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APRESENTAÇÃO 

 O II Encontro de Pesquisadores sobre os Quilombolas-Kalunga, em 

2015, representa uma continuidade daquele realizado em março de 2011, cujo 

propósito foi dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores 

e articular uma rede de pesquisadores sobre os Kalunga. Naquela ocasião, 24 

pesquisadores compareceram enfocando temas diferentes, representantes dos 

Kalunga também participaram dos debates, constituindo-se em um momento 

rico e proveitoso. Lamentavelmente nos anos subsequentes não houve 

continuidade para as proposições de eventos, encontros e constituição de 

redes a despeito da crescente presença de pesquisadores no Sitio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga. 

 Diante disso, a Universidade Federal de Goiás mais uma vez relança a 

discussão no II Encontro de Pesquisadores sobre os Quilombolas Kalunga, 

com o foco em “Políticas Sociais e Pesquisa no Território Kalunga: Redes de 

Contatos e Saberes”. O evento possibilita atualizar o conhecimento sobre 

aquele espaço, o encontro entre pesquisadores com o debate sobre replicagem 

de ações e o estado da arte das politicas publicas, e o fortalecimento do 

compromisso social das universidades com as comunidades. O evento constitui 

em valioso momento de diálogo dos pesquisadores e favorece uma visão 

prospectiva para atuação acadêmica e para o Sitio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga. 

Os Três grandes questionamentos que permeiam as discussões: são 

“Qual é o lugar dos Kalunga na pesquisa e nas políticas sociais?”, “Qual a 

relação entre a teoria e a prática das políticas públicas no Território Kalunga?” 

e “Como os pesquisadores podem efetivar a intermediação entre os Kalunga e 

os promotores de políticas públicas?”. 

 A partir da temática de 2015 cria-se um espaço de reflexão sobre as 

políticas sociais e o papel da pesquisa e do pesquisador para as definições de 

politicas sociais. Certamente, os pesquisadores que se aprofundam no 

conhecimento do Território Kalunga terão muito a dizer sobre o impacto das 

atuais políticas necessárias diante das condições sociais contemporâneas dos 

Kalunga. 
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Em dois dias de evento 14 e 15 de maio de 2015, no Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA/UFG), aconteceram uma palestra de abertura, uma 

mesa redonda com a participação de diversas entidades representativas, 

(conforme mostrado na programação abaixo), períodos para a apresentação de 

trabalhos científicos, uma roda de troca de saberes, apresentação de 

resultados e proposições das mesmas e, por último, a elaboração de um 

documento com os encaminhamentos e encerramento. 

Tivemos entre os participantes do evento pesquisadores, professores, 

doutorandos, mestrandos, graduandos, representantes da Comunidade 

Kalunga e representantes de secretarias governamentais. Entre as instituições 

representadas no evento estão a Universidade Federal de Goiás (UFG) campi 

Goiânia e Catalão, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus de 

Grajaú, Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) Faculdade Alfredo 

Nasser, Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Tocantins – 

Campus Arraias (UFT), Universidade Padrão, Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade de 

São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), Secretaria de Educação do Estado do 

Tocantins, Diretoria Regional de Brasília Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás da Fundação Oswaldo Cruz, Ponto de Cultura Associação Cultural 

Chapada dos Negros, e Instituto de Pesquisa Turística – IPTUR – Goiás 

Turismo, INCRA do DF e entorno, Fundação Palmares, 6° Câmara da 

Procuradoria da República, entre outras. 

Neste documento apresentam-se resumos e os textos das 

comunicações realizadas nos quais respeitamos a redação dos autores, nos 

preocupando em divulgar o rico material objeto de dialogo e decisões por parte 

dos pesquisadores participantes.  

Comissão Organizadora 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
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CONSTRUINDO PONTES ENTRE VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS, 
POLÍTICAS PÚBLICAS E CONCEPÇÕES CIENTÍFICAS  

 
Cicilian Luiza Löwen Sahr 

E-mail: cicilian@uol.com.br 
UEPG/UFPR 

 
Resumo: Diante da diversidade de realidades vividas pelos quilombolas em 

suas comunidades dispersas por todo o território brasileiro e tendo em vista a 

política voltada aos quilombolas promovida pelo governo federal desde 2003, 

torna-se necessária ampliar as reflexões sobre o enquadramento do “ser 

quilombola” na sociedade atual. O debate científico em torno da 

“ressemantização” do quilombo (ARRUTI, 2006) - que lhe atribui ancestralidade 

negra, territorialização comunitária e reminiscência - se fragiliza quando 

contrastado ao contexto das relações individualistas de uma sociedade 

moderna e com características culturais plurais. Diversos autores já apontaram 

esta problemática, como por exemplo: na transposição da geograficidade 

histórico-existencial de quilombolas para uma territorialidade político-fundiária 

(LÖWEN SAHR et al. 2012); quando se tenta integrar o “quilombola” como 

cidadão moderno com base no enaltecimento de suas resistências através das 

“tradições” (SILVA, 2013); quando se demonstra nas narrativas dos sujeitos 

quilombolas que a suposta “volta ao passado” no fundo é um passo ao futuro 

(PINHEIRO, 2014); e quando se percebe que elementos culturais fundamentais 

da vivência quilombola não coincidem com a desejada fixação legal e/ou 

conceitual projetada para eles (TOMAZI, LÖWEN SAHR e SAHR, 2015). Cabe 

a acadêmia, portanto, construir pontes entre as vivências quilombolas e o 

Estado, rompendo com a atual política de integração por exclusão, que força 

um imaginário de quilombo que pouco coincide com a realidade destes no 

Brasil de hoje. É necessário e urgente que a historiografia, a sociologia e a 

geografia busquem confirmar as vivências de seus sujeitos de pesquisa, 

evitando caminhos que os alienem de suas próprias experiências. 

