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SOCIOECONOMIC OVERVIEW OF INDIGENOUS PEOPLES AND QUILOMBOLAS IN THE SINGLE 

REGISTRATION 
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RESUMO 
O Cadastro Único é um sistema de identificação socioeconômica das 
famílias brasileiras de baixa renda e de seleção para alguns programas e 
políticas sociais. O sistema possui especificidades diferenciadas para os 
cadastramentos dos povos indígenas e quilombolas que devem ser 
socializadas. Todavia, existem entraves, fruto do histórico de violações 
de direitos destes grupos ao longo da história do Brasil, que dificultam a 
inserção e identificação destas famílias e que funcionam como fatores 
excludentes no acesso aos direitos. Observa-se este fato a partir das 
características sociais e econômicas destas populações apresentadas no 
panorama. 
 

Palavras-chave: Indígenas; Quilombolas; Cadastro Único. 

 

ABSTRACT 
The Cadastro Único is a system for the socioeconomic identification of 
low-income Brazilian families and selection for certain social programs 
and policies. The system has different specificities for the registration of 
indigenous peoples and quilombolas that must be socialized. However, 
there are obstacles, as a result of the history of violations of the rights 
of these groups throughout the history of Brazil, which make it difficult 
to insert and identify these families and which work as excluding factors 
in accessing rights. This fact can be observed from the social and 
economic characteristics of these populations presented in the 
panorama. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se, a partir desse artigo, identificar as principais características 

socioeconômicas dos povos indígenas e quilombolas inscritos no Cadastro Único para 

programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) brasileiro. Para tanto, em um primeiro 

momento foram destacados alguns fatores que historicamente vulnerabilizaram do ponto de 

vista econômico, social, político esses segmentos no Brasil. 

Através da literatura foram apontados os impactos dos processos violentos que 

sofreram ao longo da história do país no acesso aos seus direitos e como esses aspectos 

impactam na inserção e identificação das famílias no Cadastro Único. Além disso, foram 

analisadas, brevemente, as características socioeconômicas atuais dos Indígenas e Quilombolas 

no Cadastro Único. 

Os povos indígenas e quilombolas possuem um histórico de violações de direitos no 

Brasil. O Cadastro Único é um sistema de identificação socioeconômica das famílias brasileiras 

de baixa renda e de seleção para alguns programas e políticas sociais. O sistema possui 

especificidades diferenciadas para os cadastramentos destes povos que devem ser socializadas. 

Todavia, existem entraves da inserção e identificação das famílias indígenas e quilombolas que 

funcionam como fatores excludentes desses grupos no acesso aos direitos.  

Considerando que o Serviço Social está comprometido, através de seu Código de Ética, 

com “um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero” (Brasil, 2012, p.24), o presente 

artigo tem como objetivo contribuir com o debate sobre a inserção e identificação dos povos 

indígenas e quilombolas no Cadastro Único. 

Para tanto, leva-se em consideração a história de luta e resistência desses povos no 

Brasil. Dessa forma, será possível compreender o cenário em que os indígenas e quilombolas 

estão inseridos e os impactos dos processos violentos que sofreram ao longo da história do país 

no acesso aos seus direitos e na (in)visibilidade desses povos perante as políticas públicas. 

Segundo Almeida (2017), 

 

Tais processos de violência foram utilizados no capitalismo contra a população negra 
e povos indígenas em várias partes do planeta: a escravidão acompanhada do 
desterro; a imposição do uso da língua do colonizador; a demonização e destruição 
material e simbólica dos complexos e diversificados sistemas de crença seguido a 
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cristianização; a separação familiar; o estupro e outras formas de violência sexual [...] 
(ALMEIDA, 2017, p. 40). 

 

Diante desse contexto, pretende-se compreender qual é o papel do Cadastro Único e 

suas especificidades quanto aos povos tradicionais, sobretudo dos indígenas e quilombolas. 

