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Resumo 
 

O presente trabalho é resultado de uma primeira aproximação com a comunidade quilombola de Carcará com o 
objetivo principal de analisar as dinâmicas territoriais a partir da identidade quilombola na referida comunidade 
remanescente de um quilombo.  Esse estudo faz uma discursão da comunidade desde a sua formação até as formas 
de resistência atuais na luta pelo uso e acesso à terra, procurando assim estabelecer um diálogo através da 
horizontalidade por meio de conversas informais com os moradores, líderes de associações, representantes 
sindicais que vivenciam a anos as dinâmicas de resistência nesse recorte espacial. Sendo esse último considerado 
um vasto campo para a pesquisa, já que o mesmo é dotado de valores simbólicos, históricos e culturais mostrando 
principalmente os marcos do passado nos dias atuais. Para o desenvolvimento do trabalho foi de fundamenta 
importância o levantamento e seleção bibliográfica para que fosse possível entender teoricamente a relação dos 
conflitos territoriais e da construção da identidade quilombola a partir do território. 
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Introdução  

As comunidades quilombolas juntamente com suas experiências sempre estiveram 

inseridas no contexto histórico brasileiro, principalmente nas áreas em que o regime escravista 

se estruturou e fincou suas raízes. O Ceará foi o primeiro Estado do Brasil a abolir a escravidão, 

porém na atualidade o reconhecimento e valorização daqueles que viveram as injustiças sociais 

mostram-se mínimas, principalmente quando se trata das comunidades remanescentes de 

quilombos. 

Dessa forma, torna-se necessário um melhor estudo desses espaços e suas relações de 

identidade, bem como os conflitos territoriais existentes. O presente trabalho pretende analisar 

as dinâmicas territoriais a partir da identidade quilombola na comunidade remanescente do 

quilombo Caracará na cidade de Potengi-CE. A partir desse objetiva-se também analisar os 

possíveis conflitos territoriais existentes na comunidade em estudo, verificar o auto 

reconhecimento enquanto quilombola e diagnosticar as principais formas de resistência. 
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O recorte espacial estudado é um dos pontos cruciais para se entender como se deu a 

resistência negra na região do Cariri cearense, já que Caracará situa-se a poucos quilômetros de 

uma Casa Grande onde viveu um dos mais conhecidos donos de escravos do Ceará no século 

XIX. O Barão de Aquiraz possuía uma grande propriedade na fazenda Infincado, município de 

Assaré-CE onde exercia grande domínio e influência na região, o monumento é hoje 

considerado por historiadores e professores como uma simbologia ou materialização da 

presença negra na região do Cariri cearense. 

A presente pesquisa é de caráter inicial e foi de fundamental importância a realização 

de levantamentos e pesquisas bibliográficas que abordassem as relações entre estudos 

geográficos atrelados a identidade e território. Para desenvolvimento da mesma as visitas a 

campo, as conversas informais com os próprios moradores e a participação de reuniões da 

associação de agricultores da comunidade contribuíram de forma significativa para se entender 

as dinâmicas espaciais e suas relações.  

O recorde espacial em estudado é carente em pesquisas cientificas, principalmente as 

que abordem os conflitos territoriais e as relações de identidade, neste sentido mostra-se 

necessário o entendimento de algumas categorias que compõe a ciência geográfica, como é o 

caso dos conceitos de lugar, território, além de outros conceitos que caminhas juntos com essa 

ciência como o de cultura e identidade. 

DESENVOLVIMENTO  

Localização geográfica  

Caracará está localizado no distrito de Barreiros, cidade de Potengi-CE, o município 

está inserido na região metropolitana do sul do Ceará, região conhecida como Cariri cearense, 

ele se estende por 338,7 km² e conta com uma população de 10 276 habitantes segundo o último 

censo realizado pelo IBGE em 2010. A cidade faz divisa com os municípios de Araripe, Assaré 

e Santana do Cariri e tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7° 5' 34'' Sul 

Longitude: 40° 1' 49'' Oeste. 

