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1. Quilombos: sucinta referência histórica e conceituai
As

denominações

remanescentes

de

quilombos,

quilombos,

mocambos,

comunidades

terra

negras

de
rurais,

preto,

comunidades

remanescentes

de

comunidades de quilombos são expressões que designam grupos sociais descendentes
de escravos africanos trazidos para o Brasil durante o período colonial, que resistiram ou
manifestamente se

rebelaram contra

o

regime escravista,

formando

territórios

independentes onde a liberdade e o trabalho comum passaram a constituir símbolos de
liberdade, autonomia, resistência e diferenciação do regime de trabalho escravista.
No Brasil, genericamente, quando se fala em quilombos logo se aciona a idéia de
negros fugitivos que se escondiam no seio mais longínquo das florestas. Isto deve-se a
uma interpretação datada de 17 40, quando o Conselho Ultramarino consultado pelo rei de
Portugal sobre esses grupos sociais respondeu que Quilombo seria "toda habitação de
negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham
ranchos levantados e nem se achem pi/ões nele".
Por se tratar de uma afirmação oficial este conceito passou a prevalecer nas
considerações do senso comum e de muitos cientistas sociais que durante o século XX
escreveram sobre o tema, deixando sempre transparente a idéia de negros fugidos e
isolados negros, ainda que em seus escritos registrassem as relações soclats,
principalmente de troca, que esses grupos sociais mantinham com setores da sociedade
escravista.
As pesquisas mais recentes sobre estes grupos sociais revelam a variedade de
formas pelas quais estes conseguiram a liberdade e os seus respectivos territórios. Do
mesmo modo, revelou-se que muitos desses grupos sociais se formaram antes da
Abolição, entretanto houve aqueles que se constituíram posteriormente. As formas como
conquistaram as terras que moram e trabalham variam, tendo como os motivos mais
relevantes a rebeldia seguida de fuga, prestação de serviços guerreiros em períodos de
guerras ou rebeliões, prestações de serviços religiosos, desagregação de fazendas de
SBN Quadra 02 - Ed, Central Brasília - CEP: 70040~904 - Brasília - DF - Brasil
Fone: (O XX 61) 326-1532/ (O XX 61) 326-0878 - Fax: (O XX 61) 326-0242
E-mail: palmares@palmares.gov.br http://www.palmares.gov.br

'>- '

........._
·~

--

1r

MINISTÉRIO DA CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

·f.~,

MlNJS"t'ÉlUO

r;Acm::nmA

ordens religiosas, ocupação de fazendas · desagregadas devido a enfraquecimento
econômico, compra e doação ou herança.
Quando da Abolição da escravatura o governo brasileiro não implementou
nenhuma política de integração das comunidades remanescentes de quilombos ao
processo de desenvolvimento do país. Não lhes foi possibilitado nenhum meio de acesso

à propriedade dos fatores de produção de modo a promover a integração destes à
sociedade envolvente. Infere-se que este fato contribuiu, para que essas comunidades de
posses ultra-seculares desenvolvessem formas próprias de organização social, produtiva,
religiosa e outras formas de manifestações culturais que passaram a funcionar como
símbolos característicos da etnicidade que comportam. Na verdade, não foi isolamento
relativo desses grupos que lhes propiciou as suas especificidades étnicas, mas, as
relações que construíram com a sociedade que os envolve.
A partir da Constituição Federal de 1988, o Governo brasileiro reconhece a
legitimidade do domínio desses grupos étnicos sobre as terras em que moram e
trabalham, criando o Artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
explicita:
" Aos remanescentes de comunidades dos quilombos que estejam ocupando
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva devendo o Estado emitirlhes os títulos respectivos".

