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Resumo 
 
Neste artigo objetiva-se investigar o processo de construção da territorialidade étnica da 
comunidade quilombola do Grilo, localizada no município de Riachão do Bacamarte - PB.  Para 
isso, houve a necessidade de uma revisão da literatura do conceito de cultura e territorialidade, 
em autores da Geografia, Sociologia e da História; realização de trabalhos de campo na área de 
estudo, bem como o levantamento documental em órgãos oficiais. Do exposto, espera-se que 
este artigo possa contribuir para um debate que tem avançado na Geografia, em uma leitura 
interdisciplinar do território, na promoção de direitos e dos valores culturais aos grupos étnicos.  
 
Palavras-chave: Territorialidade. Cultura. Trabalho de campo. Comunidade quilombola.  
 
 
Diálogo inicial 

 
Neste artigo, trabalhamos com os resultados do projeto em nível de mestrado que está 

em andamento no PPGG/UFPB, o qual tem como tema central a territorialidade étnica, 

e como escala geográfica a comunidade quilombola do Grilo. Nesta pesquisa, 

objetivamos analisar o processo de construção da territorialidade étnica da comunidade 

quilombola do Grilo, tendo como base os relatos memorialistas e os mitos fundadores.  

É preciso destacar nessas linhas introdutórias, que dialogamos na interdisciplinaridade, 

com autores da Antropologia, da História e da Sociologia em busca de compreender 

nosso objeto de investigação na sua totalidade. Portanto, partilho da compreensão que 

revelou Santos (2010, p. 74), de que o conhecimento unilateral disciplinar, “tende a ser 

um conhecimento disciplinado, isto é, segrega uma organização do saber orientada para 

policiar as fronteiras entre as disciplinas e reprimir os que as quiserem transpor”. Na 

verdade, ao dialogarmos com outros campos do saber, surge a possibilidade de 

compreender a diversidade dos fenômenos sociais inerentes ao nosso objeto de estudo.  

A comunidade em questão, está localizada no município de Riachão do Bacamarte, na 

Mesorregião do Agreste Paraibano, conforme observamos no mapa a seguir. 
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Mapa 01. Mapa de localização da comunidade quilombola do Grilo, PB.  

 
 

Emergência étnica, Constituição Federal de 1988, direito a diferença e ao território 

 
Nos últimos anos o Estado brasileiro tem sido questionado e cobrado sobre o seu papel 

mediador na implementação de ações dirigidas às minorias sociais, especialmente a 

população negra, que sofreu as penúrias da escravidão e a opressão resultante dessa 

condição.  

Os questionamentos sobre as precárias condições de vida e sobre a necessidade de 

reparação, pautados pelo movimento indígena e pelo Movimento Negro, ancoram-se 

especialmente na Constituição Federal de 1988, lei maior que assegura os primeiros 

direitos culturais e políticos à essas populações que ressurgiam no cenário nacional na 

luta pelo reconhecimento de seus territórios ancestrais e valores culturais. Na literatura 

antropológica o período, entre 1970 e 1990, é denominado por Arruti (1997) 

“emergência dos remanescentes”, ou “emergência étnica”.  
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É, portanto, na Constituição Federal de 1988, no Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, e a partir do avanço por meio do Decreto n° 4.887, de 20 

de novembro de 2003, que está assegurado o direito à terra a essas populações, 

assegurando-as a regulamentação para os procedimentos de identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro das terras, sendo 

acrescida a partir da Instrução Normativa nº 57 de outubro de 2009, a etapa de 

desintrusão.   

No Artigo 216, 5º Parágrafo, da Constituição Federal de 1988, está pautada o direito as 

comunidades negras do tombamento de todos os documentos e do território ancestral, 

considerados como “detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”.  

Ainda tendo como base a Constituição de 1988, ressaltamos a importância dos Artigos 

215 e 216, os quais referenciam a cultura como patrimônio nacional, elemento que 

garante a difusão e as manifestações culturais, com destaque “as manifestações das 

culturas populares, indígenas e afro-brasileiras”.  

É considerando as legislações já mencionadas e na busca de entender o processo de 

resistência e afirmação cultural, social e política da identidade negra, que partimos de 

algumas inquietações no intuito de contribuir para o debate nas ciências humanas e 

sociais, sobretudo, na ciência geográfica, a qual tem avançado nessa perspectiva, 

dialogando nos espaços institucionais de ensino, pesquisa e extensão, com uma 

abordagem econômico-social, bem como cultural.  