Palavras chave: Saber Quilombola, Conhecimento Científico, Políticas 
Públicas. 
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A COMUNIDADE REMANESCENTE DE KALUNGA DO ENGENHO II (GO) E 
AS COMUNIDADES REMANESCENTES DE BUIUÇÚ, MARIPI, TAPERU E 

TAUERÁ (PA): APROXIMAÇÕES ENTRE PRÁTICAS E SABERES DENTRO 
DO QUILOMBO 

 

Alessandra de Albuquerque Ramalho 
E-mail: alessandraaa2005@hotmail.com 

Universidade Federal de Uberlândia  
 

Resumo: Nos dias de hoje é notório que negros, índios, homossexuais, idosos 
e mulheres não são respeitados pela sociedade, quando o assunto é 
preconceito. O Brasil vive em um constante "pré-conceito velado" e discutir 
assuntos como políticas públicas para idosos, homossexuais, mulheres, 
negros, indígenas, ribeirinhos sempre causa uma interminável discussão. Ou 
seja, ações afirmativas para as classes menos favorecidas. Tanto se faz 
verdade essa afirmativa que esse grupo de indivíduos se encontra, muitas 
vezes à margem da sociedade travando uma luta árdua para terem seus 
direitos aceitos pelos demais. Tendo titulação de terras ou não, as 
comunidades remanescentes de quilombos ainda precisam ter seu espaço 
garantido dentro da sociedade, o que ainda causa bastante dificuldade, devido 
aos problemas que as mesmas têm enfrentado por não conseguirem ter seus 
direitos aceitos pela sociedade; direitos esses garantidos por lei, desde a 
Constituição Federal de 1988, passando pela lei 10.639/03 e pelo Programa 
Brasil Quilombola, entre outros. O presente resumo faz menção ao 
reconhecimento das Comunidades Remanescentes de Kalunga do Engenho II 
(GO) e as Comunidades Remanescentes de Buiuçú, Maripi, Taperu e Tauerá 
(PA), visando observar seus contextos, tradições culturais e a diferença entre 
estar com título de suas terras ou não, nos dias de hoje, quando ainda paira no 
Brasil o mito da democracia racial. 
Palavras-chave: Comunidade Remanescente Quilombola, Preconceito, 
Reconhecimento, Titulação de Terras. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar de sua vasta extensão territorial, o Brasil ainda enfrenta graves 

crises, sobretudo quando o assunto se refere à demarcação de terras, 

principalmente quando esta demarcação é requerida por remanescentes 

quilombolas, índios ou ribeirinhos que, levando-se em consideração o contexto 

geral, as terras onde estão localizados esses grupos possuem grande valor 

agrícola ou imobiliário.Mesmo que muitas políticas de ações afirmativas tenham 

sido efetivadas nos últimos anos, os que são chamados de “minorias”, mas é a 

maioria da população brasileira, ainda enfrentam problemas em relação ao 

preconceito. Pode-se citar um exemplo claro que são os assentos reservados 
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em ônibus: a maioria dos passageiros "torcem o nariz" quando precisam 

levantar dos assentos “reservados” quando entra um/a idoso/a, principalmente 

em horários de pico, quando os ônibus estão lotados. Falar também sobre os 

ditos populares preconceituosos, que são pejorativos em relação às mulheres 

como "mulher no volante, perigo constante" ou "lugar de mulher é na 

cozinha" e assim por diante... Lembrar o caso do jogador que não se 

desenvolveu bem durante o jogo e recebeu ofensas, sendo chamado de 

"macaco" por alguns torcedores que estavam no estádio e sobrea forma de 

como os índios são lembrados ou até mesmo a imagem que  algumas  

pessoas  fazem sobre  os  índios  ainda  na  atualidade.  Essas características 

também são dadas aos ribeirinhos, aos remanescentes quilombolas. Ou seja, a 

todos aqueles que lutam pela titulação de suas terras. 

Quando o assunto é respeitar e manter tradições afrodescentes ou 

indígenas, mesmo com o passar dos anos, a modernidade e o progresso 

foram colocando a margem tudo o que seria constatado como “antiguidade”. 

Valores que são características de um povo, mesmo que se acredite ou não, 

não cabe a um único individuo ou toda sociedade discutir a veracidade do 

assunto, porque estereótipo/tabu/preconceito são palavras que deveriam já 

estar em desuso há anos, mas continuam em voga. 

Este breve resumo tem com o objetivo reconhecer o que 

verdadeiramente ocorreu na história da sociedade brasileira; entender sobre a 

necessidade de desmistificar a imagética do negro, e pesquisar a respeito das 

comunidades quilombolas da região do Oeste do Pará, a fim de reconhecer 

como se deu a história do negro nas regiões de Altamira/PA e Goiás/GO, 

confrontando dados coletados com o que se lê sobre a Comunidade 

Remanescente Quilombola (CRQ) de Kalunga do Engenho II (GO) e de 

Buiuçú, Maripi, Taperu e Tauerá (PA). 