 

2 POVOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

 

2.1 INDÍGENAS BRASILEIROS 

 

Do Amaral et. al (2020) explicita que os povos originários do Brasil foram violentados 

pelo colonialismo dos europeus que chegaram ao país “orientados, fundamentalmente, pelos 

interesses mercadológicos de expansão capitalista de exploração dos recursos naturais 

existentes e expropriação dessas terras” (do Amaral et al., 2020, p. 185). 

Segundo as autoras, os portugueses doutrinavam os indígenas na tentativa de 

apagamento de seus costumes, crenças e tradições. Salienta-se que 

 

Ao abordar os modos de vida dos povos indígenas, Luciano (2006, p. 101) destaca que 
“o território indígena é sempre a referência à ancestralidade e a toda a formação 
cósmica do universo e da humanidade é nele que se encontram presentes e atuantes 
os heróis indígenas, vivos ou mortos”. Assim, as constantes invasões dos territórios 
indígenas aprofundam ainda mais sua vulnerabilidade identitária, cultural e social. (DO 
AMARAL et al., 2020, p. 185). 

 

Destaca-se que a terra expropriada do povo indígena “é apresentada como condição 

fundamental para a continuidade da vida e da saúde, a reprodução social, sua 

autodeterminação e seu etnodesenvolvimento.” (Silva, 2018, p. 492-493). Contudo, houve 

resistência e luta dos indígenas pela sobrevivência do seu povo e da sua cultura. 

Segundo Silva (2018) somente em 1988, a partir da Constituição Federal que os 

indígenas foram reconhecidos e passaram a ter, legalmente, direitos sociais e ao território. 

Porém, apesar dos reconhecimentos legais, é necessário reconhecer que 

 

As populações originárias nativas foram engolidas (e dizimadas) durante todo o 
período colonial pela imposição de um novo sistema de vida. A própria construção de 
uma identidade nacional, de um poder estatal na realidade brasileira, coloca os 
indígenas numa condição radicalmente periférica, subalterna, para obedecer e se 
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enquadrar efetivamente no sistema de normas que se refere à sua própria vida. 
(SILVA, 2018, p. 494). 

 

É de suma importância compreender que o processo histórico vivenciado pelo povo 

indígena fez e faz com que sofram as consequências socioeconômicas e culturais. Estes 

impactos poderão ser identificados posteriormente, no tópico com o panorama dos indígenas 

no Cadastro Único. 

 

1.2 POVOS QUILOMBOLAS NO BRASIL 

 

Os negros do Continente Africano foram brutalmente capturados e trazidos para o Brasil 

pelos Europeus para serem comercializados e escravizados. Toda a diversidade étnica, religiosa, 

linguística e cultural não foi respeitada, pelo contrário, essas características foram 

constantemente atacadas, na tentativa de apagá-las (Schwarcz, 2017). Contudo, esses ataques 

não foram aceitos passivamente pelo povo africano. 

Soares (2020) relata que os negros criaram estratégias para se libertarem da escravidão, 

segundo a autora “fugindo, criando quilombos, sabotando as plantações, formulando ou 

participando de insurreições armadas, contestando o sistema escravista e se contrapondo por 

meio destas organizações a este sistema” (Soares, 2020, p. 57). Esses eram espaços de 

representatividade e resistência para os negros e negras, a autora relata que 

 

Os quilombos representaram e ainda representam uma importante forma de 
organização social, política, cultural e territorial do povo negro brasileiro (MOURA, 
1992; 1993), bem como um modo de resistência ao genocídio dos povos escravizados 
nestas terras e um grito de liberdade. (SOARES, 2020, p. 58). 

 

Após a abolição da escravatura houve uma ampliação dos quilombos no Brasil. Contudo, 

esses locais continuaram sendo alvo de ataques e preconceitos. Soares (2020) salienta que não 

houve uma inserção dos negros e negras libertos no campo de trabalho e as terras passaram a 

ser adquiridas a partir da compra e venda. Dessa forma, essa parte da população não obteve 

acesso às oportunidades dignas de uma libertação de fato. 