A cultura tem um papel relevante na construção da identidade negra. Pensando nisso, e 

para compreender melhor o conceito de cultura, temos dialogado com alguns autores e 

campos do conhecimento sobre o tema. Dentre esses, destacamos Bosi (1992), o qual 

parte da concepção de que a cultura é um conceito que passa a ter no decorrer do 

processo histórico uma diversidade de significados, muitas vezes sendo esses 

institucionalizados, com o processo educativo. Ou seja, a cultura é para Bosi (1992): 

 
[...] o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se 
devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado 
de coexistência social. A educação é o momento institucional marcado do 
processo [...] supõe uma consciência grupal operosa e operante que 
desentranha da vida presente os planos para o futuro (BOSI, 1992, p. 16). 
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Para McDowell (1996, p. 161) cultura é um conceito difícil de ser definido. A autora 

parte de um significado bastante interessante ao colocar a paisagem geográfica 

construída enquanto produto cultural. Na verdade, para a autora a cultura é,  

 
[...] um conjunto de ideias, hábitos e crenças que dá forma às ações das pessoas e à sua 
produção de artefatos materiais, incluindo a paisagem e o ambiente construído. A 
cultura é socialmente definida e socialmente determinada. Ideias culturais são 
expressões nas vidas de grupos sociais que articulam, expressam e contestam esses 
conjuntos de ideias e valores, que são eles próprios específicos no tempo e o espaço.  

Nesse sentido, a cultura é um conjunto de saberes que determinados grupos tecem na 

sociedade deixando impressas suas marcas ideológicas, políticas, simbólicas, suas 

tradições. Em suas particularidades eles constroem e delineiam suas formas de poder no 

território que os abriga, onde trabalham e constroem suas vidas. O território do qual 

falamos tem como particularidade central a questão étnicorracial que se manifesta no 

corpo como uma marca identitária construída na relação com os de fora e os de dentro 

da comunidade, assim como com os de sua etnia e com os brancos numa relação 

historicamente construída de forma assimétrica. 

Tendo como base essa perspectiva no que se refere a questão dos territórios ancestrais 

dos grupos étnicos, e tomando como referência a discussão de cultura, Almeida (2008), 

ao refletir sobre o ser sertanejo, faz uma leitura interessante das análises de Paul Claval, 

quando este parte do princípio de que é pela cultura que determinadas populações 

tradicionais constroem vínculos com o território.  

Rodrigues (2007), por exemplo, parte do pressuposto de que o território é algo que tem 

como marca para os grupos étnicos, as relações de união, o respeito pela coletividade e 

indiscutivelmente o amor a “terra mãe”. Associada a essas manifestações simbólicas e 

de pertencimento, Almeida (2008, p. 61) contribui na análise ao afirmar que esses 

elementos colaboram para formação da territorialidade, isto é, “a identidade cultural dá 

sentido ao território e delineia as territorialidades. A territorialidade, por sua vez, pode 

definir uma relação individual ou coletiva ao território e se apoia nas paisagens”. 

Haesbaert (2008) merece ser destacado nessas análises, pois é um dos autores da 

geografia que vem ampliando a leitura do conceito de território a partir de uma 

perspectiva “integradora”, não dissociando a abordagem política, da econômica, da 

cultural. Portanto, na concepção desse autor o território é “concebido a partir da 

imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações 
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econômicas-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente 

cultural” (2004 apud HAESBAERT, 2008, p. 401).  

É importante destacar que a demarcação do território a partir da identidade e da 

condição étnica representa para o grupo não só a apropriação de um território marcado 

pelas relações de poder como estratégia política, mas a manutenção da memória herdada 

dos ancestrais e repassada aos descendentes que se materializam nas relações que se 

processam na paisagem geográfica, o que nos leva a dialogar novamente com Haesbaert 

(2004, p. 45) ao afirmar que “território é um produto da apropriação simbólica”, além 

do seu caráter econômico de base material, o território é também um símbolo cultural.  

Essas proposições permitem-nos entender o território como lócus de manifestação das 

relações de poder, bem como, e é neste caso que nos chamam atenção, os referenciais 

que dizem respeito à ancestralidade, as relações de vizinhança, as solidariedades 

costumeiras, dentre outros aspectos que remetem as práticas culturais dos grupos, em 

particular para os grupos étnicos.  