É notável o esforço do Estado no sentido do reconhecimento e da regularização
dessas terras, mas, compreendemos ser necessário a participação da sociedade civil
organizada e capacitada para agregar forças que possam propor e executar ações dentro
e fora da esfera de governo que possam contribuir para solucionar os problemas desses
grupos sociais.
As comunidades remanescentes de quilombos caracterizam-se, em sua maioria,
por serem de predominância negra, rurais, com atividades sócio-econômicas que
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integram a agricultura de subsistência, atlvkíades extrativas (minerais e/ou vegetais),
pesca, caça, pecuária tradicional (pequena quantidade de animais de pequeno, médio e
grande portes), artesanato e agroindústria tradicional e/ou caseira voltada principalmente
para a produção de farinha de mandioca, azeites vegetais e outros produtos de uso local
que normalmente são comercializados também. Isto, contudo, não significa que todas
comportem todos esses sistemas de produção, posto que o arranjo dos sistemas
produtivos tradicionais a cada uma dessas comunidades dependem- principalmente da
potencialidade produtiva do meio ambiente onde estejam inseridas. Genericamente, as
comunidades remanescentes de quilombos conjugam áreas individuais e áreas de uso
comum quando da execução das atividades produtivas.
De acordo com a primeira aproximação de inventário do número de comunidades
remanescentes de quilombos no Brasil a Fundação Cultural Palmares constatou a
existência de 7 43 grupos sociais, com uma população totalizando cerca de dois milhões
de habitantes, ocupando uma área de aproximadamente 30,5 milhões de hectares.
Destas, cerca de 42 foram tecnicamente identificadas, 29 estão tituladas pela Fundação
Cultural Palmares, Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária - INCRA e, ainda,
pelos governos estaduais. Das comunidades tituladas, 4 situam-se na região CentroOeste, 9 na região Norte, 9 na região Nordeste e 7 na região Sudeste. As comunidades
tituladas possuem cerca de 17 mil habitantes que ocupam uma área de 500 mil hectares,
conforme quadro anexo. Entretanto, as comunidades remanescentes de quilombos
tituladas não diferem em sua realidade social daquelas que ainda não possuem título de
propriedade. Este fato decorre de uma série de causas que vão desde as lacunas e
limitações existentes no arcabouço das leis que regulam os procedimentos de titulação,
passando por indefinições de institucionais, insuficiência de recursos entre outros.
A realidade desses grupos sociais foi levantada a partir de método diagnóstico
participativo aplicado em eventos de planejamento denominados oficinas, realizadas em
várias comunidades localizadas nas diversas regiões do País.
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li. Potencialidades, desafios, ameaças e oportunidades

Passamos a explicitar a realidade das comunidades remanescentes de quilombos,
mostrando, de início as potencialidades, de que são dotadas e que podem servir de
pilares sólidos para o seu desenvolvimento humano sustentável:
• Algumas atitudes, que lhes são peculiares, tais como: alegria, idoneidade,
identidade própria, expectativa de progredir;
• Forte sentimento de família, de respeito entre as famílias, além de uma
efetiva participação das mulheres na vida comunitária;
•

Considerável

espírito

comunitário,

com

capacidade

para

viver

coletivamente;
• Valorização do meio ambiente;
• Capacidade de resistência, inclusive coletiva, e luta pela terra, pelas
tradições, pelos direitos;
• Expressivos valores culturais, tais como religiosidade, apego às tradições
culturais, respeito às raízes e à sabedoria ancestrais;
• Conhecimento do perímetro das terras a que têm histórico direito de
propriedade;
• Despertar e surgimento de lideranças novas;
• Forma gregária de produzir, através de processos com reduzido impacto
ambiental. Utilizando-se de formas de trabalho de mútua ajuda localmente
denominadas de troca de dias, mutirão, puxirum, entre outras;
• Potencialidade para uma agricultura de mercado mais eficiente, para o artesanato
e para o turismo etnocultural.
Em termos de desafios, revelados pela análise da situação foram ressaltados os
seguintes aspectos:
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• Deficiências no · sistema educacional, resultando em baixo nível de
escolaridade e alto índice de analfabetismo;
• Deficiente qualificação da mão-de-obra e reduzido ínvestimento em
formação profissional;
• Falta de documentação pessoal, dificuldades em obter aposentadoria,
condições financeiras abaixo do nível da pobreza;
• Comportamento dos indivíduos, marcado pela violência, alcoolismo, falta
de isolamento da comunidade com relação à sociedade como um todo;
• Debilidade da organização comunitária e despreparo das lideranças;
• Pouca capacidade de organização política e desconhecimento das formas
de acesso aos programas governamentais;
•Êxodo dos Quilombos para as cidades;
• Decadência da cultura local, cuja única forma de transmissão do
conhecimento se limita à oralidade, tornando-a vulnerável às fortes influências
externas;
• Baixo aproveitamento das matérias primas locais e dos recursos nativos, e
pouco reconhecimento do valor dos saberes e fazeres das comunidades;
• Produtividade muito limitada das atividades econômicas, restritas muitas
vezes à agricultura de subsistência, por falta de acesso à economia de mercado;
• Situação fundiária não regularizada, marcada pela necessidade de
titulação e desintrusão;
• Precários serviços de infra-estrutura social básica: energia elétrica,
transportes, estradas, comunicações, saneamento básico.
•