 

As Comunidades Remanescentes Quilombolas: o desafio do 

reconhecimento 

 

Antes da formação da cidade, pequenos “quilombos” foram formados 

dentro das matas, para acolher os que fugiam da opressão dos fazendeiros ou 

dos seringalistas. Dentro desse conflito estão as comunidades remanescente 
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quilombolas, que entre todos estes problemas, ainda tem a dificuldade de 

conquistar seu espaço territorial garantido pela Constituição Federal de 1988. 

Este processo de reconhecimento chama-se de titulação de terras. 

De acordo com a Fundação Cultural Palmares foram identificadas, 

oficialmente, 1.000 comunidades quilombolas em todo país. Esse mesmo 

órgão informa que no estado de Goiás, existem 22 (vinte e duas) 

comunidades, somando 1622 famílias certificadas pelo Ministério da Cultura. 

Porém, mesmo com toda esta estatística comprovada pelo INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária),a única da comunidade que 

recebeu certificação no Estado de Goiás foi a Comunidade Quilombola 

Kalunga. 

Próximo a Altamira/PA, mais localizado no município de Porto de Móz 

(Figura 1), encontramos as CRQ’s de Tauerá, Maripi, Buiuçú e Taperu, ainda 

sem titulação, onde toda a história de sua cultura é feita apenas de forma oral, 

porque não havia nenhum documento que comprovasse de forma impressa a 

existência de alguma Comunidade Remanescente Quilombola (CRQ) naquele 

local: 

 

Figura 1: Mapa de Localização das Comunidades Quilombolas de Porto 

de Móz 
 

 

Fonte: Comitê de Desenvolvimento Sustentável-Porto de Móz-out/2010 

 

De acordo com a primeira visita feita nas comunidades por seis dias, 

houve a necessidade de fazer um resgate histórico que nunca havia 

acontecido ao longo dos 120 anos da cidade de Porto de Móz. As comunidades 

remanescentes quilombolas de Maripi, Tauerá, Buiuçú, Taperu e Turú somam 
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um total de 154 famílias, ou ainda 785 pessoas, destas, até o dia 03 de outubro 

de 2010, 11(onze) estavam gestantes. 

Escolhemos como referência a CRQ de Kalunga do Engenho II, que 

está localizada nos municípios de Teresina de Goiás, de Monte Alegre e de 

Cavalcante. A comunidade Kalunga do Engenho II localiza-se a 27 km do 

centro urbano de Cavalcante. No espaço habitado por esse grupo social 

predominam as serras, os morros e vales estreitos, com a presença de rios e 

uma vegetação de cerrado. As casas estão distantes aproximadamente 

duzentos metros umas das outras, formando um núcleo central, mas há 

aquelas que ficam mais distantes e escondidas por espécies arbóreas mais 

densas e próximas às serras (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Casa típica Kalunga, construída com adobe. 
 

 

Fonte: MOREIRA, Janeiro/ 2012. 

As CRQ’s Taperu, Buiuçú, Maripi, Tauerá Turú estão a uma hora de 

barco da cidade mais próxima, que é Porto de Móz, e possuem suas terras 

banhadas pelo rio Xingu. Suas casas são todas de madeira e uma 

comunidade fica distante da outra em média trinta minutos que também são 

percorridos a barco; parte de suas plantações são feitas próximo a suas casas 

e a plantação da mandioca, principal meio de sobrevivência, se dá em forma 

de mutirão, quando um ajuda a plantar e colher. 

Já algumas práticas que demonstram a relação cultural dos Kalunga II 

podem ser relacionadas à proximidade com o cerrado. O cultivo dos alimentos, 
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por exemplo, acontece nas roças de toco (MOREIRA, 2013), que medem de 

2.000 m² a 4.000 m², dependendo do número de pessoas envolvidas na 

produção. Essa técnica foi repassada de geração em geração. Outras formas 

usadas para o plantio são utilizadas sem uma orientação profissional, como a 

adubação orgânica e o uso de instrumentos rústicos no cultivo da terra, como a 

plantadeira e o arado (indispensável para lavrar/arar a terra). 

 

Em outubro de 2012 acompanhamos a rotina de um dos 
moradores até a roça, que fica afastada da comunidade, nos 
boqueirões da Serra Geral e percorremos, durante duas horas, uma 
distância aproximada de 8 Km. Entre subidas e descidas na serra 
íngreme composta  por  cascalhos,  areia,  pedras e gramíneas 
seguimos um     atalho estreito e escorregadio até um local de área 
acidentada cujo solo predominante é o Litossolo. [...] Em certo 
ponto do trajeto é possível ouvir o som distante  emitido pelas 
quedas d’água de uma cachoeira e a sensação térmica não é 
minimizada por conta do microclima em virtude da água corrente. 
Porém, o morador explica que o calor não é tão intenso, pois 
aquele local é de altitude mais elevada. Segundo ele, “aqui não é 
tão quente, lá no Vão de Almas e no Vão do Moleque é pior, porque 
fica no Paranã. Lá é sertão e aqui não, o ar lá não circula, fica um 
mormaço todos os dias, é porque lá fica entre as serras. Aqui o 
vento é bom” [F. R. S, Agricultor e Condutor de Turismo, 32 anos]. 
(MOREIRA, 2013, p. 02-03). 
 