Formação da comunidade 

O território da comunidade negra é dotada de ancestralidade em sua formação, Carcará 

remete sua formação aos escravos que se rebelavam contra o sistema escravista que se pendurou 
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por séculos no Brasil. O recorte espacial formou-se com a fuga de negros e escravos de uma 

casa grande situada na vizinha cidade de Assaré, mais precisamente na Fazenda Infincado 

localizada no Distrito de Genezaré, distante a 24 km da sede do município de Assaré, a 

propriedade era inicialmente do Barão de Aquiraz, um dos maiores donos de escravos do Ceará 

no século XIX que trazia esses escravos de Fortaleza para explorar essa mão de obra em suas 

fazendas da região.  

É possível perceber essas afirmações no diálogo com os moradores de Carcará que 

afirmam terem seus antepassados advindos da Casa do Infincado, um casarão grande de 72 

portas com paredes largas e estruturas em cedro. Hoje esse patrimônio histórico sofre com a 

falta de conservação e o desgaste natural inspirado assim preocupação já que esse monumento 

remente a um cotidiano de outros tempos, a casa em trás muitas histórias que são passadas de 

geração em geração no imaginário das pessoas, principalmente aquelas que dizem respeito as 

perversidades do Barão de Aquiraz. 

Carcará foi o principal ponto de refúgio para esses negros, geograficamente a 

comunidade encontra-se em um relevo acidentado e de difícil acesso. A conquista inicial da 

terra após o desestruturação do sistema escravista deu-se principalmente pelo trabalho prestado 

a fazendeiros e proprietários de terras da região, já que a abolição da escravidão no Brasil 

caminhou distante do acesso à terra. Assim reforça Steca e Flores (2002): 

Quanto ao negro, uma vez liberto, não teve acesso à terra. Segundo a Lei de Terras de 
1850, só poderiam adquiri-las, quem tivesse dinheiro para comprá-las. Também, não 
lhes foram dadas as condições para que pudessem viver de forma digna, daí a grande 
dificuldade de se tornarem pequenos proprietários, vivendo em extrema pobreza. 
(STECA e FLORES 2002, p. 50). 

Hoje, é possível perceber que o acesso aos direitos básicos sociais são mínimos na 

comunidade, e que cada vez mais as políticas voltadas para o desenvolvimento social da 

comunitário mostram-se mais distantes da realidade, ficado assim os moradores ainda 

submissos aos grandes proprietários de terra que ganham vantagem em cima da exploração e 

da desvalorização da pessoa humana. 

Os conflitos territoriais na comunidade 

Para se falar de conflitos territoriais principalmente em comunidades tradicionais, é 

preciso saber que as suas dinâmicas não são unitárias, e que maioria das vezes é uma construção 

histórica que passa constantemente por um processo de mudanças, principalmente nos sujeitos 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios 

ISSN: 1980-4555 

que vivenciam os conflitos. Na comunidade quilombola de Carcará é possível perceber de 

forma visível que esses atritos foram construídos ao longo de décadas e o que interessava apenas 

a um único membro da família, algum tempo depois passa a despertar o interesse de outros 

membros, efetivando-se assim um repasse familiar desses conflitos. 

Esses conflitos a qual me refiro dar-se principalmente por a luta pelo reconhecimento 

de uma terra dotada de ancestralidade e que possui um valor histórico e cultural significativo 

pra o povo remanescente de um quilombo. A maior luta da comunidade é a que objetiva a 

demarcação e titulação pelos órgãos competentes da questão agrária, nesse caso mais 

precisamente seria o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA que é 

responsável pelo acesso à terra e a Fundação Cultural Palmares, responsável pela titulação e 

reconhecimento desses territórios. 

De acordo com Acevedo e Castro (2004, p.60) o território que está sendo reivindicado 

por um determinado grupo social é formado por um conjunto de recursos que ela deseja e existe 

a possibilidade para exploração, que se configura no espaço em que os membros de um 

determinado grupo têm pleno direito, de forma efetiva, de usar e controlar os recursos e de sua 

disponibilidade em certo tempo. 

