-econômicas levaram o Brasil a avanços no campo da distribuição de renda. 

                                                           
4 O Índice de Gini é um instrumento criado para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. 

Esse aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente ele é 

representado pela variação entre 0 e 1, onde, quanto mais próximo de 0 mais igualitária é a distribuição de renda; 

e quanto mais próximo de 1, mais desigual é a distribuição de renda. 
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Deriva daí os registros de incremento em determinados indicadores sociais, com destaque 

para àqueles vinculados à área da saúde, como: a queda da mortalidade infantil, a redução da 

prevalência de desnutrição crônica tanto para a população em geral, quanto à redução mais 

significativa da desnutrição aguda entre os beneficiários de programas de transferência de 

renda; o cumprimento mais regular do esquema vacinal, e a amamentação. Incrementos são 

encontrados também no acesso a alimentos, em especial para as crianças, com o aumento no 

consumo de cereais, de processados, de carne, de leite e derivados e de feijão (JANNUZZI; 

PINTO, 2013, p.185). 

A despeito desse cenário que se mostra favorável, no que tange a ganhos no quadro 

socioeconômico, é preciso avaliar de forma crítica uma nomenclatura que define a estrutura 

das classes através de uma perspectiva unicamente econômica e que produz uma leitura 

economicista e redutoramente quantitativa da realidade social. De forma geral, uma análise 

univocamente ligada aos aspectos de renda, deixa de levar em conta elementos essenciais de 

ordem moral, cultural e simbólica que, em conjunto, constituem a vida social.  

Em outros termos, uma caracterização baseada de forma exclusiva nas classes de 

rendimento, invisibiliza todas as pré-condições sociais e a distribuição diferencial dos tipos de 

capital eficientes para ascensão na estrutura social – o que ultrapassa o âmbito específico do 

capital econômico. Na verdade, a renda diferencial dos agentes nada mais é que efeito de uma 

estrutura mais ampla onde se inclui fatores emocionais e afetivos, e não um marco inicial de 

análise. Os agentes não estão posicionados nos escalões inferiores e superiores como produto 

da renda econômica inicialmente auferida, mas por todo um conjunto de aparatos que 

condicionam e constituem essa renda diferencial (SOUZA, 2009). 

Aprofundando esta discussão, é pertinente trazer para o cerne do debate a crítica a essa 

leitura da pobreza e da desigualdade construída sob a ótica da acumulação econômica, sem, 

no entanto, uma preocupação mais ampla com outros aspectos que perfazem a vida social. 

Encontramos em Souza (2009, 2012a) um aporte crítico a este debate.  

Primeiramente, Souza ironiza a tendência de lidar com os problemas sociais sob o 

fetiche dos “números” e da “quantificação”, como se fosse possível apenas com isso 

interpretar ou explicar a realidade (2009, p.16). Para o autor, a classe não pode ser reduzida à 

renda per capita que o agente aufere ou à renda do domicílio. Ao contrário disto estaria 
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atrelada a um conjunto de fatores reproduzidos de forma opaca nas relações sociais, que 

corroboram para a produção de um destino comum aos agentes dispostos no mesmo espaço 

dentro da estrutura social.  

Sendo assim, os pobres, que Souza (2009) chama provocativamente de “ralé”, seriam 

caracterizados não por se estabelecerem na base da pirâmide econômica, mensurada pela 

renda, mas por um estilo de vida marcado pela trajetória de preconceito e opressão sofridos e 

“violência simbólica”, que traça o destino dos agentes que compõem esse espaço. O mais 

agravante é que esta configuração opera sobre um pano de fundo ideológico, baseado no 

discurso liberal, que difunde entre os agentes a hipótese de que seriam seres autônomos e 

naturalmente racionais, capazes de organizar, a partir do meio social no qual estão inseridos, 

um plano de vida eficaz que lhes proporcionaria o alcance de um lugar de maior prestígio 

social. 

A confusão entre o que seria a causa e efeito das desigualdades e da pobreza, esconde 

o fato de que não se trata de valores essencialmente materiais que determinam uma trajetória e 

um lugar, mas é a transferência de valores imateriais que vai reproduzir as classes sociais e 

seus privilégios no tempo. É a partir desses valores que podemos explicar, a partir de Souza 

(2012b), a reprodução de um contingente estrutural de desclassificados sociais ao longo do 

tempo.  

