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RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 

 

Esse relatório apresenta as atividades extensionistas realizadas pelo Projeto de Extensão “A luta 

pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades remanescentes de quilombo”, no 

1º semestre de 2021.  

O Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades 

remanescentes de quilombo” presta assistência jurídica às comunidades quilombolas existentes no 

estado de Minas Gerais, para a efetivação de seus direitos étnicos e territoriais. 

Foram realizadas as seguintes atividades no 1º semestre de 2021: 

1) Webinário: Comunidades Quilombolas, Direitos Étnicos e Territoriais e 

Políticas Públicas 

O Projeto de Extensão promoveu a realização do evento intitulado “Webinário: Comunidades 

quilombolas, direitos étnicos e territoriais e políticas públicas”, realizado nos dias 15, 16 e 17 de 

fevereiro de 2021, por meio da plataforma Microsoft Teams. 

O evento teve a finalidade propiciar uma compreensão geral da luta quilombola pela superação 

das relações raciais de opressão/exploração por meio do reconhecimento de direitos étnicos e 

territoriais, preparando, assim, os extensionistas do projeto de extensão para a contribuírem para 

a conquista de novos direitos humanos e para a efetivação dos direitos fundamentais já 

reconhecidos. 

Além da participação dos extensionistas do projeto de extensão, houve a participação de lideranças 

quilombolas e pesquisadores de diversas universidades brasileiras, de diversos estados brasileiros. 

A plataforma digital propiciou o contato com lideranças quilombolas e pesquisadores de diversos 

estados brasileiros, num encontro rico em troca de experiências e em reflexões sobre a questão 

quilombola no país.  

O formato digital foi adotado em virtude das medidas de isolamento social para controle da 

pandemia da COVID-19. Contudo, esse formato digital se mostrou apropriado para a ampliação 

da participação de lideranças quilombolas e pesquisadores de todo o Brasil, especialmente para os 

residentes em outros estados brasileiros, tais como o Pará, Goiás, Piauí, dentre outros. O formato 

digital poderá ser utilizado após o término da pandemia. 

Segue o cartaz de divulgação do evento: 
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2) Curso de Formação em Direitos Étnicos e Territoriais Quilombolas 

 
O Projeto de Extensão promoveu a realização do evento intitulado “Curso de Formação em 

Direitos Étnicos e Territoriais Quilombolas”, realizado nos dias 20/03, 27/03 e 01/05 e com 

transmissão ao vivo pelo Youtube.  

 

O encontro do dia 20/03 teve como tema “O processo histórico de formação dos quilombos no 

Brasil e a emergências das comunidades quilombolas como novos sujeitos coletivos de direitos”. 

O encontro virtual está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QDrrytkQE3Q&t=4112s. 

 

O encontro do dia 27/03 teve como tema “Analise do processo de luta e construção das políticas 

públicas para a efetivação dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas”. O encontro 

virtual está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B7aWMCKDNQc. 

 

O encontro do dia 01/05 teve como tema “A evolução do Direito na luta contra o racismo”. O 

encontro virtual está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSPP9Giw3Ec. 

https://www.youtube.com/watch?v=QDrrytkQE3Q&t=4112s
https://www.youtube.com/watch?v=B7aWMCKDNQc
https://www.youtube.com/watch?v=cSPP9Giw3Ec
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O evento teve a mesma finalidade de expor os direitos étnicos e territoriais formalmente 

reconhecidos às comunidades quilombolas e as políticas públicas destinadas à efetivação dos 

referidos direitos. 

Além da participação dos extensionistas do projeto de extensão, houve a participação de lideranças 

quilombolas e pesquisadores de diversas universidades brasileiras, de diversos estados brasileiros. 

A plataforma digital propiciou o contato com lideranças quilombolas e pesquisadores de diversos 

estados brasileiros, num encontro rico em troca de experiências e em reflexões sobre a questão 

quilombola no país.  

