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Resumo - O artigo corresponde a um exercício de escrita sobre a atividade de 

intervenção didático-pedagógica que vem sendo realizada com um grupo de crianças 

residentes na Comunidade Quilombola, localizada na Zona Rural do município de 

Garanhuns/PE. Atividade em análise teve origem nas discussões da disciplina Geografia 

na Prática Pedagógica do curso de Pedagogia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco - Unidade Acadêmica de Garanhuns e se constituiu como desafio de 

envolver alunos de Licenciatura em Pedagogia numa atividade teórico-prática focada na 

metodologia de ensino que articule saberes escolar com os saberes de crianças e jovens 

oriundos de comunidades tradicionais. A proposta é desenvolver um trabalho interativo, 

voltado ao conhecimento e compreensão das características das Comunidades de 

Remanescentes de Quilombolas, dos processos de construção histórica do território da 

Comunidade de Castainho, com destaque para a análise das relações das crianças e 

jovens na comunidade, evidenciado a importância do protagonismo juvenil no 

fortalecimento da identidade sócio-territorial e na produção de saberes. Objetiva-se a 

conscientização do papel do quilombola e a sua importância na preservação das 

características do seu povo tendo como principal a autonomia e a renuncia a submissão. 

Diante desse contexto emerge o protagonismo para potencializar as competências 

individuais e coletivas de cada agente participativo na sua comunidade. A pesquisa em 

andamento permitirá o ensino da Geografia na abordagem interdisciplinar do Estudo do 

Meio, onde serão desenvolvidas atividades pedagógicas de intervenção com crianças e 

jovens da comunidade.  

 

Palavras - chave: Comunidade de Castainho, Estudo do Meio, Protagonismo.  

 

Introdução 

 

Durante o sistema escravocrata do Brasil as restrições, castigos e proibições não 

extinguiram a cultura africana. Os negros continuaram a praticar seus rituais e 

manifestações culturais. Como estratégias para preservar sua cultura e conseguirem a 

liberdade sugiram as primeiras Comunidades Quilombolas. Essas comunidades eram, 

em sua maioria, bastante organizadas e seus integrantes viviam em consonância com os 
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costumes africanos. Em linhas gerais, o que define os Quilombolas não são o 

isolamento e a fuga, mas a autonomia e renuncia à submissão.  

As incessantes lutas das suas lideranças políticas, década de 1980, pelo 

reconhecimento e titulação dos seus territórios suscitaram muitas conquistas. A 

comunidade de Castainho é pioneira no processo de regularização das terras, legalmente 

reconhecida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, está localizada 

na zona rural no sudeste do município de Garanhuns-PE.  

 Tendo como problemática: como o protagonismo poderia contribuir para o 

fortalecimento das Comunidades Remanescente de Quilombolas e valorização cultural? 

O objetivo do estudo é promover atividades pedagógicas de fortalecimento do 

protagonismo das crianças e adolescente, na ascensão da cultura e identidade com o 

espaço local. Para tanto, buscamos: conhecer as bases legais que regulamentam e as 

características das Comunidades de Remanescentes de Quilombolas; conhecer os 

processos de construção histórico do território da Comunidade de Castainho destacando 

a relação espacial dos sujeitos; observar a relação das crianças e jovens com a 

identidade cultural de Castainho; e promover atividades pedagógicas de intervenção 

com as crianças e jovens da Comunidade. 

Como processo metodológico adotou-se a análise processual com base na 

abordagem qualitativa na qual serão realizados estudos de campo, levantamento 

bibliográfico, cartográfico e fotográfico, observações sistemáticas e participativas, 

análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas. Esses dados coletados se 

nortearão para responder as questões aqui levantadas. 

Diante dos dados coletados, pode-se perceber a importância das comunidades de 

remanescentes quilombos, percebendo a organização e articulação das estratégias 

usadas preservarem suas culturas de origem identidade quilombola. O protagonismo 

contribuiria na preservação da sua principal característica, a sua autonomia. Fator que 

garantiu e garante sua sobrevivência e liberdade. 

