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Introdução 

O trabalho corresponde a uma atividade de pesquisa desenvolvida pelo Grupo PET/Conexões da UFRPE/UAG na 

Comunidade Quilombola de Castainho, Garanhuns-PE, cujo intuito foi conhecer suas características e o processo 

histórico de construção de seu território. Um das possibilidades de se trabalhar com Geografia é o Estudo do Meio 

como um método de ensino interdisciplinar. Essa temática proporciona aos educadores e educando um contato direto 

com a realidade de qualquer meio rural ou urbano. Porém, para realizarmos um estudo desse gênero é necessário 

conhecer o lugar: o território, história do grupo, as tradições culturais, isto é, toda a dinâmica social. Partindo do 

questionamento de como é definida legalmente uma comunidade remanescente de quilombo, como os moradores do 

Castainho se relacionam com seu território? A pesquisa buscou: analisar as características territoriais da Comunidade 

Quilombola de Castainho, Garanhuns-PE, destacando a relação espacial dos sujeitos. Com isso buscamos: identificar 

as bases legais que regulamentam as comunidades de remanescentes de quilombolas do Brasil; identificar os processos 

de construção histórico do território da comunidade de Castainho; e discriminar a relação dos sujeitos com o espaço, 

colocando em evidência o uso do território. 

Na realização dessa atividade Inicialmente buscamos conhecer a História dos Quilombos na Brasil. No período de 

colonização do Brasil, o tráfico negreiro foi a base trabalhista da economia, entre o século XVI e XIX entraram nos 

portos brasileiros milhares de Negros vindo do Continente Africano para trabalharem diversas atividades em 

condições desumanas. Em troca recebiam “trapos” para vestir e uma alimentação de péssima qualidade, além disso, e 

principalmente, não podiam praticar seus rituais e religiões de origem sendo constantemente castigados fisicamente 

por exercitarem suas práticas sociais. 

Diante dessas restrições e proibições os negros continuaram praticando suas manifestações culturais e articulando 

formas de conseguirem a liberdade. Ocasionando várias revoltas e fugas na tentativa de recuperar sua dignidade e 

liberdade cultural, assim, surgiram às primeiras Comunidades Quilombolas. Conforme Santos et al. (2009) os 

quilombos resultaram dessa exigência vital dos escravizados, no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através 

da fuga e da organização de uma sociedade livre.  

Os aparecimentos dos Quilombos alimentavam o desejo de liberdade, proteção e autonomia de vida. A existência 

do quilombo atraía fugas, por isso, segundo Santos et al. (2009) as autoridades e os donos de escravos tentavam 

recuperar os escravos fugidos e destruir os seus refúgios. Diversas foram às tentativas de massacres aos quilombos. 

Contudo houve um aparecimento de centenas destas comunidades, configurando uma das formas de combate e 

resistência ao sistema escravocrata. Pois, as perseguições e combates não foram suficientes para destruir o espírito de 

liberdade.  

 

Material e métodos 

O trabalho possui um caráter de pesquisa campo com análise processual com base na abordagem qualitativa, como 

uma reflexão e análise processual do ambiente de pesquisa assim implicam fazer levantamento bibliográfico pertinente 

ao tema, cartográfico e fotográfico. Esses dados coletados se nortearão para compreensão detalhada do contexto 

pesquisado.  

A pesquisa foi desenvolvida no período meses de Maio a Junho de 2012 do seguinte modo: no primeiro momento 

levantamos as referências teóricas e os fundamentos legais das comunidades quilombolas; depois realizamos visitas 

periódico-semanais ao Castainho, com o propósito de fazer um resgate histórico e de identificação territorial. Para isso 
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utilizamos como técnicas de coleta de dados: observações sistemáticas e participativas, análise de documentos e 

entrevistas semi-estruturadas. 

 

Resultados e Discussão 

As organizações territoriais dos Remanescentes de Quilombos apresentam algumas características comuns, isso 

demonstra que os povos africanos possuíam uma cultura de assimilação e interação com espaço muito aguda, 

explicando a distribuição espacial de Castainho. A esse respeito descreve Anjos (2004) afirma a organização territorial 

dos remanescentes de antigos quilombos no Brasil apresenta algumas características geográficas comuns. Uma delas é 

a forma de distribuição das construções, que ocorre de maneira esparsa no território, sem um arruamento geométrico 

definido, como tradicionalmente se verifica nas outras localidades do país. Outro aspecto é a ocupação de regiões de 

topografia acidentada (chapadas e serras) e/ou vales florestados e férteis com sistema de vigilância nas áreas mais 

altas. 