O formato digital foi adotado em virtude das medidas de isolamento social para controle da 

pandemia da COVID-19. Contudo, esse formato digital se mostrou apropriado para a ampliação 

da participação de lideranças quilombolas e pesquisadores de todo o Brasil, especialmente para os 

residentes em outros estados brasileiros, tais como o Pará, Goiás, Piauí, dentre outros. O formato 

digital poderá ser utilizado após o término da pandemia. 

Seguem cartazes de divulgação do evento: 
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3) Webinário “Mineração, Patrimônio Cultural e Direitos Coletivos no 

Serro/MG”, promovido pela Associação Brasileira de Antropologia – ABA. 

 
O Professor Matheus de Mendonça Gonçalves Leite participou, na condição de Coordenador do 

Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades 

remanescentes de quilombo”, do webinário “Mineração, Patrimônio Cultural e Direitos Coletivos 

no Serro/MG”, realizado pela Associação Brasileira de Antropologia – ABA, no dia 11/06/2021, 

às 15:30. O debate está disponível na TV ABA no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aVnBI8fG38o. 

 

O webinário tinha o objetivo de debater os possíveis impactos da implantação de um 

empreendimento minerário no município do Serro, cujo projeto vem sendo contestado por 

ambientalistas, pesquisadores e moradores. O empreendimento minerário “Projeto Serro” afeta 

diretamente a comunidade quilombola de Queimadas, que está localizada a menos de 1 km da área 

diretamente afetada (ADA) do empreendimento minerário. A participação do projeto de extensão 

no evento teve o objetivo de apresentar publicamente as violações dos direitos humanos da 

comunidade quilombola de Queimadas, especialmente a violação do direito à consulta livre, 

prévia, informada e de boa-fé dos órgãos representativos da comunidade quilombola de 

Queimadas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aVnBI8fG38o
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Segue o cartaz de divulgação do evento. 

 

 

 

4) Eleição da nova Diretoria da Federação das Comunidades Quilombolas do 

Estado de Minas Gerais – N’Golo. 

 

O Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades 

remanescentes de quilombo” prestou assistência jurídica no processo de eleição para os cargos 

integrantes da Diretoria Executiva, da Comissão de Ética, do Conselho Fiscal, da Coordenadoria 

Estadual das Mulheres Quilombolas e das Coordenadorias Quilombolas Regionais, da Federação 

das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo.  

 

O projeto de extensão elaborou os documentos jurídicos imprescindíveis para a realização do 

processo eleitoral, tais como o edital de convocação da eleição e o regulamento do processo 

eleitoral, de acordo com as deliberações tomadas pelas lideranças quilombolas. O projeto de 

extensão assessorou, ainda, a habilitação dos delegados representantes das comunidades 

quilombolas existentes no estado de Minas Gerais e o registro das chapas concorrentes aos cargos 
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disputados no processo eleitoral. Todo o processo eleitoral pode ser acompanhado pelo sítio 

https://murphsjk.wixsite.com/eleicaongolo/in%C3%ADcio. 

 

A eleição foi realizada no dia dia 29 de maio de 2021, no horário de 14:00 às 18:00 horas, por 

meio da plataforma digital Google Meet, no link https://meet.google.com/qbn-vrjg-nni. As fotos 

abaixo retratam o encerramento da assembleia geral de eleição dos cargos integrantes da Diretoria 

Executiva, da Comissão de Ética, do Conselho Fiscal, da Coordenadoria Estadual das Mulheres 

Quilombolas e das Coordenadorias Quilombolas Regionais, da Federação das Comunidades 

Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo.  

 

 
 

A extensionista Inara Brenda Luisa de Oliveira teve um papel fundamental, e de destaque, na 

assessoria jurídica do processo de eleição para os cargos integrantes da Diretoria Executiva, da 

Comissão de Ética, do Conselho Fiscal, da Coordenadoria Estadual das Mulheres Quilombolas e 

das Coordenadorias Quilombolas Regionais, da Federação das Comunidades Quilombolas do 

Estado de Minas Gerais – N’Golo.  

 

 

5) Formação das Equipes Temáticas e Construção dos Planos de Trabalho para 

o Diagnóstico e a Avaliação das Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais 

para as comunidades quilombolas. 