Desconhecimento das doenças

prevalentes

na população negra,

acompanhado pela precariedade dos serviços de saúde, principalmente de saúde
preventiva, tais como nutrição, higidez física, saúde bucal, etc.
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A análise não se restringiu exclusivamente às comunidades, mas também
estendeu~se ao contexto em que essas se situam. Neste particular, foram identificadas
ameaças e oportunidades. Entre as ameaças vale a pena ressaltar:
• Destruição dos sítios históricos de valor cultural para as comunidades,
imposição de valores culturais das classes dominantes e de religiões, que não se
coadunam às tradições das populações negras;
• Os impactos negativos de grandes projetos governaméntais sobre a vida
social das comunidades:
• Intervenção do poder público sem levar em conta a demanda das populações
e sem atender às suas reivindicações.
• Destruição dos rios pelas dragas, que tiram areia; destruição das terras
produtivas por parte de posseiros; queimadas das florestas;
• Expansão urbana em torno de terras de Quilombos;
• Poder político e econômico dos latifundiários, que provocam carências nas
comunidades, pois, o interesse econômico se sobrepõe ao bem-estar social;
• Invasão de terras e processo intenso de grilagem das terras dos quilombos,
sobretudo a facilidade com que terceiros falsificam registros em cartórios;
• Inexistência de políticas públicas específicas nos três níveis governamentais,
para atender às necessidades e peculiaridades das comunidades de quilombos;
•

Indefinição legal com respeito

ao órgão federal

responsável pela

regularização das terras dos remanescentes das comunídades dos quilombos, e
mesmo disputa política entre órgão para decidir sobre quem tem o poder de titular a
terra;
• Insuficiência de recursos financeiros para a titulação das terras;
• Preconceitos e discriminação racial, acompanhadas de exclusão social e falta
de acesso à cidadania;
• Agressões físicas e psicológicas.
SBN Quadra 02 - Ed. Central Brasília - CEP: 70040-90.J. - Brasília - DF - Brasil
Fone: (O XX 61) 326-1532/ (O XX 61) 326-0878 -Fax: (O XX 61) 326-0242
E-mail: palmarcs@palmares.gov. br http://www.palrnares.gov.br

1-

1r
e

......._Ui

tJY_::·:

MINISTÉRIO DA CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

)1~

l\IDUS't'ffiU(l
DA CUCTUltA.

Junto às ameaças foram levantadas também relevantes oportunidades, tais como:
• O momento político favorável: a disposição do Governo Federal em levar à
frente o desenvolvimento das comunidades dos quilombos, conforme demonstrado no
PPA (2000 a 2003); realização pela ONU da Conferência Internacional contra o
racismo, a discriminação e intolerância; contribuição à causa negra dada pela
comemoração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil; interesse da comunidade
internacional pela tema quilombo.
• O foco prioritário conferido pelas políticas públicas ao desenvolvimento local
sustentável;
• O compromisso demonstrado por muitos órgãos federais em otimizar
esforços em uma ação conjunta e integrada para desenvolver projetos com as
comunidades quilombolas;
• Abertura e ampliação dos mercados para o artesanato, para produtos
tradicionais locais, produtos de cunho cultural, bem como de natureza étnica,
ecológica e orgânica, tanto em nível nacional como internacional;
• Demanda crescente para o ecoturismo e para o turismo etnocultural
• Aumento da representatividade política da comunidade negra;
• Interesse de trabalho em conjunto e parcerias, manifestado pelos Estados e
Prefeituras.
Ili. Políticas públicas necessárias ao desenvolvimento dos quilombos

Com base nas informações acima aludidas, a Coordenação Nacional de
Comunidades Remanescentes de Quilombos da Fundação Cultural Palmares, propõe que
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CNDRS contemple no âmbito
do

Plano

Nacional

de

Desenvolvimento

Sustentável

recursos

necessários

à

implementação das ações específicas às comunidades remanescentes de quilombos, nos

seguintes aspectos:
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3.1. Regularização das terras:
•

Na busca de recursos suficientes na Lei de Orçamento Anual - LOA para

fortalecer as ações de identificação étnica e regularização fundiária das terras de
quilombos;