Mesmo com a industrialização, os negros sempre ocuparam lugares inferiores no mundo 

do trabalho comparado aos brancos. No decorrer da história do país, a elite brasileira reforçou 

o preconceito com o povo negro, criando estereótipos de culpabilização pelas expressões da 
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questão social vivenciada por eles, tal como “Vagabundo”, que se perpetuam até hoje (Soares, 

2020). 

Soares (2020) aponta que somente a partir da Constituição Federal de 1988 que o 

racismo é reconhecido como crime, que a população negra tem seus direitos sociais 

formalizados e que os quilombolas passam a ter direito sobre as terras que ocupavam. Ainda 

segundo a autora, somente em 2003 foi regulamentado “o processo referente à identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

dos quilombos.” (Soares, 2020, p.62). 

Para os quilombolas o território é um local sagrado, Soares (2020) ressalta que 

 

[...] território, aqui, é entendido como o lugar onde a vida acontece, como o espaço 
sociocultural, político e geográfico que comporta as relações entre os sujeitos. O 
território para os quilombolas é mais do que a terra com o que se pode produzir e 
extrair dela; envolve relações de afeto, pertencimento e reprodução social; inclui 
espaços sagrados, como rios, matas virgens, cachoeiras, pedreiras, habitats de 
“encantados”, de “entidades”, de “visagens”; lugares que não podem ser medidos, 
mensurados, por isso não cabem numa relação de compra e venda. (Soares, 2020, p. 
61). 

 

Dessa forma, os quilombolas possuem uma relação estreita com o território e utilizam 

os quilombos como um espaço de reprodução social e resistência. Esse povo sofre os impactos 

da escravidão e esse fato será demonstrado no panorama socioeconômico dessas famílias 

informado aos entrevistadores do Cadastro Único. 

 

3 PANORAMA ATUAL DOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS NO CADASTRO ÚNICO 

 

Ressalta-se que os aspectos apontados neste artigo se referem os povos indígenas e 

quilombolas que estão inseridos e identificados no Cadastro Único. O CadÚnico é um 

instrumento nacional de identificação e de caracterização socioeconômica das famílias 

brasileiras de baixa renda. Além disso, é um mecanismo que dá visibilidade à população mais 

vulnerável nos territórios brasileiros, para a sua inclusão social através da identificação e 

seleção para diversos programas sociais. Dados recentes apontam que 83.592.837 pessoas 

estão inscritas no Cadastro Único no Brasil. 
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A gestão do Cadastro Único acontece de forma descentralizada. Cada ente federado 

possui uma função específica. Destaca-se aqui que a Assistência Social, como um todo, se 

organiza de forma descentralizada desde sua incorporação no texto da Constituição de 1988 

como uma das políticas de seguridade social e como direito do cidadão e dever do Estado. De 

acordo com a Carta Magna, 

 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras 
fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I – Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 
social; 
II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (BRASIL, 1988, p. 
53). 

 

Nessa perspectiva de descentralização político-administrativa, faz-se necessário 

compreender as funções das três esferas governamentais em relação ao Cadastro Único.  O 

governo federal, através da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) é responsável 

por: coordenar, acompanhar e supervisionar a implantação e a execução do Cadastro Único, 

realizar avaliação contínua da qualidade de suas informações, definir estratégias para seu 

aperfeiçoamento, elaborar normativas, regulamentos e instruções de orientação, e apoiar 

financeiramente dos estados, municípios e Distrito Federal. Além dessas, o governo federal, por 

meio da Caixa Econômica Federal, executa funções de operação do Sistema do Cadastro Único, 

oferta capacitações sobre o sistema, processa os dados cadastrais inseridos no Cadastro Único 

e enviar os formulários aos estados e municípios (BRASIL, 2017). 