 
No ano de 2021, o Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de quilombo” possui, dentre outros, o objetivo de realizar o 

diagnóstico e a avaliação das políticas públicas do Estado de Minas Gerais para a efetivação dos 

direitos étnicos e territoriais das comunidades quilombolas mineiras. 

  

O diagnóstico e a avaliação das políticas públicas proporcionarão a construção de um relatório 

técnico sobre a existência ou a falta de políticas públicas para a efetivação dos direitos quilombolas 

na área da educação, saúde, regularização fundiária, etc; sobre a eficiência e a deficiência das 

políticas públicas existentes, bem identificação das causas de eficiência e deficiência com vistas 

https://murphsjk.wixsite.com/eleicaongolo/in%C3%ADcio
https://meet.google.com/qbn-vrjg-nni
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ao aprimoramento da atuação estatal; sobre a construção de novas políticas públicas de 

atendimento das comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais.  

 

Os planos de trabalho e o relatório técnico científico serão apresentados para a Federação das 

Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo para a validação social, com 

incorporação das demandas, necessidades e sugestões das comunidades quilombolas, na 

concepção dos planos de trabalho, na execução dos planos de trabalho e na redação do documento 

final.  

 

O relatório técnico conterá os dados relativos às políticas públicas estaduais destinadas às 

comunidades quilombolas, com a avaliação da qualidade das políticas públicas e com a 

apresentação de proposta de aprimoramento das políticas públicas destinadas ao atendimento das 

comunidades quilombolas. O relatório técnico será apresentado à Federação das Comunidades 

Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo para discussão e aprimoramento das análises 

sobre os direitos e as políticas públicas previstas na legislação do Estado de Minas Gerais.  

 

Acredita-se que o relatório técnico poderá orientar a luta do movimento quilombola pela efetivação 

de seus direitos étnicos e territoriais, por meio de políticas públicas a serem executadas pelo estado 

de Minas Gerais. 

 

A equipe do diagnóstico e avaliação é formada pelos extensionistas do projeto de extensão e por 

alunos do mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas. A 

PUC Minas aderiu ao Projeto Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos (SER-DH) para a 

produção de conteúdos acadêmicos, artísticos e/ou técnicos em direitos humanos para a divulgação 

do Portal Web SER-DH. E, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC 

Minas, este projeto de extensão realizará um diagnóstico dos direitos e das políticas públicas 

direcionadas às comunidades quilombolas previstas na legislação do Estado de Minas Gerais.  

 

Realizou-se, então, a divisão da equipe em grupos temáticos para a realização do diagnóstico e 

avaliação das políticas públicas estaduais destinadas às comunidades quilombolas. Foram 

formados os seguintes grupos temáticos: 

 

a. Políticas públicas de regularização fundiária (incluindo a pesquisa 

das terras devolutas), formado pelos seguintes extensionistas: Elerson 

Silva (projeto de extensão), Julia Resende (projeto de extensão), 

Mateus Moura (mestrado/doutorado), Ana Beatriz Moreira Ribeiro 

(mestrado/doutorado) e Renata Marmol (mestrado e doutorado). 

 

b. Políticas públicas de preservação do patrimônio cultural material e 

imaterial quilombola e de apoio às manifestações culturais 

quilombolas, formado pelos seguintes extensionistas: Márcia Zanon 

(projeto de extensão), Júlia Franco (projeto de extensão), Pedro 

Pacheco (projeto de extensão), Paulo Borges (mestrado e doutorado) 

e Bruna Luiza de Oliveira (mestrado e doutorado). 

 

c. Direitos políticos de participação e influência nas decisões estatais 

(medidas legislativas e medidas administrativas), formado pelos 

seguintes extensionistas: Marcelo Gomes (projeto de extensão), Maria 
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Fernanda (projeto de extensão) e Mariana Bicalho (mestrado e 

doutorado). 

 

d. Políticas públicas de proteção das relações de trabalho no campo e 

na cidade, formado pelos seguintes extensionistas: Sofia Monteiro 

(projeto de extensão), Isadora Soares (projeto de extensão), Arthur 

Pereira (projeto de extensão) e Mariana Gorgozinho (mestrado e 

doutorado). 