 
Notas sobre a pesquisa 

 
Atualmente na Paraíba existem 34 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares-FCP, com data de publicação desde 2004. A comunidade quilombola 

do Grilo, objeto desta investigação, teve sua certidão de autorreconhecimento emitida 

pela FCP em 2006, e em 2009 foi elaborado o Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID), a partir do contrato entre o Instituto de Colonização e reforma 

Agrária-INCRA e a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba-PaqTcPB1.   

Sobre o processo de regularização fundiária do território em estudo, a antropóloga do 

setor quilombola do INCRA-PB, Maria Esther Fortes, nos informou que enviou o que 

eles chamam de “kit portaria” para ser julgado em Brasília, onde será publicado o 

reconhecimento da área, porém não sabe ao certo quanto tempo isso pode demorar. É 

interessante dizer que depois que o caso é julgado em Brasília, outras providências 

devem ser tomadas pelo INCRA, como a desapropriação da área e a avaliação dos 

imóveis para que sejam realizadas as indenizações aos não quilombolas.  
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Os relatos que seguem resultam dos trabalhos de campo realizados na comunidade do 

Grilo nos meses de abril de 2011 e maio de 2012, e da leitura do Relatório Final da 

Pesquisa Antropológica de 2009.  

 
Relatos do campo: relações de parentesco e identidade étnica na construção do 

território e da territorialidade  

   
Abril de 2011: os primeiros contatos 

 
Sem menosprezar os demais procedimentos metodológicos para investigação 

geográfica, o trabalho de campo se caracteriza enquanto um procedimento inerente a 

nossa pesquisa. É nesse momento que partimos da concepção de que o campo se 

configura para nós geógrafos como uma prática de vivência, de observação e de registro 

dos acontecimentos sociais, econômicos, políticos e culturais. Assim, temos dialogado 

nessa perspectiva com autores da Geografia como Lacoste (1985) e Rodrigues (2008).  

Compartilhamos da afirmação de Rodrigues (2007, p.102) quando afirma que: 
 
O campo coloca-se para o geógrafo como um laboratório, onde se busca 
através da descrição e da interpretação contribuir para o fortalecimento do 
corpo de enunciados da Geografia. Interessa [...] a essa ciência, o registro de 
acontecimentos, práticas culturais e questões ambientais que traduzam a 
relação sociedade-natureza em sua diversidade e particularidades, não 
cabendo, neste exercício, nenhum tipo de divisão do saber.  
 

Partimos da cidade de João Pessoa pela BR-230 em direção à cidade Riachão do 

Bacamarte. Antes de chegarmos a comunidade nos deparamos com trechos da Rodovia 

Estadual bem complicados do ponto de vista da infraestrutura. De fato, a comunidade 

está localizada numa área de difícil acesso. Não estamos nos referindo a uma 

caracterização geográfica comum a esse tipo de comunidade que remete a certo 

isolamento, uma situação geográfica que expressa as condições de vida dos escravos. 

Falamos do descaso dos órgãos administrativos municipais com as estradas que dão 

acesso a essa comunidade, agravadas ainda mais no período das chuvas.  

Não é pretensão nossa negar as características da localização, pois do ponto de vista 

geográfico, o lugar é de difícil acesso, e está localizado numa serra bastante íngreme, 

onde as casas estão construídas sobre um lajedo. No mapa 02, onde podemos visualizar 

as classes de altitudes em metros do relevo do município, a comunidade do Grilo se 
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encontra situada numa faixa de terreno, do ponto de vista do relevo, bastante 

acidentado, montanhoso, correspondendo a uma altitude de 256 a 390 metros.   

 

Mapa 02. Mapa do revelo do município de Riachão do Bacamarte, PB. 

 

 

Entretanto as condições e avanços tecnológicos atuais permitem vencer esse tipo de 

dificuldades, não estamos no século XIX, quando essas características seriam 

justificativas ao isolamento. 

Lacoste (1985, p. 2), autor clássico dessa ciência, traz ao debate questões interessantes 

acerca do papel e da conduta que o pesquisador deve adotar ao tratar dos resultados da 

pesquisa. O autor nos faz refletir a respeito do compromisso que o pesquisador deverá 

ter em retornar com os resultados da pesquisa a população que é o objeto de seu estudo, 

contribuindo para elucidação dos problemas enfrentados pelo grupo, ou seja, o 

pesquisador deverá “esforçar-se em comunicar os resultados aos homens e às mulheres 

que foram objetos delas, pois estes resultados conferem poder a quem os detêm”.  
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Nos nossos primeiro contatos conversamos com uma das lideranças do local, Leonilda 

Coelho, conhecida por todos como Paquinha. Em meio a nossa descontração, Leonilda 

nos indaga: Então, o que vocês querem saber?  De certa forma ficamos intimidados com 

essa pergunta, mas aproveitando a ocasião, logo destacamos a importância dela nos 

relatar a história da comunidade e sua pauta de reivindicações junto aos órgãos 

governamentais.  