Mesmo com os conflitos existentes envolvendo os remanescentes de quilombolas, o 

patrimônio cultural entra como ferramenta de aproximação entre aqueles que objetivam a posse 

da terra. As festas de toré, pifeiros, capoeira, reisado e caretas são destaques não apenas para a 

aquele grupo comunitário, mais para o município de forma geral. Outro fator que foi 

diagnosticado na comunidade é o crescente número de igrejas evangélicas, essas se instauram 

na comunidade com promessas de melhoramento para a vida das pessoas, com o discurso 

baseado na fé. 

Essas instituições aos poucos vão criando ferramentas de imposição religiosa para os 

moradores, cabe ressaltar também que as mesmas não respeitam as religiões já existentes 

naquele recorte espacial, nesse sentido contribuem para o desenvolvimento de uma intolerância 

religiosa e desgaste das religiões existentes, mais precisamente as de matriz africana. Dessa 

forma compreende uma violação a laicidade do estado que a cada dia massacra de forma 

invisível as religiões de matrizes africanas, e que consequentemente influenciam na identidade 

da comunidade. 
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É alarmante os conflitos envolvendo questões agrárias, nesse contexto a categoria 

território torna-se necessário para entendermos os conflitos existentes na referida comunidade. 

Conforme disse Souza (1996, p. 78), inspirado em ideias de Raffestin (1993), “território é um 

espaço definido e delimitado por, e a partir das relações de poder”. Na comunidade em análise 

a categoria território se confunde muito com a categoria de região, a última é tida como a do 

senso comum e referenciada por diversos autores de grande nome na geografia, porém em 

Carcará o discurso de inverte no senso comum, assim a palavra região sede espaço para a 

categoria território. 

Haesbaert (2006) traz um conceito interessante sobre essa categoria geográfica, na qual 

ele faz uma assimilação entre esse conceito geográfico e o acesso à terra, fazendo ligação com 

o seu uso e controle. 

O que reivindica uma sociedade ao se apropriar de um território é o acesso, o controle 
e o uso, tanto das realidades visíveis quanto dos poderes invisíveis que as compõem, 
e que parecem partilhar o domínio das condições de reprodução da vida dos homens, 
tanto a deles própria quanto a dos recursos dos quais eles dependem. (HAESBAERT, 
2007). 

As lutas pela posse da terra deixa a comunidade dividida entre aqueles que se auto 

identificam como remanescente de um quilombo e aqueles que se auto identificam mais são 

arrendatários e dependem das terras de latifundiários e fazendeiros da região. Paula Andrade 

(2009) pondera os dois lados do conflitos, o daqueles que possui o direito patrimonial e os que 

defende o amplo direto dos grupos étnicos. 

A própria discursão acerca da distinção de conceitos de terra e território, ganha cena 
acadêmica, jurídica e política, envolvendo distintas posições entre aqueles que fixam 
os direitos patrimoniais e aqueles que defendem os direitos mais amplos de grupos 
étnicos (PAULA ANDRADE, 2009, p.52) 

Os grupos étnicos mostram-se articulados particularmente nessa comunidade, cabendo 

destacar a inserção de movimentos sociais da região do cariri cearense, principalmente os 

atuantes nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, posso citar como referência o 

Grupo de Valorização Negra do Cariri- GRUNEC. 

Relações de identidade 

A identidade quilombola é algo construído e que se confunde com o território, sendo o 

território construtor da identidade e a identidade construtor do território, ambos podem ser 

considerados produtos das relações sociais e interação com os sujeitos nesse processo de 
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formação. Borges (1997) cita dos tipos de identidade, a identidade com a terra e a identidade 

com a luta: 

A identidade com a terra, identidade com a luta, iguais e diferentes, caminhando para 
construir um sujeito coletivo. Avanços, recuos, discussões, enfrentamento das 
próprias contradições em meio às contradições das sociedades que os apóiam através 
de algum seguimento ou os condena através de outros. Identidade e oposição na 
construção da sua identidade de sujeito coletivo. (BORGES, 1997, p.168). 