 

e. Políticas de apoio às atividades econômicas e geração de renda nas 

comunidades quilombolas, formado pelos seguintes extensionistas: 

Gustavo Nunes (projeto de extensão), Michael Campos (projeto de 

extensão), Jordano Machado (projeto de extensão) e Igor Soares 

(mestrado e doutorado). 

 

f. Inclusão das comunidades quilombolas na seguridade social (saúde, 

previdência social e assistência social), formado pelos seguintes 

extensionistas: Sofia Monteiro (projeto de extensão), Isadora Soares 

(projeto de extensão), Arthur Pereira (projeto de extensão) e Mariana 

Gorgozinho (mestrado e doutorado). 

 

g. Políticas públicas de melhoria da infraestrutura das comunidades 

quilombolas e acesso aos servidos públicos, formado pelos seguintes 

extensionistas: Inara Oliveira (projeto de extensão) e Milena Paulino 

(projeto de extensão). 

 

h. Políticas públicas de desenvolvimento da educação escolar 

quilombola, formado pelos seguintes extensionistas: Júlia Franco 

(projeto de extensão), Graziele Aparecida (projeto de extensão), Lívia 

Rezende (projeto de extensão) e Matheus Felipe Moreira Zanetti 

(mestrado e doutorado). 

 

i. Políticas públicas voltadas para as mulheres quilombolas, formada 

pelos seguintes extensionistas: Lívia Rezende (projeto de extensão), 

Maria Fernanda (projeto de extensão), Ana Carolina (mestrado e 

doutorado) e Pollyana Mara Andrade Ferreira (mestrado e 

doutorado). 

 

Os grupos temáticos acima indicados entregarão os planos de trabalho do diagnóstico e avaliação 

das políticas públicas estaduais até o dia 28/06/2021. Os planos de trabalho serão apresentados à 

Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo, em reunião a ser 

agendada. 

 

Os grupos temáticos entregarão o diagnóstico e avaliação das políticas públicas até o dia 

03/11/2021. O relatório técnico será construído a partir da sistematização do material apresentado 

pelos grupos temáticos. 
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O relatório técnico das políticas públicas do estado de Minas Gerais para as comunidades 

quilombolas será apresentado para a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de 

Minas Gerais – N’Golo no dia 16/11/2021, para a validação social. 

 

6) Submissão de artigo no Seminário de Extensão da PROEX, a ser realizado 

nos dias 22 e 23 de setembro de 2021. 

 
A equipe do Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de quilombo” submeteu o artigo científico “O PAPEL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS NA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS”, para o Seminário de Extensão da PROEX, aguardando, 

ainda, o resultado da avaliação. A autoria do artigo é de: Elerson da Silva, Julia Resende Andrade 

de Souza, Márcia Cristina Gama Zanon, Inara Brenda Luisa de Oliveira e Matheus de Mendonça 

Gonçalves Leite. 

 

 

7) Submissão de artigo para o Dossiê Temático “Raça, Gênero e Sexualidade: 

Direitos & Lutas Sociais” da Revista InSURgência. 

 
A equipe do Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de quilombo” submeteu o artigo científico “RAÇA E EXCLUSÃO 

DO ACESSO À TERRA: a luta do movimento quilombola para a regularização fundiária dos 

territórios quilombolas”, Dossiê Temático “Raça, Gênero e Sexualidade: Direitos & Lutas Sociais” 

da Revista InSURgência, aguardando, ainda, o resultado da avaliação. A autoria do artigo é de: 

Elerson da Silva, Julia Resende Andrade de Souza, Márcia Cristina Gama Zanon, Inara Brenda 

Luisa de Oliveira e Matheus de Mendonça Gonçalves Leite. 

 

 

8) Participação no Dicionário Temático de Direitos Humanos. 

 
O Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades 

remanescentes de quilombo” participa da construção do Dicionário Temático de Direitos 

Humanos, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas (PPGD PUC 

Minas).  