A entrevistada foi muito simpática e receptiva ao nos receber. Usava a indumentária de 

trabalho: calça jeans, camiseta, bota de borracha e chapéu. Vinha do seu roçado e da 

prática da agricultura, atividade de trabalho frequente para maioria da população dessa 

localidade. Os roçados são cultivados nas encostas da serra, tanto em decorrência da 

limitação da área que é de moradia, quanto pelo aspecto físico da rocha. Nas imagens 

registradas tentamos destacar essas características que acabamos de mencionar sobre a 

especificidade do local.  

 

Figs. 1 e 2: Imagens da Comunidade Quilombola do Grilo. Foto da autora, abril de 2011. 
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Na primeira imagem podemos observar como estão distribuídos os roçados ou áreas de 

cultivo e, na segunda, a área residencial, onde as casas estão situadas sobre o lajedo.   

Em campo lembrávamos o que adverte Batista (2009) para a necessidade do 

pesquisador buscar os nexos entre os sujeitos pesquisados e outros grupos sociais. Sobre 

o tema acrescenta:  

 
Decifrar a comunidade que nos propusemos a estudar é identificar as relações 
de parentesco que permitiram a sua constituição e permanência. Para tal, e 
respeitando as indicações que foram sendo feitas durante a pesquisa, pareceu-
nos enriquecedor um aprofundamento que nos levasse ao processo de 
constituição da Comunidade de Pedra D’Água. [...] a respeito do parentesco é 
fundamental na maneira pela qual se instaura o sentimento de pertencimento. 
(BATISTA, 2009, p. 20 e 102) 

 

De acordo com Batista (2009) os primeiros diálogos com a comunidade para construção 

do RTID, trouxe para os pesquisadores que estavam envolvidos nesse trabalho, relatos 

norteadores das relações de parentesco entre a comunidade de Pedra D’água, localizada 

no município de Ingá-PB, e a comunidade do Grilo. Isso também ficou claro para nós ao 

conversamos com Leonilda, a mesma afirma que essa relação existe.   

Batista (2009) ainda coloca que uma das suas maiores interlocutoras da comunidade na 

construção do trabalho foi Maria das Dores Coelho Tenório, conhecida por todos como 

dona Dôra, mãe de Leonilda. No trabalho de campo que realizamos no mês de abril de 

2011, Leonilda nos informou que dona Dora havia falecido. Nesse momento seu olhar, 

que até então estava firme em nossa direção, se desvia e entristece, e sua voz estremece.  

De acordo com as informações de dona Dora, em entrevista a Batista (2009), a qual 

tinha 82 anos na época, quando seus familiares não nasciam no Ingá, faleciam. As 

reminiscências relatadas por dona Dora, segundo Batista (2009) não estão restritas a um 

único lugar, traz a tona os recortes de lembranças de diferentes lugares e isso não 

significa a perda dos laços familiares.  

O surgimento da comunidade do Grilo está restrito a memória de algumas pessoas, 

conforme observamos no relatório antropológico, e, além disso, os dados são escassos e 

confusos. Essa história está vinculada a personagens histórico-culturais e singulares 

para a Comunidade do Grilo e para Pedra D’água.  Leonilda relata-nos sobre Justiliano, 

conhecido por todos por tio Justo. Segundo Batista (2009) “um homem que conhecia 
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rezas e encantos, que o tornava capaz de se transmutar em animais ou vegetais, de modo 

a se tornar invisível aos olhos dos seus perseguidores (os policiais)” (idem, p. 94).  

Outro personagem cultural que é descrito pelos moradores é Manuel Paulo Grande, o 

que seria o “fundador de Pedra D’Água”. Manuel Paulo Grande, assim como Justo, 

também tinha poderes de se transfigurar em animais. Nos relatos da bisneta, em 

entrevista a Lima (1992), o negro Manuel Paulo Grande participou do movimento 

Quebra-Quilos2, e que segundo o imaginário popular, transformava-se em gato ao se 

sentir acuado pelos inimigos, especialmente pela polícia. 