Isso porque, segundo o autor, o processo de modernização da sociedade brasileira, 

levada a cabo sob a égide da ideologia liberal, condenou um contingente de excluídos que não 

foi socializado nos valores morais necessários para a inserção nos circuitos do mercado e do 

Estado (SOUZA, 2012b).  E é esta classe que vem se reproduzindo ano após ano, a despeito 

das melhorias no quadro econômico mais amplo, compondo a endêmica desigualdade social 

brasileira. 

É importante entender ainda como Souza (2012a) avalia a nomenclatura “nova classe 

média”. Para o autor, a suposta classe C seria o triunfo do mundo neoliberal proposto por 

parte da ciência econômica. Souza (2012a) traz elementos importantes para problematizar a 

classe “emergente”, que vai denominar como “batalhadores brasileiros”. Esta seria constituída 

por milhões de brasileiros que conseguiram, no pós 2000, acessar o mercado de consumo 

através de elevado esforço laborativo e organização cotidiana da vida familiar. Assim, esta 
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suposta “nova classe média”, é composta por aqueles que conseguiram através de muito 

empenho, jornadas duplas de trabalho, pensamento prospectivo, e transferência do que ele 

chama de capital familiar, sair das condições subumanas (que caracterizam a “ralé”) nas quais 

estavam alocados, para se inserirem na estrutura social de maneira subordinada. 

Para o autor, afirmar que o país esteja se modernizando, mediante o incremento deste 

contingente de consumidores constitui um grande erro analítico. Isto porque, com tal 

perspectiva, permanece opaca a lógica de dominação e opressão que atravessa as práticas 

sociais e que legitimam a apropriação desigual dos bens e recursos escassos em disputa na 

sociedade. 

A associação entre classe e renda feita por uma parcela expressiva dos economistas, ao 

atrelar a cidadania ao consumo, leva ao encobrimento da classe na prática. Assim, Souza 

(2012a) aponta que tal perspectiva acaba por esconder as pré-condições sociais que 

constituem a renda diferencial, ou seja, fica invisibilizada a transferência de valores imateriais 

que atuam para legitimar a estrutura de dominação que garante os privilégios das classes 

médias e altas.  

Nesse sentido, o que denomina uma classe não é necessariamente a renda auferida, 

mas um estilo de vida peculiar imbuído por valores e símbolos que confere a essas a 

possibilidade de qualificação social ou o “destino social” da desqualificação. Pelo menos dois 

tipos de capitais, o econômico e o cultural, vão ser apropriados pelas classes médias e altas, 

determinando o lugar ocupado por estas no espaço social, além de garantir a esse grupo o 

estatuto de “merecedores” das vantagens sociais para as quais são dispostos desde as suas 

primeiras experiências no mundo social. 

É possível destacar que a reprodução da classe média “tradicional” se faz mediante a 

incorporação de capital cultural (em grande medida possibilitada pelo capital econômico), que 

é transferido de maneira invisível e afetuosa no cotidiano da vida privado. Esse capital 

permite a incorporação de disposições para o aprendizado e para o comportamento 

organizado, dotando esse grupo de características como concentração, disciplina e 

introspecção, que diferente do que o senso comum apreende, não são elementos natos, apesar 

de serem socialmente “naturalizados” enquanto tal. Tais disposições são repassadas de pais 
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para filhos através de exemplos, garantindo vantagens a esse segmento na competição social 

(BOURDIEU, 1996).  

É diante desse pressuposto analítico, que se faz possível caracterizar a “nova classe 

média” brasileira que, diferente da classe média tradicional, não se apropria dos capitais 

impessoais e dos valores adscritos neste processo. A configuração desta “nova classe média” 

é a de trabalhadores (produto das mudanças sociais e estruturais ocorridas no capitalismo 

contemporâneo) que obtiveram a capacidade de ascensão social mediante uma conjugação de 

fatores que lhes conferiram um novo lugar na dimensão produtiva (SOUZA, 2012a). 

Assim, essa ascensão só foi possível devido à disseminação de valores baseados na 

ética do trabalho, em paralelo com preceitos conservadores e até religiosos, que fazem parte 

do capital familiar incorporado por esse segmento (SOUZA, 2012a). Nesse sentido, os 

determinantes dessa ascensão ficam a cargo da transferência de disposições para o trabalho 

imposto desde tenra idade, da família “estruturada”, e também do pensamento prospectivo 

que corresponde à capacidade de planejamento do futuro. Essas características se adéquam 

perfeitamente às novas exigências do modo de produção capitalista, segundo Souza (2012a). 