 

A equipe do projeto de extensão está construindo o significado dos seguintes verbetes:  

 

1) Comunidades Quilombolas. Autores: Lívia Resende, Arthur Pereira, 

Márcia Zanon e Júlia Franco. 

 

2) Comunidade Tradicionais. Autores: Inara Oliveira e Graziele 

Aparecida. 

 

3) Grupo Étnico-Racial Invisibilizado. Autores: Maria Fernanda e 

Pedro Pacheco. 

 

4) Direito Antidiscriminatório. Autores: Marcelo, Isadora, Elerson e 

Sofia. 
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Os verbetes serão entregues no dia 17 de julho de 2021, para a publicação do Dicionário Temático 

de Direitos Humanos.  

 

9) Participação na construção de Memorial do Mestre Dunga, com vistas à 

obtenção do Título de Notório Saber em Tradições Ancestrais. 
 

A equipe do Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de quilombo” participou da construção de documento intitulado 

“Memorial do Mestre Dunga”, apresentado ao Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais, com vistas à obtenção do Título de Notório Saber em 

Tradições Ancestrais.  

 

Amadeu Martins, mais conhecido como Grão Mestre Dunga, é mestre de capoeira, tendo 

desenvolvido um estilo próprio conhecido como capoeira de rua. A contribuição do Mestre Dunga 

para a cultura afro-brasileira merece ser registrada e reconhecida. A construção do Memorial do 

Mestre Dunga promove o registro e busca o reconhecimento por meio doa obtenção do Título de 

Notório Saber em Tradições Ancestrais.  

 

A construção do “Memorial do Mestre Dunga” foi coordenada pelo Prof. Dr. Walter Ude (Mestre 

Boca) – Professor do Programa de Pós-graduação – PROMESTRE/FaE-UFMG. A equipe do 

projeto de extensão foi formada pelos Professores Matheus de Mendonça Gonçalves Leite e 

Vanessa de Fátima Terrade e pelos extensionistas: Arthur Carvalho Pereira, Elerson da Silva, 

Gustavo Junior Silva, Inara Brenda Luisa de Oliveira, Jordano de Paula Machado, Márcia Cristina 

Gama Zanon, Michael Henrique Silva de Campos e Sofia Monteiro Delveaux Silva. 

 

Aguarda-se a avaliação do “Memorial do Mestre Dunga” pela UFMG e a decisão sobre a 

concessão do Título de Notório Saber em Tradições Ancestrais. 

Segue foto da capa do “Memorial do Mestre Dunga”. 
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10) Apresentação de trabalho no 9º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária (CBEU). 

 
A equipe do Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de quilombo” obteve a aprovação de 2 trabalhos no 9º Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU), realizado, de modo virtual, nos dias 8 a 11 de março 

de 2021.  

 

As extensionistas Aline Martins Nonato e Isabella Franco Souza Boy apresentaram o trabalho “Os 

desafios de implantação da educação escolar quilombola no Brasil: a experiência da educação 

quilombola e etnodesenvolvimento na Comunidade Remanescente de Quilombo do Bairro João 

Surá”, no dia 10/03/2021, às 13:00 horas.  

 

As extensionistas apresentaram o trabalho com muita segurança e foram muito elogiadas pela 

coordenação dos trabalhos. Em 2021, o projeto de extensão possui o objetivo de construir uma 

proposta de construção de política pública de implantação da educação escolar quilombola no 

Estado de Minas Gerais, a ser apresentada ao governo do estado no final do ano. 

 

Segue print da apresentação das extensionistas Aline Martins Nonato e Isabella Franco Souza Boy. 

 

 
 

 

A extensionista Sofia Monteiro Delveaux Silva apresentou o trabalho intitulado “Comunidades 

Quilombolas, os seus territórios e a mineração no Estado de Minas Gerais”, no 9º Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU). O trabalho acadêmico foi escrito a partir da 

experiência extensionista de prestar assessoria jurídica às comunidades quilombolas ameaçadas 

pela implantação de empreendimentos minerários predatórios. 