As relações de identidade dos remanescentes de quilombo são criadas e recriadas na 

memória inspirando-se principalmente em seus antepassados. A identidade assim se constrói 

como algo simbólico que para HASBAERT (2002) é a partir do território que se cria uma 

identidade quilombola.  
A apropriação e construção de identidades territoriais resultam num fortalecimento 
das diferenças entre os grupos, o que por sua vez, pode desencadear tanto uma 
desagregação maior quanto um diálogo mais fecundo e enriquecedor. (HAESBAERT, 
2002, p.121) 
 

A necessidade da luta pela permanência na terra faz com que a comunidade ente em um 

processo de empoderamento e de auto identificação. Assumir essa identidade em determinado 

momento leva a introdução de novas relações, simbólicas principalmente, nesses espaços 

ocasionando uma maior valorização dos traços culturais e das relações de pertencimento do 

território quilombola além do fortalecimento de luta e acesso à terra. 
 
Educação escolar quilombola 

Quando se pretende trabalhar educação a tarefa torna-se cada vez mais desafiadora, já 

que essa se encontra em um constante processo de modernização. As práticas pedagógicas e 

materiais didáticos chegam às escolas com a proposta de facilitar a aprendizagem, mais ao 

mesmo tempo traz consigo um forma ocultação, principalmente quando se diz respeito a 

ancestralidade. É perceptível essa ocultação quando se trata de uma educação que valorize o 

contexto local ou a realidade dos sujeitos no processo de aprendizagem. 

Na comunidade em estudo é possível destacar o papel da Escola Maria Virgem foi 

implantada em 2012 e recebeu esse nome para homenagear uma antiga moradora da 

comunidade quilombola. O bom rendimento da escola e o seu alto índice de aprovação garantiu 

o título em 2014 de escola nota 10, sendo assim um destaque na educação potengiense em 

relação as demais escolas do município de Potengi-CE.  
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Essa instituição que tem como papel principal atender a necessidade da população rural 

que precisava se deslocar para a sede do município em busca do acesso à educação, 

principalmente os alunos do sexto ano ao ensino médio, já que até então não existia uma escola 

na comunidade de um porte suficiente para atender a demanda de alunos daquela região. Esse 

processo de deslocamento colocava em risco a vida dos estudantes que durante décadas foram 

transportados de maneira indevida e perigosa, com o uso dos caminhões Pau-de-Arara ou caros 

abertos.  

A partir das práticas e vivências na escola, foi possível observar que a educação escolar 

quilombola na comunidade de Carcará passa por um processo de inovação, já que as políticas 

que visam a valorização da ancestralidade estão chegando de forma tardia na comunidade.  É 

dessa forma que Martins e Lima (2001) sugere que possa ser realizado um trabalho que vise a 

descolonização da educação por meio da construção de uma educação contextualizada que 

favoreça um diálogo permanente entre o conhecimento cientifico e o saber popular, entre o que 

se aprende na escola e a possibilidade para um desenvolvimento humano sustentável. 

É notório uma aproximação maior das instituições de ensino superior com a 

comunidade, cabendo destacar o papel da Universidade Regional do Cariri-URCA e de alguns 

grupos de estudos e pesquisa que atuam nessa mesma IES. Esses grupos aos poucos vão 

adentrando nesses espaços que são dotados de valores históricos e culturais. 

A maior dificuldade dos professores da escola é quanto ao material didático utilizado 

em sala de aula. Pois esses são produzidos por renomadas editoras e ainda estão muito distante 

de elaborar seus conteúdos voltados para uma educação contextualizada, sendo assim os 

conteúdos encontram-se totalmente desconectado com a realidade daquele lugar. Ainda nesse 

sentido vai se perpetuando as aberrações nos livros didáticos que retratam a presença negra 

apenas quando o foco é a escravidão. 