Frente a estes argumentos, pode se deduzir que a “nova classe média” brasileira se 

assemelharia à classe média “tradicional”, apenas enquanto consumidora, recente, de serviços 

privados e como tomadora de empréstimos no setor financeiro para a aquisição de bens 

móveis e imóveis. Mas este acesso ao consumo é marcado por serviços privados de pouca 

qualidade, moradias inadequadas, etc., o que nos faz indagar se essa “nova classe média” não 

se assemelharia mais à classe velha e conhecida pobreza brasileira (KERSTENETZKY; 

UCHÔA, 2013). 

Finalmente, o que apreendemos desse fenômeno da “nova classe média”, a partir das 

contribuições de Souza (2012a), é que esta se insere de maneira subordinada não só na esfera 

produtiva, como principalmente na vida social. O fundamental, é que os valores intrínsecos ao 

processo de modernização brasileiro possuem um caráter seletivo (SOUZA, 2000). Ou seja, 

não são generalizados, seja no âmbito institucional legal, seja no âmbito prático. Isto gera a 

desigualdade socialmente naturalizada, que produz agentes sociais socialmente legitimados e, 

no mesmo movimento a “subgente” socialmente deslegitimada (SOUZA, 2012b).   
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Cumpre destacar que Souza (2012a) não deixa de considerar os avanços obtidos no 

que tange ao crescimento econômico e a distribuição de renda, além de outros indicadores 

sociais, o que para nós foi importante na escolha do Nordeste como foco de análise. A crítica, 

como pudemos demonstrar, advém da invisibilidade de outros fatores determinantes para a 

desigualdade social e a pobreza. É a partir desse viés que iremos discutir o lugar das 

comunidades quilombolas pesquisadas nesta conjuntura. 

 

2. As comunidades remanescentes de quilombo no contexto da “nova classe média” 

Com o intuito de analisar o enquadramento dos remanescentes de quilombo no 

contexto do debate teórico sobre a “nova classe média” é que buscamos descrever as 

caracteristicas sócioeconômica das comunidades situadas no nordeste brasileiro.  A partir do 

banco de dados produzido pelo DataUFF em 2011 podemos de imediato afirmar que os 

resultados da análise não são nada alentadores.  

No que tange a infraestrutura, os dados mostram uma situação muito deficitária.  No  

quesito coleta de lixo, por exemplo, a maior parte dos domicílios quilombolas 53,1%, 

queimava ou enterrava o lixo na própria propriedade; enquanto uma minoria, 17,9%, tinha o 

seu lixo coletado diariamente. A ausência da coleta de resíduos é um fator preocupante, pois 

pode se tornar um grave problema de saúde pública, assim como uma séria questão ambiental. 

Nada menos que 58,1% dos domicílios pesquisados não posseum banheiro. Junte-se a 

isso o fato de 43,4% dos entrevistados afirmarem que o domicílio despeja o esgoto em vala ou 

a céu aberto; seguido de 33,8 % de domicílios que utilizam a fossa rudimentar, finalizando 

com uma parcela ínfima de 0,2% que contam com uma rede pública de coletada de esgoto. 

Conforme destaca Leoneti et al. (2011), o saneamento básico é uma questão social que afeta 

grande parte dos brasileiros, principalmente os que residem na zona rural, e que mesmo com 

os avanços das politícas públicas, ainda anda a passos lentos, como podemos observar a partir 

da realidade das comunidades quilombolas.    

 Dos domicílios pesquisados, 54,7% não possuem água encanada. Questionados sobre 

a origem da água que bebem em casa, 57,7% apontam que utilizam poço ou nascente, contra 

apenas 7,6% que consomem água proveniente da rede pública de distribuição. Quanto à 
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principal fonte de combustível utilizada no preparo de alimentos, tem-se majoritariamente a 

lenha e o carvão com 73,8 %; enquanto 24,5%  utilizam o botijão de gás.  

 O questionário aplicado aos domicílios inquiria se a família recebia a visita frequente 

do agente comunitário de saúde. Identificamos que 77,3% estão conbertos por esta política de 

saúde preventiva. Todavia resta um elevado percentual  de domicílios (22,3%) que ainda não 

acessam a este serviço. Entre o total dos domicílios, somente 42% são atendidos por uma 

equipe que compõe a Estratégia de Sáude da Família (formada por médico e enfermeiro).  

Ainda sobre o acesso aos serviços públicos, 77,9% dos domicílios quilombolas 

pesquisados no Nordeste não recebem atendimento por assistente social ou equipe do Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS). Também devemos enfatizar que 90,8% destes 

domicílios não acessam a qualquer serviço ou programa desenvolvido pelos Centros de 

Referência de Assistência Social. Dado alarmante, principalmente considerando a 

vulnerabilidade social do grupo pesquisado.  

