
 

Prezad@s), 

 

Terras de pretos, mocambos ou genericamente quilombos são comunidades formadas majoritariamente 

por negros escravizados e/ou egressos do escravismo desde o século XVI.  

Por meio de diferentes mecanismos, os quilombolas foram e são perseguidos, tendo seus valores 

culturais e seus direitos negados. Também por diferentes caminhos, tais comunidades enfrentaram as 

agressões e criaram alternativas de sobrevivência.  Foi assim que os quilombolas, e suas histórias, chegaram 

até os dias atuais. Das batalhas travadas no período escravista até os atuais processos jurídicos para garantir a 

aplicabilidade do artigo 68 das Disposições Transitórias (CF/1988), as comunidades remanescentes de 

quilombos lutam pela garantia de suas terras e de suas culturas.  

A denúncia, mais enfaticamente a partir da década de 1980 pelo Movimento Negro, dos casos de 

desrespeitos e violências vivenciados pelas comunidades remanescentes de quilombos revelou sua existência  

em praticamente todo o território nacional e um processo organizativo que tem nos quilombolas os principais 

protagonistas. 

Conforme dados da Fundação Cultural Palmares/FCP/MinC
1
 (Dezembro/2012), a Bahia possui 425 

comunidades remanescentes de quilombos certificadas. Quase 15% dessas comunidades estão situadas no 

Recôncavo baiano. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia(UFRB), como instituição comprometida 

com o desenvolvimento da região e com as práticas culturais locais, sente-se parte deste grande quilombo.  

Sendo assim, com objetivo de identificar, mapear e socializar ações da UFRB nas/com as comunidades 

quilombolas, a PROPAAE realizará nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2013 o evento A UFRB e a Questão 

Quilombola: Seminário Interno.  

A participação de tod@s é fundamental para estabelecermos uma troca frutífica, elemento 

importante na construção de alicerces para novas investidas da UFRB com a temática. Neste 

sentido, convidamos V.Sa para apresentação de trabalho de pesquisa vinculado à temática 

quilombola no referido evento.  

Anexo, detalhes para participação.  

Cruz das Almas, 05 de fevereiro de 2013 

Ronaldo Crispim Sena Barros 

Pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis - PROPAAE 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB 
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 http://www.palmares.gov.br/quilombola/?estado=BA acesso em 29/janeiro/2013 ás 16:05 h.  