3.2. Infra-estrutura social básica
•

Na abertura e na melhoria de estradas e acessos às comunidades;

•

No acesso aos meios de transporte municipais;

•

Na disponibilização de energia elétrica ou outras formas alternativas;

•

Na implantação e/ou melhoria de sistemas de comunicação;

•

Na implantação e/ou melhoria de sistemas de abastecimento de água;

•

Na implantação de soluções adequadas de destinação de dejetos;

•

Na realização de melhorias sanitárias domiciliares;

•

Na implantação de sistemas de coleta, seleção e destinação do lixo;

•

Na melhoria das habitações e particularmente naquelas com necessidade de

controle da doença de Chagas;
•

Na implantação de telefonia e outros sistemas de comunicação alternativos.

3.3. Atividades produtivas geradoras de ocupação e renda
•

Na promoção de campanhas de valorização dos saberes e fazeres das

comunidades como elementos constitutivos dos produtos e serviços;
•

Na elaboração de estudos e diagnósticos das atividades produtivas e

potencialidades;
•

Na diversificação de suas atividades produtivas de base cultural;
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Na articulação e na prestação de assistência técnica e difusão de tecnologia

às comunidades, diferenciada, com base nos fazeres e saberes locais;
•

Em estudos e no desenvolvimento de técnicas de produção e serviços

embasados na cultura local;
•

Na habilitação, identificação, negociação e na orientação das comunidades

na captação de recursos para a melhoria da infra-estrutura produtiva; •
•

Na concessão de créditos adequados às condições das comunidades;

•

Na agregação de valor aos produtos e serviços, com ênfase no valor

etnocultural;
•

Na elaboração e implementação de planos de manejo sustentável dos

recursos naturais;
•

Na elaboração e implementação de planos de desenvolvimento do turismo

de forma sustentável;
•

Na qualificação, na promoção e comercialização das expressões materiais

da cultura qullombola (artesanato, pintura e música);
•

No desenvolvimento de estratégias de promoção e comercialização dos

produtos e serviços, com ênfase nos valores etnoculturais;

3.4. Assegurar assistência à saúde de forma adequada às peculiaridades biosocioculturais dos quilombolas
•

Na melhoria e/ou na implantação dos serviços de saúde com qualidade nas

comunidades;
•

Na implantação do Programa Saúde da Família nas comunidades;

•

Na implementação de ações efetivas de detecção e controle da anemia

falciforme nas comunidades;
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•

No desenvolvimento de estudos, pesquisas e estratégias de tratamento,

controle .e prevenção de doenças e agraves prevalentes na população negra;
•

Na incorporação dos saberes específicos da comunidade nas ações de

saúde;
•

Na capacitação da equipe de Saúde da Família e do sistema de referência e

contra-referência quanto às especificidades da cultura e populaç~o negra (saberes,
fazeres, hábitos, doenças e agraves prevalentes);
•

No atendimento odontológico das comunidades;

•

No desenvolvimento de estratégias de saúde, focalizando as especificidades

da cultura da população negra (saberes, fazeres, hábitos, doenças e agraves
prevalentes).

3.5. Melhorar as condições de educação e profissionalização dos quilombolas
•

Na elaboração de diagnósticos das carências e potencialidades das

comunidades na área de educação e de qualificação profissional;
•

No

desenvolvimento

de

estratégias

de

educação,

focalizando

as

especificidades da cultura da população negra (saberes, fazeres e hábitos);
•

Na implantação da educação básica nas comunidades remanescentes de

quilombos com foco na inter-etnicidade;
•

Na realização de cursos de alfabetização para jovens e adultos adequados

às especificidades socioculturais dos quilombos;
•

Na implementação de ações de qualificação nas áreas de interesse da

comunidade, em consonância com a demanda de mercado, inovações técnicas, fazeres
e saberes locais;
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•

Na promoção do resgate da historia das comunidades e da real participação

da população afro-brasileira na história do Brasil;
•

Na realização de cursos de formação continuada para professores das

comunidades em direitos humanos, gênero, raça, meio ambiente ... ;
•

Na promoção de seminários que contemplam os temas transversais dos

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) para professores das com~nidades;
•

Na elaboração e difusão de materiais didáticos e pára-didáticos (cartilhas

como a elaborada pelo MEC sobre a história do povo Kalunga) que contemplem a
realidade étnica e dos quilombos;
•