 

As Comunidades Quilombolas no Brasil 

 

 Durante a colonização do Brasil, o tráfico negreiro garantiu a base trabalhista da 

economia, isto é, entre o século XVI e XIX entraram nos portos brasileiros milhares de 

Negros oriundos da África para trabalharem na fabricação do açúcar, no cultivo do café, 

nas minas, na produção de borracha, trabalhos domésticos, entre outras atividades. Os 
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escravos trabalhavam “de sol a sol” em condições desumanas, recebendo “trapos” para 

vestir e uma alimentação de péssima qualidade. Além disso, não podiam praticar seus 

rituais e religiões de origem africana sendo constantemente castigados fisicamente por 

exercitarem suas práticas sociais. Mesmo com todas essas restrições e proibições a 

cultura africana não foi extinta. Os negros continuaram praticando suas manifestações 

culturais e articulando formas de conseguirem a liberdade.  

Essa articulação e organização entre grupos de escravos ocasionaram várias 

revoltas e fugas. Essas manifestações foi um instrumento encontrado para os grupos 

defenderem e preservarem sua dignidade e liberdade cultural, originando assim as 

primeiras Comunidades Quilombolas. Essas Comunidades eram, em sua maioria, 

bastante organizadas e seus integrantes viviam de acordo com sua cultura de origem.  

Considerando os quesitos levantados podemos observar que: 

 

Os quilombos resultaram dessa exigência vital dos africanos 

escravizados, no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através 

da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A 

multiplicação dos quilombos fez deles um autêntico movimento amplo 

e permanente. Aparentemente um acidente esporádico no começo, 

rapidamente se transformou de uma improvisação de emergência em 

metódica e constante vivência das massas africanas que se recusaram 

à submissão, à exploração e à violência do sistema escravista. 

(NASCIMENTO apud SANTOS et al., 2009, p. 3-4) 

 

Essas organizações sociais ocasionaram o aparecimento de centenas destas 

comunidades, configurando um movimento de combate e resistência ao sistema 

escravocrata. Os aparecimentos dos Quilombos alimentavam o desejo de liberdade, 

proteção e autonomia de vida. Despertando no indivíduo a vontade de rejeitar a cruel 

forma de vida e fugir. Portando, as existências dos Quilombos representavam uma grave 

ameaça para a continuidade do regime escravocrata.  

A partir disso podemos levar em consideração que:  

 

A existência do quilombo atraía fugas, privando os donos de terras dos 

seus trabalhadores; por isso as autoridades e os donos de escravos 

tentavam recuperar os escravos fugidos e destruir os seus refúgios. 

Diversas foram as tentativas de massacres na desarticulação dos 

quilombos. Alguns escravos eram capturados, mas numerosos 

conseguiam fugir e iam se organizando os novos quilombos em 

lugares mais afastados. (SANTOS et al., 2009, p.4) 
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 Para assegurar sua sobrevivência os Quilombolas fugiam para lugares cada vez 

mais isolados e impenetráveis. Essa distribuição espacial foi fundamental para a 

apropriação do território (o quesito territorialidade é visto como o comportamento 

político associado à organização espacial). De acordo com Santos (2010, p.38-39) o 

“processo de apropriação do território foi (e ainda é) marcado por circunstâncias 

materiais e históricas tormentosas, tais como fugas, busca por lugares remotos e/ou 

inacessíveis, resistência em áreas diminutas, etc.” A necessidade de fuga condicionava 

os Quilombolas a possuírem o domínio do território, essa era uma estratégia que 

garantiam sua sobrevivência e resistência. 

 As organizações territoriais dos Remanescentes de Quilombos apresentam 

algumas características comuns, demonstrando assim que os povos africanos possuíam 

uma cultura de assimilação e interação com espaço muito aguda, explicando a 

distribuição espacial. A esse respeito descreve Anjos (2004) que:  

 

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 espacial relevante é o sítio geográfico dos antigos quilombos, 

geralmente estratégico, ocupando regiões de topografia acidentada 

(chapadas e serras) e/ou vales florestados e férteis com sistema de 

vigilância nas áreas mais altas. Os povos africanos e seus 

descendentes eram detentores, também, de uma forte cultura de 

espaço geográfico, fato esse facilmente reconhecido nas localizações 

de difícil acesso onde se organizavam os quilombos. (ANJOS, 2004, 

p.6) 

   

 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, as grandes partes estão localizadas na zona rural. Entretanto, o que caracteriza os 

quilombolas não são o isolamento e a fuga, mas a autonomia e renuncia à submissão. 

