
 As denominações quilombos, mocambros, terra de preto, 
comunidades remanescentes de quilombos, comunidades negra rurais são 
expressões que designam grupos sociais afro‐descentes. O decreto 4.887, 
de 20 de novembro de 2003, em seu artigo 2o, considera‐os grupos étnico‐
raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra. O município de Custódia, localizado a 340 km da 
capital pernambucana, tem 11 comunidades reconhecidas, dentre elas, 
Sítio Serra da Torre e é sobre algumas famílias que moram lá que a gente vai 
contar nessa edição. 

Remanescentes de quilombos produzem alimentos saudáveis
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 Remanescente de quilombo, o senhor Francisco Félix dos Santos 
traz uma experiência vasta adquirida ao longo da vida. Com setenta e três 
anos, viúvo e pai de nove filhos, Cheque, como é conhecido por todos, 
dedica a sua vida na produção de alimentos. Numa área de 2 hectares, ele 
com ajuda dos filhos e netos plantam chuchu, pepino, alface, pimentão, 
coentro, couve‐flor,   tomate, abacate, milho, caju, goiaba, mamão, 
maracujá e plantas medicinais.   

 Essa produção é negociada nas feiras livres de Fátima, distrito de 
Flores e no município de Custódia. A renda é o que sustenta a família do  
agricultor Cheque. Segundo ele, essa felicidade só foi possível graças a 
chegada da cisterna calçadão, do Programa Uma Terra e Duas Águas(P1+2). 
“Antigamente a gente produzia só feijão, milho, mamona e algodão, coisa 
pouca. E isso era quando chovia. Com a  chegada da cisterna nossa vida 
mudou muito. O cansaço foi embora e surgiu uma alegria em nosso 
semblante. Sem falar que a produção  de boa qualidade aumentou 70%” 
salientou.

Segundo relato dos moradores, o Sítio Serra da Torre, situado a 12km da 
sede, surgiu em 1918  e atualmente aglomera sessenta e três famílias 
agricultoras, todas receberam a cisterna de dezesseis mil litros do P1MC. 
Isso sem falar que dessas, doze ganharam oito barreiro trincheiro e a 
comunidade foi beneficiada com quatro tanques de pedras. Unidos pela 
história e a vontade de passar os bons ensinamentos para os que nascem na 
terra santa, como eles definem o que não falta é a vontade de continuarem 
produzindo alimentos saudáveis.  “Já passei por treze estados brasileiros em 
busca de dinheiro para sustentar a família, agora ninguém precisa mais sair, 
basta cultivar nossas riquezas, que é a terra e a água” afirmou Cheque.



Josué Gomes da Silva, 60 
a n o s ,  c a s a d o ,  t a m b é m 
nascido na localidade, disse 
que uma das maiores riquezas 
que eles têm são os tanques 
de pedras. “Antes chovia e a 
água ia embora. Não tinha 
como armazenar essa água e 
nem dinheiro para fazer nada. 
Agora à situação é diferente, 
as pessoas pegam seus baldes 
e vem buscar água para lavar 
pratos, roupas, fazer uma 
coisa ou outra. Com essa água 
segura até o cenário ficou 
mais bonito”, sorriu Josué. 

Todos moram perto um do 
outro e sempre buscam se 
ajudar nos momentos de 
fartura ou difíceis. E se os 
homens têm muito para 
comemorar as mulheres 

também. A agricultora Soneide do Nascimento aproveitou a chegada da cisterna para inovar na produção. Ela cultiva plantas 
medicinais e hortaliças numa pequena horta só para o consumo de casa, no entanto para alimentar com tranquilidade os seis 
filhos, Soneide foi além, apostou na criação de galinhas saudáveis e garante que deu certo. “Nem que eu quisesse não tinha 
como garantir o alimento dos meus filhos sem essa produção. Hoje a gente vende nas feiras uma galinha que custa de R$15 a 
$25 reais. Pegamos o dinheiro, pagamos a feira e as despesas de casa e o restante é investido em galinhas. Temos setenta 
cabeças e vamos aumentar mais”, garantiu.

 
20 Anos Apostando no Semiárido

 O Serra da Torre foi reconhecido como localidade quilombola em 2007, juntamente com os sítios Buenos Aires, Açudinho, 
Lajedo, Riacho do Meio, Lagoinha, Grotão, Carvalho e Sítio Cachoeira da Onça.
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