2. METODOLOGIA 

 

Fontes Orais 

Durante o trabalho, foram pesquisadas cada comunidade quilombola 

cuidadosamente, no PA, em Porto de Móz: nelas foram entrevistados alguns 

dos moradores, todos interessados em colaborar com o projeto. Vários 

depoimentos foram gravados, em quatro idas às comunidades, que 

aconteceram em diferentes épocas, em um espaço de dois anos; para tanto, 

foram usados questionários abertos. 

Da mesma forma, outros depoimentos foram anotados em um caderno de 

campo, onde foi explicitado o nome de seus autores, com a devida autorização 

dos mesmos, dos quais alguns estão relacionados neste estudo que, além de 

dar base a este artigo, foi a peça fundamental para a defesa da monografia da 

pós graduação em Educação Para Relações Étnico-raciais (IFPA/2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A “contação” da história cultural das comunidades acontece por meio de 

relatos orais. Percebe-se que é árduo manter as tradições e a cultura, pois os 

moradores que convivem nas comunidades pesquisadas esquecem detalhes 

do processo de iniciação das comunidades, o que torna o processo um pouco 

dificultoso, como mostra o relato do morador da CRQ: 

 

Eu mesmo tinha pouco conhecimento sobre o que era ser um 
remanescente quilombola. Tinha aquela visão que ser um 
remanescente era ser negro que é escandalizado, massacrado e 
isso já passou, nós hoje somos os descendentes daquele povo e 
passamos isso pro nosso povo. Meu pai veio de Gurupá, minha mãe 
também. Se você não busca, vai perdendo essa característica, a 
cultura que nos foi herdado[E. B. D, Líder Comunitário, 25 anos, 
São Raimundo do Taperu, 2010]. (RAMALHO, 2011, p. 14) 

 

Segundo uma moradora que agora reside nos Estados Unidos mais 

nasceu em Kalunga do Engenho II a “contação” de história também faz parte 

da cultura e tradição da comunidade. De acordo com Moreira (2013) esta 

antiga moradora, cita que a paisagem do Engenho II foi transformada ao longo 

dos anos, existe novas casas, comércios e estradas, mas todas remetem a 

lembranças. Outros quilombolas falam sobre as experiências no quilombo, 

como era a paisagem antes da chegada da luz elétrica, como eram as casas 

há dez anos. Afirmam que era uma vida difícil, iam à cidade raramente, mas 

sentem saudades da paz e tranquilidade daquele tempo. 

Os Kalunga se apropriam simbolicamente do ambiente em que vivem, 

tem conhecimento real em relação à natureza e a ordem natural do espaço. 

Mesmo havendo a inserção de novos hábitos não impede que este espaço se 

qualifique como lugar, mas ameaça as práticas culturais tradicionais, 

construídas historicamente com o lugar em que vivem desta forma, os saberes 

tradicionais que foram repassados de geração em geração por meio da 

oralidade podem ser esquecidos, na medida em que deixarem de ser 

reproduzidos. 

Uma vez que oralidade é fonte de referência para que a tradição 

cultural afro-brasileira possa ser mantida, isso pode contribuir o reconhecimento 

do indivíduo enquanto remanescente quilombola, enquanto ser quilombola, pois 

faz referência à palavra remanescente, e essa referência traz o esforço ao que 

é histórico, ao que não foi constituído da “noite para o dia”, sem que haja a 

presença da ancestralidade. Essa tradição cultural comum entre as 
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comunidades remanescentes de quilombo muitas vezes não é respeitada pela 

maioria da sociedade até os dias de hoje, mesmo com as políticas afirmativas 

que foram criadas, pois se pode ver o mito da democracia racial acontecendo: 

Por essa razão a história oral distingue-se de outros escritos do 
campo das Ciências Sociais que buscam legitimar-se ocultando o 
papel do pesquisador da constituição das fontes, como se elas 
existissem por si, em vez de serem produto do encontro dialógico. 
(PORTELLI, 2010, p.217) 
 

Não há como negar. A história iniciou-se não pela escrita, talvez nem 

pela oralidade, mas não se pode negar que a oralidade teve papel fundamental 

no início de tudo, e esses fatos têm sido comprovados ao longo do tempo. 

Outro assunto importante a ser discutido seria o caso da saúde e 

educação das comunidades usadas na pesquisa. Segundo Moreira (2013), 

ainda é elevado o índice de analfabetismo na região. Na comunidade do 

Engenho II há duas escolas que oferecem o primeiro ciclo (1° ao 4° ano) de 

formação e que recebem crianças de 5 a 12 anos de idade. Os professores 

são Kalunga, moradores do Engenho II, e apenas uma professora é de 

Cavalcante, mas vive na comunidade. 

Já nas comunidades do Pará, a única escola que se tem é em Taperu, 

fazendo com que as demais crianças das outras comunidades precisem ir de 

barco até a escola.  Todas as crianças do primeiro ciclo ficam numa única sala 

e uma professora da comunidade ensina a todos. A comunidade não tem 

acesso ao ensino fundamental (6º ao 9º ano) e aqueles que desejam continuar 

seus estudos precisam morar em Porto de Móz. 