 Mesmo depois da Lei Áurea de 1888, que suscitou a abolição da escravidão, a 

realidade de discriminação continuava igual, a rejeição ocorrida nas vilas e cidades, 

condicionando os libertos a buscarem refúgio onde eles se sentiram livres, e muitos 

acabavam buscando ou formando “Novos Quilombos”.  

Conforme Ribeiro (1995) após ganhar a liberdade: 
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O negro, sentindo‐se aliviado da brutalidade que o mantinha 

trabalhando no eito, sob a mais dura repressão – inclusive as punições 

preventivas, que não castigavam culpas ou preguiças, mas só visavam 

dissuadir o negro de fugir ‐, só queria a liberdade. Em conseqüência, 

os ex‐escravos abandonam as fazendas em que labutavam, ganham as 

estradas à procura de terrenos baldios em que pudessem acampar, para 

viverem livres como se estivessem nos quilombos, plantando milho e 

mandioca para comer. (RIBEIRO, 1995, p.221) 

  

Mesmo Os Remanescentes fazendo uso de seus territórios, historicamente 

construídos durante a escravidão e/ou pós-escravidão, não eram assegurados os direitos 

de propriedade. Contudo as incessantes lutas das suas lideranças políticas pelo direito e 

reconhecimentos dos seus territórios acarretaram conquistas e reivindicações no cenário 

político nacional. 

 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”.  

 

Comunidade de Remanescente Quilombola de Castainho 

 

 A existência da cultura açucareira, na região do atual Nordeste brasileiro, 

ocasionou uma grande concentração de negros. Nos estados de Pernambuco e Alagoas 

existiram os principais campos de resistência à escravidão. O mais conhecido da época 

(século XVII) foi o Quilombo dos Palmares, símbolo na luta contra o sistema 

escravocrata. Santos (2009; 2010) afirma que a história dos Remanescentes de 

Castainho está fortemente conectada à história do Quilombo dos Palmares. A esse 

respeito podemos considerar que: 
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O Quilombo dos Palmares, com uma série de redutos satélites, 

exerceu influência na segunda metade do século XVII, por áreas que 

se estendiam desde Atalaia, em Alagoas, até Garanhuns, em 

Pernambuco, compreendendo, assim, grandes porções da mata e do 

agreste. A sua destruição deu margem a que inúmeras sesmarias 

surgissem em áreas antes fora do domínio do governo português. 

(ANDRADE, apud SANTOS, 2010, p. 85) 

  

 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), é legalmente reconhecida pelo INCRA 

(2009), 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.  

Castainho possui uma área de aproximadamente 190 hectares, contado com 

cerca de 170 famílias. Essas famílias segundo o líder comunitário, Senhor José Carlos, 

aproximadamente 120 trabalham com o beneficiamento da mandioca, essa é principal 

atividade econômica, através do beneficiamento para a produção da farinha, massa e 

goma de mandioca. E 50 trabalham na roça, em propriedades particulares e/ou exercem 

atividades do setor terciário na cidade de Garanhuns. As moradias são de alvenaria, 

concentradas em uma localidade específica, os outros 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. 

O trabalho está sendo desenvolvido na Escola Municipal Virgília Garcia Bessa, 

localizada na Comunidade Quilombola de Castainho, fundada no ano 1975, funciona 

nos turnos da manha e tarde, com Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e II, atendendo 

234 alunos todos de origem quilombola. Destes esses foram selecionados 20 alunos para 

participarem do projeto. Os critérios de seleção foram: baixo rendimento escolar; 

comportamento não condizente com o ambiente escolar; e indicação dos professores. Os 

encontros acontecem semanalmente (um dia) na escola no turno da tarde. 
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O que é Protagonismo? 