Apesar de se tratar de uma história carregada de sentidos mitológicos, é uma história, 

que, nos apoiando no que destaca Cunha (1987, p.14), “transborda de sentido”, de 

identificações e de significações para eles.  

 
Maio de 2012: retorno e descrição do campo 

 
A segunda fase do trabalho de campo foi bastante importante para os desdobramentos 

da pesquisa. Nesse momento iremos trazer os registros da caderneta de campo e as 

percepções e leituras da paisagem geográfica.  

1ª dia, 02/05/2012, quarta-feira 

Acordamos por volta das 5:45 da manhã, fomos até a rodoviária, na cidade de João 

Pessoa-PB, e adquirimos o bilhete de passagem para o horário das 7:30, com trajeto 

João Pessoa/Richão do Bacamarte.  

Na bagagem colocamos alguns objetos pessoais, alimentos, roteiro de entrevista, 

máquina fotográfica, caneta e caderneta para anotações do campo.  

O ponto de descida, por volta das 09h00 da manhã, ao chegarmos à cidade de Riachão 

do Bacamarte, é na lanchonete São Francisco, onde nos refrescamos com água de coco. 

A barraca está localizada as margens da rodovia federal ao lado do posto de gasolina da 

cidade. É também da lanchonete São Francisco que entramos em contato com o 

mototaxista3, que nos levou até o ponto de pouso.  

 O trajeto é realizado em aproximadamente vinte cinco minutos, com um custo entre dez 

a quinze reais.  
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Após duas horas e meia de viagem chegamos ao nosso ponto de parada, a comunidade 

quilombola do Grilo.  

O encontro foi na Associação dos moradores, estavam lá  Verônica, filha de Elias 

Tenório, presidente da associação e irmão de Leonilda, Mailson, filho de Leonilda, e 

Joseane, nora da mesma.  Leonilda chegou logo em seguida, me deu um abraço caloroso 

de boas vindas, e nos convidou para ir até sua casa, na qual adetramos pela porta dos 

fundos, na cozinha, para tomarmos água e café. O café durante as conversas é 

indispensável, além do mais, é nesses momentos de prosas que nos são revelados 

situações relevantes da trajetória e do cotidiano da comunidade. Durante a conversa a 

perguntamos sobre o lugar que poderíamos ficar alojados durante o período de estadia 

na comunidade, e sem pensar duas vezes, a mesma respondeu que seria em sua casa.  

Sua irmã deu início ao almoço do dia. Sentamos a mesa para fazer a refeição por volta 

das 13:00 horas da tarde. O cardápio do dia foi feijão preto, arroz refogado, macarrão e 

empanado de frango. Ao término do almoço e das tarefas cotidianas de uma casa, como 

a limpeza da cozinha, sentamos na sala  para conversar e assistir a programas de TV. A 

sobrinha de Leonilda, Verônica, avísa-nos que vai até Serra Rajada, distrito de Riachão 

do Bacamarte. Nesse momento peço para acompanhá-la.  

Descemos a serra. A vista da parte mais alta da comunidade fo i maravilhosa, e logo 

aproveitamos a ocasião para fazer alguns registros fotográficos. 

Do local escolhido, para coleta da imagem, podemos obervar três municípios 

paraibanos. Na primeira imagem visualiza-se uma parte da comunidade; na segunda, a 

imagem da parte central do município de Riachão do Bacamarte; na terceira, a imagem 

do município de Ingá e na quarta e última as verticalizações da cidade de Campina 

Grande.   
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Figs. 3, 4, 5 e 6: Imagens da área da comunidade e de áreas circunvizinhas. Foto da autora, 
maio de 2012. 
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Ainda no caminho, momento da descida, encontramos homens, mulheres e crianças 

com baldes cheios de água na cabeça, e aproveitei a ocasião para fazer o registro.  

 

Figs. 7 e 8: Imagens dos quilombolas carregando água na cabeça. Foto da autora, maio de 
2012. 

 

 
 

Esse tipo de situação é bastante frequente na comunidade, até porque não existe água 

encanada nas casas. Em algumas moradias, constatamos a existência de cisternas, que 

servem para captar água da chuva, porém como o período de estiagem foi bastante forte 

durante os últimos meses, as mesmas estão, na sua grande maioria, vazias. Além disso, 

alguns moradores não possuem esse tipo de reservatório.     