Quando o assunto é “o que é se autodeclarar remanescente 

quilombola?” e esse questionamento é feito dentro da CRQ, há um significado, 

um conjunto original de palavras: 

Quilombo pra mim é um povo mais organizado, uma tribo, que 
respeita sua descendência. Porque nós não podemos esconder o 
que a gente é. Ficamos muito tempo parado porque não tinha com 
quem o povo discutisse, eles não tinham ideia de quem eles eram, 
mas se vem alguém que nos mostra quem somos, começamos a 
avançar. Não somos mais escravos, somos um coletivo, 
trabalhamos juntos. As pessoas brigam comigo, o poder público 
querem nos dividir. Eu acredito que quilombo é isso, a união do 
povo, a dor de um é a mesma do outro. É uma cultura de povos que 
está ali preservando, conservando e resgatando cada vez mais 
aquilo que é. Querem esconder o cabelo pixaim, esquecer a sua 
descendência, eu sou negro e gosta de ser assim. É não perder sua 
origem [J. N. S. S, Agricultor, 28 anos, São Raimundo do Taperu, 
2010]. (RAMALHO, 2011, p. 22) 
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Já Trecanni (2009), de acordo com a leitura em Ramalho (2011) 

define a mesma pergunta sob outra perspectiva, como um agrupamento de 

pessoas que possuem o desejo de perpetuar sua cultura afrodescendente, 

mantendo o uso e costumes de seus ancestrais, dentro de sua comunidade, 

normalmente juntos por muitas gerações, dizendo que os mesmos são: 

 

Grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, 
com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 
negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida. 
 

São dois polos distintos: o de um pesquisador da área e o de um líder 

quilombola. Duas visões individuais, porém marcantes (RAMALHO, 2011). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de estarmos em tempos quando autodeclarar-se remanescente 

quilombola também ressalta a importância de ser cidadão brasileiro, aceitando 

a tradição e a origem afro- brasileira, sabemos que o brasileiro, como povo em 

si, é preconceituoso em sua maioria... Pode-se citar comentando que seja uma 

espécie de “bullying”, porque, passou de homem/branco, torna-se diferente dos 

demais, assim como é comum "endeusar" pessoas, dando o título de "Rei" ou 

"Rainha" de tal coisa, desclassificam outro indivíduo, apenas por ser 

considerado como "diferente". 

Estar atentos aos dogmas é de fundamental importância, uma vez 

que a sociedade comumente é influenciada tendo "mania" de “defender 

posições", sem estar atento para os pontos positivos e negativos. Neste 

contexto, as comunidades remanescentes quilombolas devem colaborar 

mutuamente com seus conhecimentos para que seus direitos possam ser 

respeitados. Neste contexto podemos entender que não há muita diferença 

entre ter ou não a titulação de terras, mas sim políticas afirmativas que façam 

valer os direitos já preestabelecidos. E uma das formas mais eficazes de 

mover o Poder Público é fazendo este “intercâmbio” de conhecimento entre as 

comunidades remanescentes de quilombos, porque se pode observar que 
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apesar da distância e de contextos diferentes, as dificuldades enfrentadas 

são as mesmas: falta educação, saúde e respeito às tradições culturais. 

Sendo então pesquisadores da área, podemos dar grande contribuição 

crítica desta realidade, pois se observa a necessidade de ter uma visão 

analítica sobre tudo, para poder entender o que está ao nosso redor, podendo 

contribuir para que, verdadeiramente as políticas públicas já existentes e ainda 

as que hão de vir possam entrar em vigor. 
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Resumo: Este trabalho é parte integrante do projeto intitulado “Parteiras 
Kalunga: o atendimento obstétrico não-oficial nas comunidades de Vão das 
Almas, Vão do Moleque e Ribeirão dos Bois”, aprovado na seleção de 
2013/2014 para o Programa de Pós-graduação em Cultura e Territoralidades 
(PPCulT), da Universidade Federal Fluminense (RJ). Há mais de uma década, 
a maior parte dos nascimentos de kalunga acontece nos hospitais dos 
munícipios próximos ao território, e as parteiras locais, antes responsáveis pela 
assistência das mulheres no território, estão não só cada vez menos 
atuantes, mas também resistentes a falar sobre o assunto. A pesquisa, que 
inicialmente buscava investigar as práticas das parteiras em partos 
domiciliares, busca outros caminhos, agora, apontados pelas próprias 
mulheres no decorrer de seus relatos. 
Palavras-chave: Kalunga, parteiras, parto 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Minha aproximação com o tema “parteria” se deu após a minha própria 

experiência de parto, que foi muito impactante e transformadora. Na época, 

eu atuava como Técnica em Educação no Programa Educativo do Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/IPHAN). Com o olhar já 

direcionado para as práticas e saberes populares ou “tradicionais”, passei a 

me interessar especialmente pelos modos de partejar à margem do sistema 

obstétrico vigente, até ter conhecimento sobre as parteiras Kalunga e desejar 

conhecer mais sobre a história dessas mulheres. A ideia da pesquisa ficou 

“adormecida” por alguns anos, período em que me dediquei a entender 

mais sobre a parteria urbana. Em 2009 me formei como doula1, minha 

principal atividade profissional atualmente. 

