
Matriz fofa 

Força  FRAQUEZA 

• Associação: fortalece o 
envolvimento e participação da 
comunidade para buscar seus 
direitos 

• Desmotivação: a comunidade em 
geral é desmotivada a participar das 
ações 

 

• Agricultura: é um meio de trabalho 
que a comunidade sobrevive 

• Falta de mobilização: poucas 
pessoas se mobilizam para 
reivindicar os direitos  

 

• Criação de animais (pecuária): a 
comunidade tem a criação de 
animais para o próprio consumo  

• Falta de local para atividades 
coletivas: não temos um espaço para 
realizar as reuniões da associação e 
outras atividades, faz com que as 
reuniões aconteçam na igreja. 

 

• Cata de lixo: os sócios da associação 
catam o lixo para manter a 
comunidade limpa e conscientizar 
com o mal que causa  

• Internet local ruim em qualidade: o 
fornecedor de internet não tem uma 
internet de qualidade para a 
comunidade. 

 

• Igreja: aproxima mais as pessoas da 
comunidade para se mobilizarem  

• Pouca participação dos homens nas 
atividades da associação. A 
associação tem apenas 2 homens 
sócios o que acarreta na falta de 
participação e envolvimento nas 
atividades. 

 

• Escola : faz com que os jovens da 
comunidade tenham uma educação 
melhor. 

• Ausência do poder público: baixa 
participação do poder público na 
comunidade  

 

• Cisternas: 90% da comunidade tem 
cisterna para guardar a água de 
consumo 

• Falta de educação de qualidade: as 
salas de aula lotada fazem com que 
acarrete no aprendizado das 
crianças. 

 

• Jovens com ensino superior: a 
comunidade tem jovens qualificado 
para desenvolver algumas atividades 
sem precisar trazer profissional de 
fora 

• Fornecimento de água precária pela 
empresa (CASAL): existe o 
encanamento de água mais por falta 
de fiscalização da empresa faz com 
que acarrete na chegada da água. 

• Açude: temos um local que acumula 
água para o uso doméstico. 

 

• Comercio: existência de bares e 
lanchonete aumenta o comércio da 
comunidade  

 

• Artesanato: mantem viva a cultura 
local e da renda para os moradores 

 

• Realização de torneio esportivo: traz  



renda para alguns membros da 
comunidade e mantem viva uma 
tradição. 

• Realização de evento (I Encontro de 
Com. Quilombolas) Uma forma que 
jovens juntamente com a associação 
quer trazer o reconhecimento 
enquanto quilombola. 

 

• Projeto elaborado pela comunidade: 
temos um documento em mãos 
desenvolvido pela comunidade e 
apoio do COEP, que sendo aprovado 
é uma grande oportunidade 

 

• Temos agentes de saúde para 
acompanhamento dos comunitários  

 

• Temos local para construção do 
salão coletivo 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

• Parceria com o COEP: 
Ajuda buscar novos parceiros, 
fortalece os conhecimentos dos 
moradores para poder correr atrás 
dos direitos e mantem viva a 
parceria com a comunidade. 

• Seca: impede que crie a pastagem 
para os animais, também não há 
chuva para os agricultores possam 
fazer suas plantações 

• Exército: tem a Parceria de colocar 
água de carro pipa para abastecer a 
comunidade no fornecimento de 
água   

• A situação política social no Brasil: 
Traz mais dificuldade para conseguir 
os nossos direitos e projetos sociais. 

• Cursos online disponibilizados pelo 
COEP: uma parceria que traz 
conhecimento para os comunitários 

• Saída de jovens a procura de 
trabalho: com a falta de trabalho na 
comunidade faz com que os jovens 
corram atrás de um meio de vida 
para sobreviver. 

• EMATER: tem parceria com projetos 
para o desenvolvimento da 
comunidade.  

 

• Campus da Ufal em cidade vizinha   

 


