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Este trabalho faz parte do diagnóstico sobre Agricultura
Familiar Quilombola, realizado nos biomas Caatinga e Cerrado,
nos estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais,
Paraíba, Tocantins e no Quilombo Mesquita (GO).
Neste material, é apresentado um mapeamento das
instituições que atuam e/ou apoiam comunidades quilombolas
na temática da agricultura familiar quilombola. A representação
gráfica pode contribuir para o fortalecimento das parcerias
institucionais já existentes e também criar estratégias para
novas parcerias.
O mapeamento foi realizado a partir de levantamentos de
dados primários e secundários de instituições que desenvolvem
atividades junto às comunidades quilombolas.
Os dados primários foram levantados pelos articuladores
estaduais e nacional da CONAQ e os dados secundários foram
obtidos por meio de consulta às publicações do movimento
quilombola e de parceiros.

Os dados primários foram coletados a partir dos seguintes
tópicos:
1. Natureza da organização – pública, privada ou
organização social;
2. Área de atuação / missão da organização;
3. O nível de importância dessa instituição para as
comunidades do estado e nacional (Muito importante,
Importante, Pouco importante);
4. O nível de atuação dessa instituição nas comunidades
do estado e em âmbito nacional (Atuante, Pouco atuante, Não
atuante).
O diagrama de venn foi um dos instrumentos escolhidos
para visualizar graficamente as relações de proximidade das
instituições e do movimento quilombola, nos estados e no
âmbito federal.
As coletas de dados aqui apresentadas fazem parte do
trabalho entre a ECAM e a CONAQ.
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Diagrama de venn é uma representação gráfica que
possibilita visualizar o relacionamento de diferentes
instituições com as comunidades e/ou organizações
comunitárias.
Aqui, podemos identificar o grau de importância e de
proximidade que o movimento quilombola atribui às
instituições que estão envolvidas com a temática da
agricultura familiar quilombola.
O grande objetivo é avaliar a participação das
instituições e também de estabelecer futuras parcerias!
Vamos conferir?

RURALTINS

ECAM

CONAQ

ASSOCIAÇÕES
QUILOMBOLAS

SEAGRO

FAET

COEQTO

APA-TO

CPT

UFT
Levantamento realizado pela articuladora estadual da CONAQ,
Débora Gomes.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
ORGANIZAÇÃO

MISSÃO

INFORMAÇÕES PARA CONTATO

NÍVEL DE
IMPORTÂNCIA PARA
AS COMUNIDADES

NÍVEL DE ATUAÇÃO
COM AS
COMUNIDADES

APA /TO - Alternativa para a Pequena Agricultura no Tocantins

Fortalecer a agricultura familiar na busca da afirmação
e do protagonismo das organizações na sociedade,
atuando junto aos povos e comunidades tradicionais,
assentados(as) e demais agricultores(as) familiares do
Tocantins

Endereço: 403 Sul Qd 04 Lote 12 Alameda 19,
Palmas - TO
Telefone: (63) 3216-3484
Site: apato.org.br/

Muito importante

Atuante

COEQTO - Coordenação Estadual
das Comunidades Quilombolas do
Tocantins

Atuar na defesa dos direitos territoriais, culturais,
econômicos, sociais e ambientais das associações
e comunidades remanescentes de quilombolas do
Estado do Tocantins

Endereço: 403 Sul Qi 04 Lote 12, Alameda 19.
Palmas - TO
Telefone: (63) 3216-3484
Site: facebook.com/coeqto/

Muito importante

Atuante

CONAQ - Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas

Endereço: QE 24 Conjunto E, Guará II – Guará,
Lutar pela garantia de uso coletivo do território, impleBrasília - DF
mentação de políticas públicas, educação de qualidaTelefone: (61) 3551-2164
de, protagonismo e autonomia das mulheres quilomboSite: conaq.org.br/
las, juventude e pela harmonia com o meio ambiente
E-mail: conaqadm@gmail.com

Muito importante

Atuante

CPT - Comissão Pastoral da Terra

Ser uma presença solidária, profética, ecumênica,
fraterna e afetiva, que presta um serviço educativo e
transformador junto aos povos da terra e das águas,
para estimular e reforçar seu protagonismo

Endereço: Rua Porto Alegre, 446, Bairro São
João, Araguaína - TO
Telefone: (63) 3412-3200
Site: cptnacional.org.br/
E-mail: cpt.tocantins@gmail.com

Muito importante

Pouco atuante

ECAM - Equipe de Conservação da
Amazônia

Atua pela integração entre o desenvolvimento socioeconômico e o equilíbrio ambiental

Endereço: SAS Quadra 03, Bloco C Ed. Business Point, Sala 303, Brasília - DF
Telefone: (61) 3323-7863
Site: ecam.org.br/

Importante

Pouco atuante

FAET - Federação da Agricultura e
Pecuária do Tocantins

Representar, perante os poderes públicos e seus agentes, os interesses da categoria econômica rural e dos
sindicatos rurais filiados

Endereço: 402 Norte, AV. Theothônio Segurado, Conj. 01, LT 01 e 02, Palmas - TO
Telefone: (63) 3219-9200
Site: faetrural.com.br

Pouco importante

Não atuante

NÍVEL DE
IMPORTÂNCIA PARA
AS COMUNIDADES

NÍVEL DE ATUAÇÃO
COM AS
COMUNIDADES

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
INSTITUIÇÃO

MISSÃO

INFORMAÇÕES PARA CONTATO

RURALTINS - Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins

Contribuir de forma participativa para o desenvolvimento rural sustentado, centrado no fortalecimento da
agricultura familiar

Endereço: Espaço Popular Mário Bezerra
Cavalcante, na 304 Sul, Avenida LO 05, com NS
02 - TO
Telefone: (63) 3218-3140
Site: ruraltins.to.gov.br/

Muito importante

Pouco atuante

SEAGRO - Secretaria Estadual de
Desenvolvimento agrário

Promover o desenvolvimento sustentável em benefício
da sociedade tocantinense, por meio da formulação de
políticas públicas que contribuam para o crescimento
do setor agropecuário

Endereço: Quadra 104 Sul, Rua ‘SE’ 09, Lote 5,
s/n, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Telefone: (63) 3218-2110
Site: seagro.to.gov.br/

Muito importante

Pouco atuante

Atua em comunidades quilombolas, por meio de projetos de extensão, com apoio nas ações de agroecologia

Endereço: 109 Norte Av. NS-15, ALCNO-14.
Plano Diretor Norte. Av. Juscelino Kubitscheck,
Palmas - TO
Telefone: (61) 3229-4520
Site: uft.edu.br

Muito importante

Pouco atuante

UFT - Universidade Federal do
Tocantins