No início de 2014, ingressei na nova turma de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades (PPCulT), da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), com o projeto “Parteiras kalunga: o atendimento 

obstétrico não-oficial nas comunidades de Vão das Almas, Vão Moleque e 

                                                           
1 Acompanhante profissional da mulher em trabalho de parto que presta suporte físico e 
emocional à parturiente. 
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Ribeirão dos Bois”. O projeto inicial buscava investigar a prática dessas 

parteiras nas comunidades quilombolas kalunga, no interior de Goiás, próximo 

à Chapada dos Veadeiros. A proposta de pesquisa tinha a pretensão de 

realizar um estudo etnográfico com essas parteiras. 

No início das pesquisas para a escrita do projeto, encontrei dados que 

mencionavam que essas parteiras empreendiam cerca de 60% dos partos 

no território2, sendo também muitas vezes citadas por um sistema ritual 

específico relativo ao partejar, em que pelo menos quatro mulheres assistem 

ao parto, dividindo-se nas seguintes funções: a “do buraco”, a “do suspiro”, a 

“da banda” e a “do consolo”. A parteira “do buraco” é encarregada de “pegar”3 o 

bebê. Apoiando a mãe, fica a “do suspiro”, responsável por segurar a 

mulher pelas costas, fazer massagens ou ajudá-la a fazer força. A “da banda” 

ocupa-se dos materiais necessários para o parto, e “a do consolo” é quem 

busca acalmar a parturiente (MACCA et all, 2001). 

Apesar da considerável quantidade de parteiras tradicionais atuantes no 

Brasil4, minhas leituras iniciais já mostravam o quanto o modelo de atuação 

dessas mulheres é considerado “questionável” por diferentes atores. Segundo 

Fleischer, as parteiras são lembradas em discursos biomédicos que denunciam 

as lacunas da saúde no Brasil, especialmente relativas às mulheres e crianças. 

Assim, as parteiras são responsabilizadas, em parte, pelo elevado número de 

mortalidade materna no país5. 

 

Encontrei também discursos biomédicos que denunciavam as 
lacunas na saúde no Brasil e em outros países do Sul Econômico, 
especialmente relativos às mulheres e suas crianças. Apoiados em 
índices sobre mortalidade materna e neonatal, tentavam encontrar 
soluções para tal quadro. Alguns admitiam a possibilidade de que a 
hospitalização poderia prevenir as centenas de óbitos femininos 

                                                           
2 Conforme a publicação “Parteiras tradicionais – mães da pátria”, do Centro de Documentação 
e Informação da Câmara dos Deputados, 2008. 
3 Expressão comumente usada por parteiras rurais que atendem o parto, fazendo a primeira 
recepção ao recém- nascido, “pegando”, “aparando”, sendo a primeira pessoa a tocar no 
neonato. 
4 Segundo a Rede Nacional de Parteiras Tradicionais, o número chega a 60 mil. 
5 A média nacional do número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos, entre 2000 e 
2006, foi de 77,2 segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o 
Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), ambos serviços do Ministério da Saúde. Segundo o critério usado pelo 
UNICEF (Fundo das Ações Unidas Pela Infância), o número real de mortes no Brasil é o triplo 
do oficialmente registrado. A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera aceitável o 
número de até 20 mortes maternas para cada 100.000 nascidos vivos. Ver: 
http://www.redemulher.org.br/encarte56.html (acesso em 15 de abril de 2015). 
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por ano e, quando inexistente, provocava mortes nas regiões rurais, 
fluviais e “remotas” destes países pobres. Eis que se lembravam 
das parteiras, responsabilizadas em parte por esses números de 
mortalidade  ao  oferecer  um  serviço  tido  como  “discutível”. Alas 
conservadoras preferiam proibir a atuação absoluta destas 
mulheres; alas mais progressista tendiam a sugerir que, enquanto 
os hospitais não fossem plenamente democratizados, era 
necessário treinar e contar com as parteiras (FLEISCHER, 2011: 
19). 

 

Tomando como base os discursos que apontam o modelo de 

atendimento das parteiras como “discutível” e necessário apenas em 

situações onde o atendimento médico-hospitalar ainda não está presente, 

propus a realização de um estudo que levasse em consideração o modo 

particular de atendimento ao parto desenvolvido por essas mulheres, dentro do 

contexto social em que estão inseridas, e sua relação com as políticas 

públicas, os cursos  de treinamento e capacitação de parteiras6, uma suposta 

proposta de integração ao Sistema Único de Saúde, dentre outros atores. 

Observando que o modelo de atendimento das parteiras tradicionais é 

questionado por diferentes e importantes atores, como a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), o Ministério da Saúde (MS), a classe biomédica, o 

movimento de humanização do parto e nascimento, bem como por grande 

parte da sociedade civil (FLEISCHER, 2011), o que pode ser entendido 

como a construção de um processo político e histórico-social (BARRETO, 

2008), considero importante para o desenvolvimento deste trabalho realizar 

uma reflexão sobre como se construiu e como é utilizada a categoria 

“parteiras tradicionais” na literatura especializada. Sendo assim, a ideia é 

refletir sobre a construção de uma imagem hegemônica das parteiras 

“tradicionais”, que se contrapõe ao que se convencionou como modelo seguro 

de atendimento ao parto e nascimento. 