 

O ponto forte do trabalho foi firmeza da exposição dos processos de violação de direitos pelas 

mineradoras em Minas Gerais. Outro ponto a destacar é sinceridade e o compromisso da 
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extensionista com a luta pelo respeito aos direitos das comunidades quilombolas frente à 

mineração predatória. Fiquei muito comovido e emocionado com a apresentação do trabalho. A 

PUC Minas contribui com o país com a formação de pessoas comprometidas com a superação das 

injustiças e violências sociais. Parabéns, Sofia! E saiba que está preparada, do ponto de vista 

técnico e humanístico, para a defesa dos vulneráveis contra a mineração predatória. 

 

Segue print da apresentação da extensionista extensionista Sofia Monteiro Delveaux Silva. 

 

 
 

 

11) Grupo de Pesquisa “Luiz Gama: o uso emancipatório do Direito na 

superação das relações raciais de opressão/exploração”. 

 

O Grupo de Pesquisa “Luiz Gama: o uso emancipatório do Direito na superação das relações 

raciais de opressão/exploração” se dedicou à leitura e discussão da obra “Lugar de Negro”, de 

Lelia Gonzales e Carlos Hasenbalg. 

 

A metodologia adotada foi a realização de leitura individual dos capítulos da obra e de encontros 

virtuais para a discussão dos capítulos previamente definidos. Os encontros virtuais com 

periodicidade quinzenal, sempre às terças-feiras, no horário de 18:00 às 19:00 horas. O 

cronograma de encontros virtuais foi definido para os seguintes dias: 06/04/2021, 20/04/202, 

04/05/2021, 18/05/2021, 01/06/2021, 15/06/2021, 22/06/2021, 06/07/2021, 13/07/2021 e 

27/07/2021. 
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12) Atividades extensionistas relacionadas ao Projeto “Quilombo Vivo: apoio e 

fortalecimento dos Quilombolas do Serro – Minas Gerais”.  

 
O Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), a Federação das 

Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais - N'Golo e a PUC Minas, por intermédio 

do Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades 

remanescentes de quilombo”, se uniram para construir um projeto de formação das lideranças 

quilombolas e da tomada de consciência dos direitos étnicos e territoriais das comunidades 

quilombolas, de orientação jurídica para o exercício dos direitos das comunidades quilombolas e 

de melhoria das condições de vida das comunidades quilombolas existentes no município do 

Serro.  

 

Nesse contexto, os parceiros construíram o “Projeto Quilombo Vivo: apoio e fortalecimento 

dos Quilombolas do Serro - Minas Gerais”, que está estruturado a partir de 4 eixos fundamentais:  

 

1) Formação das lideranças quilombolas e tomada de consciência dos direitos étnicos e territoriais 

das comunidades quilombolas, por meio da realização de cursos de formação de lideranças 

quilombolas e da elaboração de cartilhas explicativas dos direitos quilombolas. Prestar assessoria 

jurídica às comunidades negras rurais existentes no município do Serro, sejam elas certificadas ou 

não pela Fundação Cultural Palmares (FCP), para a efetivação de seus direitos étnicos, políticos, 

culturais, territoriais, sociais, econômicos, dentre outros. Neste eixo, pretende-se promover 

medidas de tomada de consciência dos direitos das comunidades quilombolas e adotar as medidas 

legais para a sua efetivação. A execução deste eixo é de responsabilidade da PUC-Minas, por 

meio do projeto de extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de quilombo”, e da Federação das Comunidades Quilombolas 

do Estado de Minas Gerais – N’Golo.  

 

2) Realizar estudo hidrológico e construir, de modo democrático, plano de manejo dos recursos 

hídricos existentes na bacia hidrográfica do Rio do Peixe e do Córrego Siqueira. Neste eixo, 

pretende-se recuperar a sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe e do Córrego do Siqueira e, com 

isso, aumentar a disponibilidade hídrica para as comunidades quilombolas da região de Queimadas 

e para toda a população serrana, na medida em que a COPASA faz a captação de água no Rio do 

Peixe para abastecimento da cidade do Serro. A execução deste eixo é de responsabilidade do 

CEDEFES.  