Já com relação ao PBF, a maioria dos domicílios tem acesso a este (na casa dos 

78,5%), o que enfatiza que a renda per capita destas famílias é em geral ínfima, dadas as 

exigências para acessar ao Programa. Mesmo assim,  ainda há uma parcela de 21,1% de 

famílias que não foram contempladas com a transferência de renda.  

Em conjunto com esta precária rede de acesso a serviços sociais fundamentais, a 

vulnerabilidade das famílias pesquisadas nas comunidades quilombolas do Nordeste fica mais 

evidente quando constatamos que 72,4% afirmam ter passado por momentos em que ficaram 

preocupados de que a comida fosse acabar antes que alguém tivesse dinheiro para comprar 

novos insumos. Nesta mesma direção, 79,6% afirmam a falta de recursos para dispor de uma 

boa alimentação (saudável e variada) em casa. Como vemos, a precariedade que atinge estas 

famílias pode ser verificada pela privação do que há de mais básico no regime alimentar. 

 Para compor o quadro das características das familias quilombolas pesquisadas no 

Nordeste, é necessário mencionar mais uma variável: a escolaridade. Trata-se de elemento 

fundamental, na medida em que, em geral, os sujeitos com baixa escolaridade se inserem de 

forma mais precária na estrutura produtiva. Dos chefes de domicílio entrevistados, nada 

menos que 80,8% tinham no máximo o ensino fundamental incompleto, contra um 

inexpressivo percentual de 0,3 com ensino superior completo.  
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Este quadro se complexifica quando observamos que 61,6% dos chefes de domicílio 

afirmavam não estar trabalhando no momento da entrevista. Entre os 30,7% que estavam 

trabalhando, 92,0% não possuíam carteira de trabalho assinada.  

No que tange a renda domiciliar total, verificamos um patamar de 39,3% de famílias 

que declararam não ter nenhuma renda. Além disto, 23,9% das famílias possuíam rendimento 

inferior a meio salário mínimo (valor que equivalia a um montante de R$ 272,50 no momento 

da coleta de dados). Isto situa cerca de ¼ das famílias quilombolas do Nordeste na chamada 

“classe E”, se utilizarmos a definição de Neri (2010), exposta na Tabela 1.  

Embora sujeitos de direitos, as famílias que integram as comunidades quilombolas, em 

sua maioria, vivem ainda à margem dos avanços que ocorreram nos anos 2000 no  Brasil e, 

mais especificamente, no Nordeste, como foi possivel verificar por meio dos dados 

apresentados anteriormente. A invisibilidade social deste contingente é alarmante, tendo em 

vista a precariedade do acesso aos direitos sociais fundamentais. 

 Como vemos, o crescimento econômico da região Nordeste e o surgimento de uma 

suposta “nova classe média”, não se estende às comunidades remanescentes de quilombo. Ao 

que tudo indica, estas ainda estão no contexto da “ralé brasileira” (SOUZA, 2009).   

 

Considerações finais 

A partir da perspectiva crítica de Souza (2012a, 2012b) relativa à chamada “nova 

classe média”, podemos apontar que, mesmo tendo mais acesso ao consumo, essa classe 

“emergente” apresenta elementos que os distanciam do que reconhecemos como classe média 

“tradicional”. 

 Por outro lado, as comunidades quilombolas pesquisadas não se enquadram nesta 

categoria, a despeito da visibilidade destas na agenda da política social brasileira, a partir de 

2003. Isso significa dizer que os agentes que compõem estas comunidades ainda se encontram 

à margem dos incrementos socioeconômicos que atravessaram o país e em especial a região 

Nordeste nos anos 2000.   

O legado da modernização seletiva, que caracteriza a história brasileira, é o abandono 

continuado de uma “ralé”, despreparada para enfrentar as condições socioeconômicas 
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produzidas pelo capitalismo nacional e impossibilitadas de se construir na direção do tipo 

humano específico, adequado aos imperativos do mercado e do Estado (SOUZA, 2012b).   

Por fim, tal quadro mostra que se faz necessário políticas de investimento específicas a 

este contingente penalizado por uma herança escravocrata que condena milhões de brasileiros 

a viverem sob condição de subcidadania, onde, a violência simbólica é naturalizada e se 

reproduz tanto no âmbito institucional, quanto no âmbito das práticas sociais.   
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