No retorno para a comunidade, ficamos cansadas, muitas vezes até ofegantes diante da 

dificuldade da subida. Olhávamos a nossa volta estava Verônica e  sua prima subindo a 

ladeira como se fosse uma via plana e reta, sem dificuldades diante da subida e da 

escuridão do caminho.  Fizemos alguns registros, porém as imagens não representam o 

que de fato foi o trajeto.  
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Figs.  9 e 10: Imagens do caminho voltando para a comunidade a noite. Foto da autora, 
maio de 2012. 

 

   
 
Chegamos na casa de Leonilda por volta das 18:00 horas da noite, levamos cerca de 35 

minutos andando a pé de Serra Rajada até a comunidade. Ficamos na cozinha antes do 

jantar ser servido. Na verdade, a cozinha foi um dos lugares da casa onde mais nos 

reunimos. Leonilda compartilhou algumas imagens da família, inclusive uma fotografia 

de dona Dora. Esse momento foi muito importante para nós, pois a fotografia pode nos 

revelar muitas memórias. Segundo Silva e Netto (2008) com o recurso fotográfico, 

  
[...] a memória ganhou poderosa aliada. Memória visual, pensada e sentida, 
coletiva ou individual, mas sempre historicamente construída; percebida 
como uma mensagem composta por sistemas de signo não-verbais, social e 
individualmente compreendidos através de códigos cuja decifração 
possibilita a análise de certas ações humanas socialmente determinadas. 
 

Tendo em vista essa perspectiva, lembramos da afirmativa de Le Goff (1996, p. 477), 

quando diz que “a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de 

identidade, individual ou coletiva”, dessa forma o autor entende que “a memória onde 
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cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o 

presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a 

libertação e não para a servidão dos homens”. Nesse sentido, compreendemos que os 

aspectos que são relativos a memória para os grupos étnico-raciais, em especial para a 

comunidade do Grilo, contribuem no sentindo de extrair do passado reminiscências 

sobre a sua ancestralidade negra. Essa memória nos permite interpretá-los, pois, é 

através dela que as conquistas políticas e culturais passam de geração a geração, a partir 

da troca de conhecimento entre os que partilham tradições, modo de vida, costumes, 

ideais, dentre outros aspectos que nos levam a pensar que é em virtude dessas trocas de 

saberes que esses grupos estão resistindo em luta pela permanência e pela reprodução de 

seus valores culturais nos seus territórios. 

2ª dia, 03/05/2012, quinta-feira  

No segundo dia do trabalho de campo, acordamos por volta das 6:00 horas da manhã. 

Encontramos Leonilda na cozinha da casa se preparando para ir até a cidade participar 

de uma renião com alguns vereadores e secretários da prefeitura do município. Nessa 

reunião o debate foi referente a construção de cisternas para algumas áreas do 

município, inclusive, para os quilombolas do Grilo, cerca de 40 cisternas. Tomamos 

café preto com pão e bolachas, e fomos dá um volta pela comunidade. A paisagem é 

maravilhosa, apesar do aspecto acinzentado em decorrência do período de estiagem.  

Figs.  11 e 12: Imagens da área da comunidade. Foto da autora, maio de 2012. 

   
 

E mais uma vez, a situação que nos chamou atenção foi a dos moradores carregando 

água, tanto na cabeça quanto no lombo do jumento. O carro pipa, que abastece a 

cisterna central, está atrasado há mais de dois dias. A expectativa de todos, inclusive a 

nossa, era de que o mesmo pudesse vir nesse dia, o que de fato ocorreu. Nos momentos 
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em que conversamos com alguns moradores, percebemos que o problema da água para 

eles constitui algo banal, pois convivem com a situação há muitos anos. São crianças, 

jovens, adultos e velhos coletando água. O jumento é usado como uma máquina que 

diminui o trabalho das pessoas. Durante essa volta pela comunidade nos deparamos com 

dois jovens quilombolas, sobrinhos de Leonilda, os quais estavam manobrando um 

jumento, que carregava no seu lombo a água que seria utilizada na cozinha, no banho e 

para saciar a sede dos animais.  

 

Figs. 13 e 14: Imagens dos jovens manobrando o jumento carregando água. Foto da autora, 
maio de 2012. 