Diante disso, optei por utilizar uma abordagem antropológica para tentar 

compreender, nesse contexto, a visão dessas parteiras. O objetivo inicial é 

pesquisar a existência de um sistema de partejar das Kalunga ou 

regularidades e tendências em seu trabalho, investigando também os 

processos de mudança promovidos por elas ao se depararem com os desafios 

que encontram a todo tempo, conforme propôs Fleischer. A pesquisa também 

                                                           
6 Informação contida em publicação do Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais e 
Experiências Exemplares, do Ministério da Saúde, 1999. 
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tem como objetivo contribuir para a escassa literatura referente ao parto e 

nascimento dos Kalunga. 

Para compreender como se deu a construção da categoria “parteiras 

tradicionais” e como ela é abordada e utilizada no contexto científico 

contemporâneo, proponho uma revisão da literatura especializada, realizando 

um levantamento e análise crítica da bibliografia relacionada ao tema, 

especificamente nas áreas da antropologia, história e medicina social. 

Visando a entender o funcionamento do sistema de parteria kalunga – 

qual o sistema de conhecimentos, métodos e rituais específicos relativos ao 

partejar que essas mulheres desenvolveram e como se dá a relação delas 

com outros sistemas de conhecimento relativos ao parto com que podem ter 

contato –, proponho a realização de um trabalho de campo de três meses7 e a 

utilização do método etnográfico de pesquisa baseada na observação 

participante. 

 

2- O TRABALHO DE CAMPO: UMA BREVE EXPERIÊNCIA 

 

Em minha curta vivência de campo, em dezembro de 2014, na 

comunidade de Vão das Almas, pude observar que a realidade obstétrica 

relatada pela maioria das mulheres com que encontrei é bem diferente da 

encontrada na literatura disponível, sendo, atualmente, a maior parte dos 

partos realizada nos hospitais dos municípios próximos. As mulheres justificam 

esse fato pela existência de uma “lei” que condena o nascimento nos domicílios 

de Vão de Almas, fazendo com que as parteiras já não possam mais dar 

assistência aos partos no local, com risco de serem responsabilizadas, caso 

algum desfecho negativo ocorra. Também por conta disso, no início de 

minha estada entre elas, houve grande resistência para que as parteiras 

falassem sobre o assunto, muitas vezes alegando que já não ajudavam mais 

as mulheres que “teimavam” em ter parto na localidade. 

A chegada até lá não foi nada fácil. Saí do Rio de Janeiro em pleno 

verão de dezembro com minha filha de nove anos. Sendo uma época de muita 

chuva no Estado de Goiás – o que torna ainda mais difícil o acesso aos 

                                                           
7 Iniciado em dezembro de 2014 e com a segunda etapa prevista para julho de 2015. 
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territórios quilombolas do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, devido 

às condições ruins das estradas montanhosas de terra e os rios no período 

de “cheia” –, levamos alguns dias para conseguir um transporte de Cavalcante 

para o Vão de Almas. Este trecho da viagem só foi possível graças à 

cordialidade de nossos anfitriões Kalunga8, que conheci ainda na Vila Morro 

Encantado, onde fiquei hospedada em Cavalcante aguardando a hora da 

partida para o Vão, num tempo local que “corria” com um ritmo próprio e nos 

fez desacelerar o nosso, de habitantes de grandes cidades, e nos preparar 

para um mergulho profundo na experiência de conhecer uma pequena parte do 

extenso território Kalunga, sem acesso a telefone, internet, luz elétrica ou água 

encanada. 

Ir a campo com minha filha me abriu alguns caminhos em terras 

kalunga. Falar de seu nascimento, que ocorreu em ambiente extra-hospitalar 

e com parteiras urbanas, e de minhas experiências profissionais com 

gestantes, dentre as quais muitas vezes fui testemunha de procedimentos 

invasivos e violentos, foi a “chave” para ganhar um pouco mais de confiança e 

“mudar o rumo da prosa”. Passamos a falar a mesma “língua”, seja como 

mulheres que passaram pela experiência do parto ou contando casos vividos 

em nossos ofícios. 

Assim, nos discursos que antes abordavam somente os benefícios do 

hospital e concluíam que o parto hospitalar era “tão bom quanto” o parto no 

domicílio, apareceram também relatos de descaso e negligência, desrespeito à 

Lei do Acompanhante no Parto9, práticas de violência obstétrica10  e 

insatisfação com o modelo osbtétrico atual. 

 

BREVES CONCLUSÕES 

 

Em meio ao inesperado cenário encontrado, os sentimentos dominantes 
                                                           
8 Optei por não nomeá-los no presente trabalho por ausência de acordos e autorizações. 

9 Lei Federal 11.108/2005. 

10 O conceito internacional de violência obstétrica define qualquer ato ou intervenção 
direcionado à mulher grávida, à parturiente ou puérpera, ou ao seu bebê, praticado sem o 
consentimento explícito e informado da mulher e/ou em desrespeito à sua autonomia, à sua 
integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções e preferências (Fundação Perseu 
Abramo, 2010). 
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poderiam ser de frustração e até de certo desespero, afinal, meu “objeto” de 

pesquisa não se encontrava exatamente como idealizei em meu projeto. Isso 

podia representar um fim? Ou um novo começo? Passei a entender a 

pesquisa como um exercício constante não só de construir perguntas, mas 

de atribuir sentido a elas na construção de um objeto, abrindo espaço para um 

olhar e uma escuta mais sensíveis, de modo a possibilitar uma disposição 

de conhecer o “novo” e, aos poucos, ir me desfazendo das minhas noções 

preliminares. 