O governo estadual é responsável pelo apoio técnico aos municípios, estão entre as 

atribuições: 

 

desenvolvimento de estratégias de acesso à documentação civil, com prioridade ao 
Registro de Nascimento; 
oferta de atividades de capacitação que subsidiem o trabalho dos municípios na gestão 
e na operacionalização do Cadastro Único; 
apoio à melhoria da infraestrutura municipal; 
identificação, acompanhamento e apoio na resolução dos problemas relacionados à 
gestão do Cadastro Único no município; 
auxílio à condução de ações de cadastramento dos Grupos Populacionais Tradicionais 
e Específicos; e 
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apoio na identificação e no cadastramento da população extremamente pobre no 
âmbito da estratégia da busca ativa. (BRASIL, 2017, p. 19-20). 

 

Os municípios e o Distrito Federal, por sua vez, são os que possuem as principais funções 

em relação a gestão do Cadastro Único, pois é no âmbito municipal que as famílias de baixa são 

identificadas, cadastradas na base nacional do Cadastro Único. Além disso, o Coordenador do 

Cadastro Único é o responsável por manter as informações das famílias atualizadas. São os 

servidores municipais que tem o contato direto com as famílias (BRASIL, 2017). 

O Cadastro Único tem campos específicos de identificação de famílias e pessoas 

pertencentes aos Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE). Segundo informações 

do Manual de Gestão do Cadastro Único, esses grupos são formados por famílias com 

características culturais, crenças e costumes, ou por contextos que as colocam em condições 

críticas de vulnerabilidade social (BRASIL, 2017). 

No Cadastro Único são abrangidos os seguintes grupos: Indígenas; Quilombolas; Famílias 

com crianças em situação de trabalho infantil; Resgatados do trabalho análogo ao de escravo; 

Ciganos; Extrativistas; Pescadores artesanais; Pertencente às comunidades de terreiro; 

Ribeirinhas; Agricultores familiares; Assentadas da reforma agrária; Beneficiárias do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário; Acampadas; Atingidas por empreendimentos de infraestrutura; 

Famílias de presos do sistema carcerário; Catadores de material reciclável e pessoas em 

situação de rua. 

Alguns desses grupos sofrem duplamente, pois além das vulnerabilidades inerentes às 

famílias pobres e extremamente pobres e aos demais GPTEs, tem a questão cultural, étnica e 

religiosa como agravante ao não acesso aos direitos, principalmente os indígenas, quilombolas, 

ciganos e as famílias pertencentes a comunidade de terreiro. Diante dessa problemática e do 

histórico exposto acerca dos indígenas e quilombolas no Brasil, pretende-se abordar no 

próximo tópico as especificidades do cadastramento desses povos no Cadastro Único. 

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 o país 

possuía 817.963 indígenas. O Censo não possui uma estimativa de famílias quilombolas, 

segundo informações do site do Instituto os dados sobre essas famílias serão coletados pela 

primeira vez no próximo Censo. Contudo, foi possível identificar 5.972 localidades quilombolas. 

O IBGE é o órgão governamental responsável por pesquisas geográficas e estatísticas do 

Brasil. O Censo é realizado a cada dez anos. Contudo, o Governo Federal suspendeu a coleta de 
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dados que deveria acontecer em 2020. Portanto, as informações referentes a esses, e diversos 

outros dados, permanecem defasadas e impossibilitam a comparação real entre o número de 

indígenas e quilombolas com perfil do Cadastro Único e os que realmente estão inseridos. 

Segundo dados extraídos, em março de 2022, da Ferramenta de Consulta, Seleção e 

Extração de Informações do Cadastro Único (CECAD), 664.133 pessoas se identificam como 

indígenas e 651.067 como quilombolas no Cadastro Único no Brasil. As informações do Cadastro 

Único são auto declaratórias, ou seja, o responsável pela unidade familiar (RF) fornece os dados 

da família e não necessita de comprovação, as respostas são reflexo da auto identificação dos 

sujeitos. 