 

3) Apoiar o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental das comunidades quilombolas por meio 

da adoção do sistema de produção agroflorestal para, ao mesmo tempo, aumentar a renda da 

comunidade e promover a preservação do meio ambiente. Neste eixo, pretende-se melhorar as 

condições econômicas das comunidades quilombolas, com respeito à preservação do meio 

ambiente e às tradições culturais das comunidades quilombolas. A execução deste eixo é de 

responsabilidade do CEDEFES e da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de 

Minas Gerais – N’Golo. 

 

4) Constituir o “Fundo Quilombo Solidário” para o financiamento de projetos de agroecologia, 

apicultura, criação de pequenos animais, agroindústria, produção artesanal, melhoria na 

infraestrutura das comunidades quilombolas etc. Os projetos serão construídos e apresentados 

pelas próprias comunidades quilombolas, de acordo com as suas prioridades, e aprovados por um 

comitê gestor. A execução deste eixo é de responsabilidade do CEDEFES, da Federação das 

Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo e da PUC Minas. 
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O “Projeto Quilombo Vivo: apoio e fortalecimento dos Quilombolas do Serro - Minas Gerais” foi 

aprovado pelo Programa de Apoio a Projetos da Região Central de Minas Gerais (PROAP), 

administrado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para execução em 3 anos. O 

valor disponibilizado pelo Ministério Público será de R$ 3.000.000,00 ao longo da execução do 

projeto. O projeto irá reservar R$ 1.000.000,00 para o financiamento de projetos elaborados e 

executados pelas próprias comunidades quilombolas, com a assistência técnica da equipe do 

projeto, numa perspectiva de emancipação e empoderamento das comunidades quilombolas. As 

atividades previstas pelo projeto serão financiadas por este fundo público administrado pelo 

Ministério Público, que fiscalizará e acompanhará a execução do projeto. 

 

As medidas de isolamento social prejudicaram, principalmente, a realização das atividades 

previstas no 1º eixo, cuja responsabilidade de execução é da PUC Minas, em virtude da 

impossibilidade de encontros presenciais para a realização dos cursos de formação das lideranças 

quilombolas. Os parceiros do Projeto Quilombo Vivo consideraram que a realização do curso de 

formação, em formato virtual, não seria adequado para atingir os seus objetivos, especialmente em 

face da dificuldade de conexão à internet nas comunidades quilombolas e da presença de muitas 

lideranças mais velhas com dificuldade de inclusão digital. Optou-se, então, por transferir a 

realização dos cursos de formação das lideranças quilombolas para o 2º semestre de 2021, na 

esperança de que as medidas de isolamento social possam ser superadas. 

 

O processo de certificação de novas comunidades quilombolas no Serro ficou também 

prejudicado, em virtude do impedimento da realização de reuniões comunitárias pelas medidas de 

isolamento social adotados pelo município para o controle da pandemia da COVID-19. Decidiu-

se, então, transferir a realização das atividades de certificação de novas comunidades quilombolas 

para o 2º semestre de 2021, na esperança de que as medidas de isolamento social possam ser 

superadas. 

 

Focou-se, então, na construção da cartilha sobre o direito à consulta livre, prévia, informada e de 

boa-fé dos órgãos representativos das comunidades quilombolas. 

 

 

a) Cartilha sobre o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé dos órgãos 

representativos das comunidades quilombolas. 

 

Foi elaborado o texto da cartilha sobre direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé dos 

órgãos representativos das comunidades quilombolas. A parte de ilustração e formatação da 

cartilha está na pendência de contratação de profissional para a realização da parte gráfica e 

editorial. 

 

Espera-se que a cartilha esteja pronta e disponível para a distribuição no 2º semestre de 2021. 

 

b) Obras financiadas pelo “Fundo Quilombo Solidário”. 