  

 A etimologia do termo “protagonismo” vem do grego protagonistés que 

significa aquele que ocupa o lugar principal em um acontecimento, principal lutador ou 

ator da peça teatral. Consideramos para esse trabalho o protagonismo como sendo um 

processo de ações no qual os sujeitos desenvolvem sua potencialidade individual ou 

coletiva. Através de uma participação construtiva os sujeitos ou grupos são capazes de 

modificar, reforçar e melhorar o meio em que vive.  

 A esse respeito Souza (2009) defende que: 

 

A expressão protagonismo juvenil tem sido usada para designar um 

método, eixo ou princípio de uma pedagogia, cuja ênfase na atividade 

do jovem o deslocaria de uma situação de suposta passividade para a 

posição de “participação ativa” no próprio desenvolvimento e/ou no 

próprio conhecimento. (SOUZA, 2009, p. 20) 

 

 O protagonismo Stamato (2009) pode ocorrer de duas maneiras: em espaço 

próprio, espontâneo, onde os protagonistas atuam livremente em seus grupos de pares, 

sem interferência de adultos; ou com ajuda de adultos junto aos protagonistas, para 

garantir sua voz e interferência nas relações com a sociedade e nas decisões que lhes 

dizem respeito. Dessa maneira o nosso trabalho se enquadraria na segunda definição.  

 A esses quesitos Stamato (2009) ressalta que:  

 

Entretanto, é preciso ter claro que esta participação não ocorre por si, 

de forma espontânea, natural, em função do ingresso na juventude, 

mas resulta de um processo que torne o jovem capaz de superar a 

condição de mero ator social, passando a questionar e intervir 

consciente e criticamente em sua vida e na sociedade. (STAMATO, 

2009, p. 26) 

 

O protagonista é um agente participativo na sociedade e por meio do seu 

trabalho colabora de forma construtiva para preservá-la e melhorá-la. Um método para 

atingir esses objetivos seria proporcionar, as crianças e jovens de Castainho, um contato 

direto com a realidade de seu entorno. O ensino da Geografia através do Estudo do 

Meio permitiria essa aprendizagem espacial. Para isso é necessário conhecer a 

diversidade cultural presente no lugar: o território, história do grupo, as tradições 

culturais, levantamento das dinâmicas sociais. 
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Por constituir-se como processo que envolve ações nas quais os sujeitos 

desenvolvem sua potencialidade individual ou em favor de sua comunidade, o estímulo 

ao protagonismo dos jovens e crianças no Castainho (Garanhuns/PE) fomentará a 

participação direta dos sujeitos para possam modificar, fortalecer e melhorar a 

sociedade em que vivem. Nessa perspectiva, o presente trabalho visa esclarecer e 

organizar ações que permitam as crianças e os jovens serem atores principais no seu 

processo de identidade quilombola. Dessa forma, articular estratégias para promover a 

autonomia das crianças e adolescentes com atos que fortaleçam os conceitos do “ser 

quilombola”.  

 Nessa perspectiva, este trabalho articula estratégias para promover a autonomia 

das crianças e adolescentes com ações que fortaleçam os conceitos da cultura e da 

identidade espacial local. Arquitetando um método de trabalho conforme Ferretti et al. 

(2004, p. 414) “cooperativo fundamentado na pedagogia ativa cujo foco é a criação de 

espaços e condições que propiciem ao adolescente empreender ele próprio a construção 

de seu ser em termos pessoais e sociais”. 

 É preciso evidenciar para os jovens o seu papel interdependente com a 

sociedade, no caso a comunidade de Castainho, assim os questionando quanto ao 

processo de fundação do local, sua formação política, costumes, ou seja, toda cultura 

presente no lugar, sempre enfatizando a relação dos sujeitos com o espaço. O que se 

pretende não é ensina os moradores de Castainho com ser um Quilombola, pois os 

mesmo por natureza já são. Mas o objetivo é a conscientização do seu papel com 

“quilombola” e a sua importância para preservar as características do seu povo, 

lembrando da mais importante: a autonomia e renuncia a submissão.  