 

 
Ficamos curiosas para ver o local de onde os mesmos estavam trazendo a água. A jovem 

esvaziou em casa os garrafões e retornou para coletar mais água. Nesse momento 

pedimos para acompanhá-la até a barragem. O caminho que eles percorrem para a coleta 

da água é complicado, muitas descidas, poeira do barro seco e sol forte. 
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Figs.  15 e 16: Imagens do caminho indo em direção a barragem. Foto da autora, maio de 
2012. 

 

 
Lá na barragem outro irmão a esperava.  

Figs.  17 e 18: Imagens da coleta de água na cacimba. Foto da autora, maio de 2012. 

  
 
 

Retornamos em direção a comunidade do Grilo e o trecho percorrido no momento foi de 

subida, o que tornou o trajeto ainda mais difícil, estava muito quente e seco, faltava 

fôlego para subir a ladeira, a sede estava nos deixando fisicamente debilitadas. Contudo, 

chegamos a casa que nos acolhia.   
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Quando retornamos para lá, encontramos a irmã de Leonilda, lavando roupa, e mais 

duas jovens nos afazeres da casa. Para o almoço galinha capoeira, criada na própria 

comunidade. Nesse momento percebemos que a solidariedade entre as famílias é muito 

forte. O almoço foi feito por uma jovem quilombola, sobrinha da dona da casa, aliás a 

relação de parentesco entre eles é bastante frequente.  

Figs. 20 e 21: Imagens do momento dos afazeres da casa. Foto da autora, maio de 2012. 

   

 
 

A partir do período da tarde em diante, e até o quarto dia do trabalho de campo, 

iniciamos as entrevistas semi-estruturadas. Para o momento, gostaríamos de destacar 

que ainda estamos fazendo as análises dos resultados obtidos dessas entrevistas. Os 

relatos que foram destacados anteriormente, resultam das nossas anotações da caderneta 

de campo. Destacamos ainda a aprendizagem da relação sujeito/objeto, e a certeza de 

que o direito à terra as populações quilombolas tem avançado, porém, há ainda uma 

grande dificuldade na demarcação e titulação dessas terras, além das dificuldades de 

“inclusão” dessas populações quanto a garantia do acesso a políticas públicas e à 

cidadania, conforme estabelecem a legislação quilombola.  

 
Considerações finais  

 
Diante do exposto, gostaríamos de ressaltar que as práticas culturais, as relações de 

parentesco, o modo de viver, os costumes, os vínculos de determinados grupos com 
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seus territórios, as reminiscências do passado, possibilitam aos grupos sociais, em 

particular as comunidades quilombolas, a construção de sua territorialidade étnica.    

Foi a partir das leituras da paisagem geográfica durante o trabalho de campo, dos 

documentos consultados nos órgãos oficiais que reconhecemos que embora o Estado 

brasileiro tenha avançado nas questões ligadas a etnia negra, no sentido de promover e 

pautar pleitos para a mesma, a luta contra o racismo para esse segmento da sociedade 

brasileira se põe como uma demanda urgente e necessária. Sua luta se amplia em busca 

da construção da cidadania: a luta além de ser contra o racismo é também pela 

permanência nos seus territórios de origem e pela reprodução de seus valores culturais. 

Para finalizar, percebemos que o direito à terra às populações quilombolas tem 

avançado, porém, há ainda uma grande dificuldade na demarcação e titulação dessas 

terras em decorrência das exigências burocráticas e administrativas.  

 

Notas 
                                                        
1Cf:http://www.paqtc.org.br/paqtc/detalhaNoticia.do;jsessionid=9804C2E32D835C480AF53BCEF781D7
55?id=795.Acesso em outubro de 2010. 
2 De acordo com Rodrigues (2010), no projeto de pesquisa Trajetórias de Exclusão, Territorialidades em 
Construção: verso e reverso do campesinato no Estado da Paraíba-Brasil, existem evidências de que os 
territórios municipais, que foram palco dos movimentos sociais que ocorreram na Paraíba no século XIX, 
o Ronco da Abelha e o Quebra-Quilos,  hoje abrigam algumas comunidades quilombolas, inclusive a de 
Pedra D' Água, a qual tem forte relação de parentesco com a do Grilo. Em alguns casos mantiveram a 
denominação que já adotavam no século XIX, em outros esses municípios passaram por desdobramentos 
e, por vezes, receberam até outras denominações 
3 Profissional de atividade em transporte de passageiro com motocicleta, regulamentado pela Lei nº 
12.009, de 29 de julho de 2009. 
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