De acordo com essas considerações podemos entender o fato, de algumas das atuais comunidades de Remanescente 

de Quilombos, ficarem em áreas distantes das zonas urbanas, embora seja possível encontrar algumas comunidades 

nesses espaços, mas, conforme Anjos (2004) as grandes partes estão localizadas na zona rural. 

A liberdade jurídica conforme Ribeiro (1995) foi cruel com muitos negros, sem moradia, sem empregos, condições 

econômicas, assistência do Estado e sofriam preconceito racial. A maioria passou a viver em habitações de péssimas 

qualidades e de trabalhos informais. Entretanto, eles optavam em viver nos “novos quilombos” construíram autonomia 

e resistência, e segundo Santos (2010) aprenderam com o uso do seu território a estabelecerem relações (não 

submissão) com a sociedade. 

A Constituição Federal de 1988 acarretou uma importante consequência: o fim da marginalização dos territórios 

quilombolas. Ao reconhecer em seu texto as “Comunidades de remanescentes quilombolas” como categoria jurídica. E 

explicitou o direito ao reconhecimento no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida à propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.  

Para garantir o cumprimento do Artigo 68, a partir de 20 de novembro 2003, foi instituído o Decreto n. 4887 que 

encarrega o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) a regulamentação e procedimentos para “a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação 

e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos”. 

Conforme Santos (2010) nos estados de Pernambuco e Alagoas foram formados os principais campo de resistência à 

escravidão. O mais conhecido da época (século XVII) foi o Quilombo dos Palmares, símbolo na luta contra o sistema 

escravocrata. A história dos Remanescentes de Castainho está fortemente conectada à história do Quilombo dos 

Palmares. Alguns lugares, nos estados de Pernambuco e Alagoas, a exemplo do Município de Garanhuns, foram 

ocupados inicialmente por quilombolas.  

Em Garanhuns, existem seis comunidades que se intitulam como quilombolas, são elas: Timbó, Caluete, Sítio 

Estivas, Sítio Estrela, Tigres e Castainho. A comunidade de Castainho (objeto de estudo), legalmente reconhecida pelo 

INCRA, está localizada na zona rural no sudeste do município de Garanhuns, no Agreste Meridional de Pernambuco, 

situada aproximadamente a oito quilômetros do centro da cidade. A comunidade ocupa uma área de aproximadamente 

190 hectares, contado com cerca de 170 famílias. Essas famílias segundo a entrevista com líder comunitário, Senhor 

José Carlos, aproximadamente 120 trabalham com o beneficiamento da mandioca e 50 trabalham na roça, em 

propriedades particulares e/ou exercem atividades do setor terciário na cidade de Garanhuns. 

Por meio de visitas observamos que as moradias são concentradas em uma localidade específica, contudo os demais 

espaços são utilizados: para criação de animais como galinhas, perus, guinés, cavalos, burros e etc.; e principalmente, 

para agricultura familiar, isto é, a comunidades produz alimentos para o seu consumo, sendo o excedente 

comercializado para a população da cidade de Garanhuns. 

Quanto o valor da titulação e como os moradores fazem uso desse direito. Notaram-se semelhanças nas respostas 

dos moradores. Para eles o reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombolas, trouxeram o direito de 

está propriedade, continuar trabalhando para si e nas suas terras, mais confiança e segurança de que ninguém tentará 
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“roubá-los”. Destaco uma resposta que reflete bem essa relação com o direito de território. Perguntou-se: como o 

reconhecimento poderia trazer benefícios para seu trabalho? “agora eu estou feliz, pois agora e uma coisa nossa, nos 

não dependemos de fazendeiro, o ruim era quando trabalhávamos para os outros, podia trabalhar hoje e amanha não, 

já estando dentro do que é da gente, podemos trabalhar para sempre e pra si mesmo”. 

De acordo com as entrevistas realizadas, com os moradores da comunidade, foi percebido que as principais culturas 

agrícolas são: o cultivo do feijão, algumas fruteiras, do milho, de hortaliças e da mandioca. Sendo essa ultima a 

principal atividade econômica, através do beneficiamento para a produção da farinha, massa e goma de mandioca.  
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