 Como estamos realizando uma atividade pedagógica de intervenção com 

crianças e adolescentes são fundamentais a organização e coordenação para que o 

processo se estabeleça da melhor forma possível sem fugir a meta de ser ator social, 

dessa forma transpondo conceitos como responsabilidade, ação e compromisso para os 

protagonistas. 

 

Protagonismo e o Ensino da Geografia 

 

 O papel do protagonista é ser um agente participativo na sociedade, trabalhando 

de forma construtiva para preservar e melhorar sua comunidade. Um método para 

atingir esses objetivos seria proporcionar, as crianças e jovens de Castainho, um contato 
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direto com a realidade de seu entorno. Fazendo uma leitura do espaço para descobrir as 

marcas de sua própria comunidade. O objetivo desse trabalho não é apenas levar uma 

visão de dentro para fora ou de fora para dentro, mas interagir com o cotidiano da 

própria comunidade, articulando assim, o desenvolvimento das potencialidades dos 

protagonistas para o fortalecimento da cultura local.  Callai (2005) ressalta que: 

 

Desse modo, ler o mundo vai muito além da leitura cartográfica, cujas 

representações refletem as realidades territoriais, por vezes distorcidas 

por conta das projeções cartográficas adotadas. Fazer a leitura do 

mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou pelo mapa, embora 

ele seja muito importante. É fazer a leitura do mundo da vida, 

construído cotidianamente e que expressa tanto as nossas utopias, 

como os limites que nos são postos, sejam eles do âmbito da natureza, 

sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, econômicos). 

(Callai, 2005, p. 228) 

 

 O mundo compreende um estudo direcionado ao resultado da vida em sociedade, 

a busca dos homens por sua sobrevivência e a satisfação das suas necessidades. 

Refletindo sobre essas possibilidades o ensino da Geografia através do Estudo do Meio 

permitiria essa aprendizagem espacial. Não existe o melhor ou pior lugar para prática 

dos Estudos do Meio a realização de um estudo no/de Castainho com os seus moradores 

contribuirá para a preservação da comunidade. Conforme Lopes & Pontuschka (2009) o 

grande desafio é saber “ver”, saber “dialogar” com a paisagem, detectar os problemas 

existentes na vida de seus moradores, e estabelecer relações com os fatos e o cotidiano 

da comunidade. 

 

Considerações Finais  

 

De acordo com resultados parciais pode-se perceber a importância das 

Comunidades de Remanescentes Quilombolas, percebendo a organização e articulação 

das estratégias usadas para preservarem suas culturas de origem quilombola. E 

principalmente, a sua autonomia. O protagonismo pode contribuir no fortalecimento 

desse sentimento autônomo. Fator que garantiu e garante sua sobrevivência e liberdade.  

No Castainho as incessantes reivindicações dos seus direitos territoriais 

ocasionaram muitas conquistas, e, hoje a comunidades pode fazer uso do seu território 

assegurado pelo Estado. Além disso, o reconhecimento histórico e valorização da 

diversidade cultural de Castainho são importantes para a construção de Garanhuns, 
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destacamos que o fato da comunidade vender seu excedente para a cidade evidenciando 

sua autonomia, sendo essa a principal característica dos quilombolas, também, o fato 

respeitável é interação dos quilombolas com a natureza. 

Pretendo dar continuidade a está pesquisa, com base nesses teóricos citados e 

outros que serão acrescidos, destacando não apenas a importância da relação sociedade-

natureza, mas também um esclarecimento de com o ensino de Geografia proporciona 

um trabalho interdisciplinar através do protagonismo. Fazendo uma leitura do espaço 

para descobrir as marcas de sua própria comunidade, as crianças e adolescente de 

Castainho podem trabalhar em conjunto para promover, preservar e fortalecer sua 

identidade cultural.  

 A pesquisa em andamento permitirá o amplo conhecimento da comunidade, para 

prosseguir nos trabalhos sobre o Protagonismo e o Estudo do Meio. Direcionando o 

estudo para a realização de um projeto de intervenção voltado as crianças e adolescentes 

da comunidade. Ressaltando que o pretendido não é ensinar aos moradores de Castainho 

com ser um “quilombola”, mas preservar as características de seu grupo.  
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