
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 1 

ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

( X )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA  
 

O DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO COMO FERRAMENTA PARA COMPREENSÃO DA 
ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL DA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA 

PALMITAL DOS PRETOS CAMPO LARGO – PR. 

 
OLIVEIRA, Fábia A. S.

1
 

GODOY, Leonardo F.
2
 

FLORIANI, Nicolas
3
 

BARBOSA, Tiago A.
4
 

CLARINDO, Maximillian F.
5
 

 

 
RESUMO – A formação da Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos, localizada próximo ao 
Distrito de Três Córregos, no município de Campo Lago – PR deu-se antes mesmo da abolição da 
escravatura, onde escravos fugitivos se instalaram perto da Estrada de Mato Queimado, e ali 
iniciaram atividades como agricultura de subsistência e extrativismo do palmito. Com o surgimento de 
práticas agrícolas em propriedades vizinhas, muito dos moradores passaram a trabalhar nestes 
locais, deixando de plantar em suas terras. Outros venderam suas partes de terra para latifundiários, 
intensificando assim a plantação de espécies exóticas. Com isso, o território quilombola foi perdendo 
as suas características físicas e culturais e as práticas e os saberes ecológicos tradicionais foram 
sendo substituídos por práticas modernas. Frente ao exposto, o presente trabalho tem por objetivo 
compreender a organização socioespacial da comunidade em questão, identificando os principais 
problemas apontados pela comunidade e os serviços e oportunidades coletivos. Para tanto, será 
utilizado a técnica do Diagnóstico Rural Participativo – DRP, onde os moradores se organizarão em 
grupos de uma forma dinâmica, partindo de diferentes percepções até chegar ao autodiagnostico dos 
recursos naturais e aspectos socioeconômicos, procurando respeitar a sabedoria e a cultura local. 
Neste primeiro momento, serão aplicados os seguintes métodos do DRP: F.O.F.A. (Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades e Ameaças); Matriz de Problemas; Estratégias de Vida para conhecer 
quem tem ou não acesso à agricultura e a trabalhos externos; e por último o Diagrama de Venn para 
saber a relação entre a comunidade e os “atores externos” (Prefeitura Municipal, por exemplo). Nesse 
sentido, espera-se entender a organização sociopolítica dos quilombolas neste contexto histórico-
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espacial, fazendo uma interpretação que permita melhorar o conhecimento da situação atual da 
comunidade e de suas opções para o futuro. 
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