O CECAD é um sistema de extração de dados socioeconômicos das famílias e pessoas 

inseridas no Cadastro Único. A ferramenta pode ser acessada pelas gestões estaduais e 

municipais por meio de login e senha, mas também conta com um acesso público que pode ser 

utilizado para pesquisas em geral. Para melhor compreensão do perfil da população indígena e 

quilombola cadastrada, foram extraídas, em maio de 2022, as informações mais atualizadas 

destas populações, com referência de março de 2022, como as seguintes. 

Do total de pessoas que se declaram indígenas, cerca de 82% estão em situação de 

extrema pobreza, aproximadamente 8,14% em pobreza, outros 8,15% possuem baixa renda e 

apenas 3% recebem mais de meio salário mínimo. Outro dado importante é que, conforme os 

dados disponibilizados na base do Cadastro Único, 19 indígenas não possuem registro civil e, 

consequentemente, as demais documentações. Além disso, 36,89% declararam não saber ler 

nem escrever, 30,33% deles não têm instrução escolar e apenas 7,05% indígenas cursaram 

ensino superior. 

A maior parte das famílias quilombolas inscritos no Cadastro Único estão na faixa de 

renda da extrema pobreza, totalizando 75,02% pessoas. Na situação de pobreza estão 6,87% 

dos quilombolas, são de baixa renda 12,12% e somente 7,43% recebem mais de meio salário 

per capita. O número de quilombolas sem registro civil no Cadastro Único é menor em relação 

aos indígenas, apenas 4 pessoas não o possuem. 

Os dados extraídos da CECAD apontam que 24% dos quilombolas não possuem instrução 

e somente 0,88% chegaram ao ensino superior. Um número expressivo, de 194.585 pessoas, o 

que equivale a 29,88% dos quilombolas inscritos no Cadastro único, declarou não saber ler nem 

escrever. 
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Os dados socioeconômicos do Cadastro Único em relação aos indígenas e quilombolas 

geram estatísticas que demonstram o quanto esses povos acessam de forma precária e desigual 

as políticas sociais e os seus direitos em nível nacional. Percebe-se, portanto, que os atos 

violentos cometidos contra eles e a injustiça social, abordados no primeiro ponto deste artigo, 

geraram impactos que perpetuam até os dias atuais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que tange a Política de Assistência Social, sobretudo no campo de gestão de política 

pública, faz-se necessário ressaltar que a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), foi instituída 

para regulamentar o conferido nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988, que a 

Política de Assistência Social deve garantir proteção social aos sujeitos de direitos, e esta que 

não é contributiva e atende ao princípio de que todas as pessoas tenham acesso às políticas 

públicas sem algum tipo de discriminação por raça, gênero, classe social, e sobretudo etnia. 

Logo, a Política de Assistência Social atua de forma voltada à prática da equidade em suas 

diversas frentes de atuação, como seus serviços, programas e benefícios. 

Além disso, os quilombolas e indígenas constituem grupo prioritário para acesso a 

programas de transferência de renda, tal como era com o Programa Bolsa Família, e também 

para Acompanhamento Familiar pela política de Assistência Social. No entanto, com base na 

história de resistência à colonização e escravidão desses povos no Brasil e nos dados expostos, 

é notório que os povos tradicionais possuem acesso desigual as políticas sociais.  

Assistência Social, política responsável pela gestão e desenvolvimento do Cadastro 

Único, ainda é o maior campo de contratação dos profissionais do Serviço Social. Diante disso, 

é urgente que os Assistentes Sociais assumam o protagonismo das discussões acerca das 

problemáticas para inclusão e identificação dos povos indígenas e quilombolas no Cadastro 

Único e, por consequência, impedimento de acesso aos programas e políticas sociais que 

utilizam o Sistema como pré-requisito para inclusão, ou até mesmo para o planejamento e 

implementação. 

Diante desse cenário, os Assistentes Sociais precisam ter um posicionamento em 

concordância com os Princípios fundamentais do Código de Ética do Serviço Social, sobretudo 
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na defesa dos direitos humanos e recusar-se a compactuar com o arbítrio e o autoritarismo em 

defesa dos povos indígenas e quilombolas aos seus direitos. 
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