Numa melhor estruturação das escolas nas comunidades (materiais

pedagógicos, equipamentos etc.);
•

Na construção, reforma e ampliação de escolas nas áreas remanescentes

de quilombos;
•

No transporte escolar com qualidade e segurança;

•

No incentivo e no apoio ao envolvimento e integração da comunidade

escolar (alunos, professores, pais, merendeiras etc.) na gestão das escolas;
•

Na iniciativas

das organizações

socioculturais

que

trabalham

com

pedagogias interetnicas;
•

Na concessão de crédito educativo e outras formas de apoio e benefícios

que facilitem o acesso e permanência de quilornbolas nas escolas;
•

Na busca de incentivos que permitam o

acesso e a permanência dos

quilombolas no 2° grau ( escolas agrotécnicas e outras), em cursos técnicos e nas
universidades;
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3.6. Fortalecer a tradição cultural dosqullombolas
•

Na realização de campanhas de sensibilização, valorização e difusão da

cultura quilombola;
•

No desenvolvimento de estudos e pesquisas de interesse das comunidades

nas áreas remanescentes de quilombos;
•

Na realização de estudos, pesquisas e registros históricos de suas

comunidades;
•

Na capacitação de agentes culturais nas comunidades;

•

Na realização de festivais nacional quilombola de arte, de culinária, e outros

temas;
•

Na identificação e na implementação de estudos e mecanismos de controle

sobre os direitos autorais, de imagens, e de proteção do patrimônio genético e dos
conhecimentos tradicionais dos quilombos;
•

Na identificação, no tombamento, na recuperação e preservação de sítios

históricos e arqueológicos de relevância cultural;
•

No registro das tradições e história, respeitando os segredos da oralidade;

•

Na implantação de espaços culturais multifuncionais (museus abertos,

bibliotecas, centros de tradições e eventos etc.);
•

No apoio técnico, financeiro e institucional às atividades culturais das

comunidades;
•

Na criação de banco de dados (imagem, som e informações nas

comunidades).
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3.7. Incentivar e fortalecer os processos de autogestão
•

Nos processos de organização e fortalecimento

•

No desenvolvimento

das comunidades;

de processos de capacitação

e de fortalecimento

de

lideranças comunitárias e políticas;
•

Na elaboração

de planos locais de desenvolvimento

sustentável,

com a

participação das comunidades;
•

Na identificação

e orientação das lideranças

no acesso aos programas e

políticas de desenvolvimento;

e técnicos;

•

Nas técnicas de negociação de recursos, meios financeiros

•

No provimento de condições para a formação dos seus quadros técnicos,

políticos e institucionais;
•

No intercâmbio entre comunidades remanescentes de quilombos;

•

Na orientação às associações quilombolas para se integrarem às redes de

assistência dos municípios;
•

No incentivo e na orientação

das comunidades

para a participação

nos

conselhos municipais de desenvolvimento rural (Pronaf);

IV. Estratégia de Ação
No âmbito da Fundação Cultural Palmares acredita-se que é impossível lograr êxito na
implementação

das

diversas

políticas

públicas

desenvolvimento

sustentável das comunidades

necessárias

remanescentes

à

titulação

de quilombos,

e

ao

portanto,

elegeu-se como estratégia básica a busca incessante de solidariedade institucional.

A solidariedade institucional deverá ser efetivada tanto com os entes governamentáis das
esferas municipal, estadual e federal, quanto com as organizações

'da sociedade civil,

sendo que dentro do movimento social as entidades do movimento negro e aquelas que
SBN Quadra 02 - Ed. Central Brasília - CEP: 70040-904 - Brasília - DF - Brasil
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trabalham com o objetivo da defesa dos direitos fundamentais e do desenvolvimento
humano sustentável.
Nesse sentido e de forma específica, nomeamos alguns entes governamentais cujo apoio
e atuação solidária com a FCP constitui necessidade imprescindível.