 

A Professora Vanessa de Fátima Terrade vem acompanhando as atividades do “Fundo Quilombo 

Solidário”, na condição de representante da PUC Minas no Comitê Gestor. O Comitê Gestor é 

integrado por representantes das comunidades quilombolas do Serro, do CEDEFES, da Federação 

das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo e da PUC Minas. A gestão 

dos recursos e da execução das obras é feita pelo CEDEFES. 
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O coordenador de campo, Sr. Tiago Geisler Moreira Costa, tem atuação destacada na mobilização 

social e no auxílio técnico para a elaboração dos projetos pelas comunidades quilombolas. Isso é 

um orgulho para a universidade, na medida em que o Sr. Tiago Geisler Moreira Costa é graduado 

em Direito pela PUC Minas e, ao longo de toda a sua formação, atuou, de forma destacada, como 

extensionista do Projeto de Extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de Quilombo”. 

 

O “Fundo Quilombo Solidário” vem financiando a execução de projetos de agroecologia, 

apicultura, criação de pequenos animais, agroindústria, produção artesanal, melhoria na 

infraestrutura das comunidades quilombolas etc. Os projetos serão construídos e apresentados 

pelas próprias comunidades quilombolas, de acordo com as suas prioridades, e aprovados por um 

comitê gestor. 

 

A comunidade quilombola do Ausente elaborou um projeto de construção de centro comunitário, 

como um espaço de convivência social, realização de festas e encontros dos quilombolas. As fotos 

abaixo representam a construção do Centro Comunitário da Comunidade Quilombola do Ausente, 

com recursos provenientes do “Fundo Quilombo Solidário”: 
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A comunidade quilombola de Queimadas elaborou um projeto de construção de centro 

comunitário, como um espaço de convivência social, realização de festas e encontros dos 

quilombolas. A mão-de-obra utilizada na construção é da própria comunidade quilombola que, em 

regime de mutirão, tem trabalhado para a construção de seu centro comunitário. As fotos abaixo 

representam a construção do Centro Comunitário da Comunidade Quilombola de Queimadas, com 

recursos provenientes do “Fundo Quilombo Solidário”: 
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A comunidade quilombola do Baú elaborou um projeto de finalização da casa de mel, como local 

apropriado para a produção comunitária do mel. O destaque é o mel de carqueja, que é uma planta 

medicinal e anti-inflamatória existente no território da comunidade quilombola do Baú. Além de 

suas propriedades medicinais, o mel de carqueja promove uma síntese do adocicado do mel e o 

amargo da carqueja, num sabor único. As fotos abaixo representam a construção do Centro 

Comunitário da Comunidade Quilombola de Queimadas, com recursos provenientes do “Fundo 

Quilombo Solidário”: 
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A comunidade quilombola de Santa Cruz elaborou um projeto de construção de centro 

comunitário, como um espaço de convivência social, realização de festas e encontros dos 

quilombolas. As fotos abaixo representam a realização de terraplanagem para construção do 

Centro Comunitário da Comunidade Quilombola de Santa Cruz, com recursos provenientes do 

“Fundo Quilombo Solidário”: 

 

 
 

 
 

 

O “Projeto Quilombo Vivo: apoio e fortalecimento dos Quilombolas do Serro - Minas Gerais” 

vem transformando a vida das comunidades quilombolas do Serro, por meio da formação de uma 
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coletividade consciente de seus direitos étnicos e territoriais, que exige que o Poder Público adote 

as políticas públicas de efetivação de seus direitos, e por meio de obras destinadas a melhorar a 

infra-estrutura das comunidades quilombolas e de fomento a atividade produtivas destinadas a 

melhorar as condições materiais das comunidades quilombolas. 

 

É um orgulho presenciar a PUC Minas contribuindo para a transformação da vida e da realidade 

das comunidades quilombolas do Serro. Os resultados práticos obtidos pela prática extensionista 

renovam o compromisso com uma educação emancipadora, que contribua para a superação da 

violência, da negação de direitos, da pobreza, da marginalização e discriminação social, que são 

marcas características da realidade brasileira. 

 

 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2021. 

 

 
MATHEUS DE MENDONÇA GONÇALVES LEITE 

Coordenador do Projeto de Extensão 

“A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades remanescentes de 

quilombo” 
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