Martins (2006) argumenta da seguinte forma: “é importante fazer com que a educação 

escolar perceba a vida e faça da vida um objeto de conhecimento, rompendo com a perspectiva 

pretensamente neutra, racionalista e universalizaste” (p. 213). Para se garantir um processo 

educacional que assegure os conhecimentos sobre o lugar é preciso que o professor conheça o 

aluno e sua realidade, só assim o professor terá mais facilidade para formar o aluno um cidadão 

autônomo e com bom senso:  
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O professor que se busca construir é aquele que consiga, de verdade, ser um educador, 
que conheça o universo do educando, que tenha bom senso, que permita e proporcione 
o desenvolvimento e autonomia de seus alunos. Que tenha entusiasmo, paixão; que 
vibre com as conquistas de cada um de seus alunos, que não discrimine ninguém nem 
se mostre mais próximo de alguns. (Chalita 2001, p.174) 

Trabalhar com a educação contextualizada, principalmente nas comunidades 

remanescentes de quilombolas pode ser considerada como uma das melhores formas de 

aproximação da comunidade, que muitas vezes é excluída socialmente com a escola que tem 

papel de mediar essa aproximação que a cada dia torna-se mais desafiadora nesses espaços. 

A partir dessa pesquisa foi possível compreender o real papel da Escola Maria Virgem 

quando se trata de uma educação contextualizada. Mesmo com os diversos problemas existente 

no ambiente escolar, é notório que os profissionais atuantes na educação estão empenhados 

nessa causa. Os gestores municipais mostram-se acessíveis ao diálogo quando se trata de 

valorização da ancestralidade da comunidade. 

Desse modo, é necessário que os alunos tenham acesso a materiais didáticos que 

abordem conteúdos mais próximos da realidade e que os estimulem a valorizar as riquezas 

existentes na comunidade, como as danças e as músicas que na maioria das vezes entram como 

ferramenta apaziguadora em conflitos existentes na comunidade, principalmente por disputas 

territoriais. 

METODOLOGIA 

De acordo com Marques (2000, p. 5) a opção que inicia a partir de um estudo de caso 

decorre do pressuposto de que, para o entendimento e compreensão de uma determinada 

problemática se faz necessária a compreensão, em suas múltiplas determinações, do complexo 

processo de mudança constante social ao qual estão relacionadas, caracterizando-se assim por 

intensos conflitos e uma realidade social marcada por indefinições, instabilidades, 

ambiguidades e contradições de diversas formas. 

Assim destaco também o vasto levantamento e seleção bibliográfica que proporcionou 

um grande aporte de conhecimento teóricos sobre a temática proposta para discussão. Assim, 

conciliei a teoria com a prática, cabendo destacar as conversas informais com os moradores 

daquele recorte espacial, diálogos com professores, estudantes do nível fundamental e superior 

residentes na comunidade, presidentes de associações, líderes sindicais, além da aproximação 

para diálogos dos gestores da educação do município de Potengi-CE. 
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 Ressalto também como contribuição para pesquisa a experiência do I Encontro de 

Educação Escolar Quilombola do Cariri Cearense ocorrido no ano de 2017 nas dependências 

da Escola Maria Virgem da Silva. Este evento foi organizado por vários grupos de pesquisa e 

estudos atuantes na Universidade Regional do Cariri-URCA, além das contribuições 

significativas de alguns movimentos sociais e da própria comunidade quilombola de Carcará. 

CONCLUSÃO 

A partir dessa pesquisa foi possível compreender de forma mais profunda a dinâmica da 

comunidades quilombola de Carcará cabendo destacar principalmente os conflitos existentes e 

que nos últimos anos tem se mostrado crescente naquele recorte espacial. Carcará ainda é um 

exemplo na organização e luta pelo uso e acesso à terra, sendo uma comunidade es que as 

demais do cariri cearense se espelham pois a articulação dos remanescentes de quilombo tem 

mostrado resultados positivos. 

Hoje uma das bandeiras da comunidade é pela manutenção de sua identidade que se 

reconstrói a cada dia a partir do que chamamos de território quilombola, esse que encontra-se 

repleto de conflitos. Carcará, assim como inúmeras comunidades principalmente de cultura 

afrodescendente merecem uma maior visibilidade por órgãos públicos e pela própria sociedade 

pois essas compõe um relato vivo da luta e resistência contra os sistemas de opressão e de 

convivência com o racismo. 