4.1. Linhas de Ação da Fundação Cultural Palmares
Titulação das comunidades remanescentes de quilombos
Capacitação e planejamento para o desenvolvimento sustentável
Estudos e pesquisas
Sistematização das comunidades remanescente de quilombos
Projetos especiais
V. Metas

Titulação de 50 comunidades remanescentes de quilombos/ano.
Planejamento das atividades econômicas, sociais, ambientais e culturais
de 50 comunidades remanescentes de quilombos/ano.
Realização de um encontro/ano

de comunidades remanescentes de

quilombos tituladas
Realização de 100 eventos de capacitação/ano
Desintrusão 20 comunidades remanescentes de quilombos/ano
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VI. Relação de algumas agências governàmentais

de atuação imprescindível

nas

comunidades remanescentes de quilombos

Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio das suas diversas secretarias e
seus respectivos programas.
Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento

Rural

Secretaria de Agricultura Familiar- PRONAF
Projetos de profissionalização

de agricultores, artesãos e profissionais para o

turismo;
Projetos de viveiros de mudas e comercialização

de ervas medicinais;

Projetos de infra-estrutura de produção;
Estimular a participação de representante das comunidades

nos Conselhos

Municipais de Desenvolvimento Rural;
Estudos e diagnósticos;
Diversificação da produção;
Assistência técnica;
Orientar as comunidades para a habilitação do crédito Pronaf;
Apoiar a formulação dos planos de turismo;
Apoiar a incorporação dos produtos no projeto Parceria e Mercado;
Apoiar projetos de capacitação de lideranças;
Apoiar a formulação de planos de desenvolvimento

sustentável;

Apoiar a formação de quadros técnicos.
Secretaria de Reforma Agrária
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, promovendo
a regularização fundiária, georeferenciamento e outras ações pertinentes.
Reassentamento involuntário, etc ..
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Ministério da Saúde - Departamento de Atenção Básica
- Agentes comunitários de saúde
- Saúde da Família
Fundação Nacional de Saúde
- Sistema de Abastecimento de Água;
- Sistema de Esgotamento Sanitário;
- Melhoria Sanitária Domiciliar;
- Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas;
- Sistema de Resíduos Sólidos.

Ministério

da Educação através de suas unidades gestoras (Secretaria de

Educação Fundamental, Secretaria de Educação Superior, FUNDESCOLA, FNDE etc.),
conjuntamente com os órgãos municipais e estaduais de educação nas seguintes áreas
específicas:
1 - Priorizar recursos para as prefeituras, desde que elejam a comunidade de
remanescentes de quilombos como alvo dos recursos: transporte, formação, material
didático e kit tecnológico.
2 - Construção de escolas.
3 - PPA - recursos para formação continuada de professores.
4 - Verificar .com o INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,
a possibilidade de levantar dados específicos ou mais detalhados a respeito das
comunidades remanescentes de quilombos.
5 ~ Financiar cursos de formação continuada que contemplem a realidade
interétnica, tendo como pré-requisito desse trabalho a participação e definição das
instituições que estão à frente dessas idéias.

6 - Produção de livros didáticos.
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Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE {antigo Setor)
Estabelecer

junto

às

Secretarias

de

Trabalho

Estaduais/Comissões

Estaduais/Municipais de Emprego o apoio às ações de qualificação

nas áreas de

educação, cultura, saúde, economia e gestão no maior número possível de comunidades
remanescentes de quilombos, em consonância com os interesses, os fazeres e saberes
locais, bem como a demanda de mercado, com o intuito de contribuir para a construção
gradativa e participativa de uma política pública de geração de emprego e renda para e
com essas comunidades, possibilitando a melhoria da qualidade de vida, o nível de
empregabilidade e a promoção de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho.

Programa Universidade Solidária
Mobilizar equipes para a realização de ações educativas que busquem:
- o desenvolvimento local, integrado e sustentável das comunidades;
- a preservação da identidade cultural quilombola;
- o diagnóstico das demandas da comunidade com a indicação de potenciais de
desenvolvimento, geração de renda e organização das comunidades;
As atividades do UniSol perpassam todas as áreas: terra, educação, saúde,
cultura, infra-estrutura, economia e gestão.

Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS
Implantar Centros de Mútiplo Uso;
Ações sociais e comunitárias.
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Secretaria de Estado dos Direeitos Humanos do Ministério da Justiça

Balcão do cidadão - documentos
Segurança nos quilombos

Ministério da Integração Nacional

Programa de Desenvolvimento Integrado e sustentável da Mesoregião de Águas
Emendadas; (99 munlcípios de MG e GO);
PRONAGER- Programa Nacional de Geração de Renda.

Ministério do Meio Ambiente - IBAMA
Programas e projetos de preservação e conservação do Meio Ambiente;
Formação de usuários para preservação de Parques e Áreas de Preservação
Ambiental -APAs.
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