Cabe ainda salientar que o preconceito e a intolerância encontra-se entranhados, 

sobretudo no discurso daqueles que se dizem os donos da terra e da razão, atropelando assim 

os direitos básicos dos remanescentes de quilombolas, que estão assegurados na Constituição 

Federal de 1988.  

Assim, saliento para o esforço principal que é contribuir de forma significativa para um 

debate acadêmico acerca das temáticas apresentadas e expostas no presente artigo, explorando 

e problematizando nesse processo de construção de elementos materiais e simbólicos que 

formam um território quilombola, sempre visando uma forma de somar para o direito 

constitucional dessas comunidades tradicionais.  

Considero ainda que a comunidade quilombola de Carcará tem seu território resultado 

de um processo de organização atrelada a uma identidade, onde esse movimento de construção 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios 

ISSN: 1980-4555 

se apresenta uma intima ligação com o território. Sendo assim mostra se de suma importância 

a continuidade da organização e articulação desses sujeitos que mesmo invisíveis para os olhos 

da sociedade tem conseguido significativas conquistas como ressalto o acesso a moradia e 

alguns direitos básicos como a saúde a educação.  

Dessa forma sigamos na construção de uma geografia combativa, que dialogue de forma 

horizontal, partindo desses espaços dotados de conflitos e resistências, chegando a um âmbito 

acadêmico, mais que traga nos seus resultados um retorno para essas comunidades e que os 

sujeitos não sejam vistos apenas um mero objeto de estudo, mais sim a essência e visão de 

retorno da pesquisa. Reforçando assim a ideia de que o compromisso da academia não e apenas 

a produção acadêmica e formação profissional, vai além disso, o compromisso deve ser com a 

sociedade. 

REFERÊNCIAS 

CHALITA, Gabriel. Educação, a solução esta no afeto. São Paulo: Gente, 2001. 

HAESBAERT, Rogério (2002). Territórios Alternativos. Niterói: EdUFF, São Paulo. 

Contexto. 

HAESBAERT, Rogério. “Concepções de Território para entender a desterritorialização”. In: 

Milton Santos e Bertha K. Becker (Orgs.) Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento 

territorial. Rio de Janeiro: PPGG/UFF/DP&A. 2006 

MARQUES, Marta Inez Medeiros. De sem-terra a “posseiro”, a luta pela terra e a 

construção do território camponês no espaço da reforma agrária: o caso dos assentados 

nas fazendas Retiro e Velha-GO. 2000. 240p. Tese (Doutorado em Geografia Humana) 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2000. 

MARTINS, Josemar da Silva e LIMA,R.A. Educação com o pé no chão de sertão: proposta 

político-pedagógica para as escolas municipais de Curaçá. Curaçá-BA: SEME/IRPAA, 2001. 

MARTINS, Josemar da Silva. Tecendo a Rede: Notícias críticas do trabalho de 

descolonização curricular no Semi-Árido Brasileiro e outras excedências. 2006. p. 344. 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 2 – Comunidades tradicionais na luta por territórios 

ISSN: 1980-4555 

Tese (Doutorado emEducacao). Programa de Pos-Graduacao em Educacao. Universidade 

Federal da Bahia. 

PAULA ANDRADE, Maristela de. Novos Sujeitos de Direito e seus Mediadores. Uma 

reflexão sobre o Processo de Mediação entre Quilombos e Aparelhos de Estado. In: Encontro 

Nacional ANPOCS, 33., 2009, Caxambu. Anais... São  Paulo, ANPOCS, 2009. 

RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 

SOUZA, M. J. L. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: 

CASTRO, I.E.; GOMES, P. C. C. e CORRÊA, R. L. (Orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 

STECA, Lucinéia Cunha; FLORES, Mariléia Dias. História do Paraná: do século XVI à 

década de 1950. Londrina: UEL, 2002. 


	Resumo
	Palavras-chave: Comunidade, Conflitos Territoriais, Identidade.