Na continuidade da pesquisa e trabalho de campo neste ano de 2015, 

pretendo me debruçar não só sobre os saberes contidos no “modo” de partejar 

Kalunga, mas também sobre o cenário relatado por mulheres e homens que 

estiveram na posição de pacientes, a fim de compreender como foi gerado 

este “trauma” em relação ao parto nos domicílios kalunga, abrindo a escuta 

também para relatos de mulheres que passaram pela experiência de parto no 

contexto urbano-hospitalar. 
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Resumo: O presente resumo é fruto de uma pesquisa de dissertação de 
mestrado, com trabalhos de campo, dedicada à análise da manifestação 
cultural denominada Caçada da Rainha, que ocorre no norte/nordeste do 
Estado de Goiás e abrange concepções como identidade negra e 
representação. Visivelmente de caráter popular, a festa é perpassada também 
por uma base religiosa ao referir-se à Nossa Senhora do Rosário e um fundo 
histórico ao teatralizar um momento marcante na época do Império Brasileiro: a 
assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Por sua relevância social, 
pretendeu-se analisar sua importância nos municípios de Cavalcante e Monte 
Alegre de Goiás, além de destacar sua ancestralidade com a população 
Kalunga que habita a região. O propósito deste resumo é também discutir as 
noções de representação e identidade no que diz respeito à população 
quilombola que, de acordo com o imaginário popular dos dois locais, foi a 
responsável pela criação e perenidade da Caçada da Rainha. 
Palavras – chave: manifestação cultural, identidade, quilombolas, Kalunga. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Nas considerações propostas por este resumo o objetivo é refletir a 

dimensão humana, especialmente no que tange à população Kalunga e a 

afirmação dessa identidade durante a ocorrência da festa. Nesse sentido, o 

enfoque é na Caçada da Rainha como manifestação cultural que deve ser 

analisada enquanto fator de interação entre os sujeitos de diferentes etnias. Ela 

ocorre, de maneira mais tradicional, nos municípios de Cavalcante e Monte 

Alegre de Goiás caracterizados pela presença da população quilombola em 

seu território. O presente resumo defende que a festa permite a interação e 

criação dos laços entre os moradores e suas representações identitárias por 

meio de símbolos e signos que passam a demarcar uma cultura singular no 

Estado e, por tal motivo necessita ser identificada e analisada. 

Para a realização das finalidades propostas a metodologia centrou-se no 

levantamento bibliográfico para embasamento teórico e na pesquisa de campo 

no intuito de analisar o cotidiano festivo e não festivo da comunidade. Dessa 

forma foi possível identificar as relações existentes entre os moradores do 

perímetro urbano dos municípios e os Kalunga que habitam áreas rurais, mais 
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distantes do centro, bem como suas maneiras de se manifestarem enquanto se 

encontram “isolados” ou sem influência dos demais sujeitos. Utilizando-se de 

entrevistas qualitativas baseadas no Diagnóstico Rural Participativo (DRP), 

houve a possibilidade de um contato direto com os participantes da festa, além 

de identificar aspectos específicos de cada grupo presente na manifestação. O 

conteúdo das entrevistas girou em torno do assunto sobre o surgimento e 

origem da festa bem como o sentimento que os sujeitos possuem que os levam 

a ser parte da Caçada da Rainha e a torná-la manifestação tradicional da 

região. Então, foi possível analisar os vínculos afetivos e a identificação dos 

partícipes com a festa. 

Inicialmente, haverá uma breve explanação do que é a festa e das 

histórias lendárias que, supostamente, originaram a Caçada da Rainha bem 

como os negros em seu contexto enquanto formadores da manifestação e, 

atualmente, como componentes da população Kalunga e parte essencial da 

festa. Em um segundo momento será discutida a identidade dos grupos e como 

o evento contribui para a (re)afirnação das mesmas. 

 

2 - CAÇADA DA RAINHA: HISTÓRIAS LENDÁRIAS QUE PERMEIAM O 

IMAGINÁRIO POPULAR 

 

Apesar de não fazer muito sentido contemporaneamente, já que existe a 

presença de um rei, de uma rainha e de um imperador, o foco principal é a 

comemoração dos escravos, por terem sido libertos pela Princesa Isabel, que 

assinou a Lei Áurea em 1888. A celebração fundamenta-se na narrativa 

popular de que com receio da represália do pai, que naquele momento viajava 

para Portugal, depois de assinar a lei que abolia a escravidão no Brasil, a 

princesa fugiu e se escondeu no meio do mato. Inconformado com a situação, 

mas admirando o feito da filha, Dom Pedro II, chegando ao Brasil, junto com 

seus cavaleiros, foi procurá-la por toda a floresta e, encontrando-a, todos 

reuniram-se em uma única e grande festa para comemorarem o reencontro e 

também os escravos para comemorarem sua libertação. 

Durante a realização da festa e da história narrada pelos moradores, as 

dançarinas da “Sussa”, representam as negras escravizadas e dançam de 

forma típica, equilibrando garrafas sobre a cabeça e os componentes do grupo 
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do Congo, representam os ex-escravos e também possuem uma maneira 

bastante própria de se manifestarem. Jovens, crianças e adultos, moradores ou 

não dos municípios, são contagiados pelo ritmo e pelas letras fáceis de serem 

memorizadas e cantadas, além das dançarinas que chamam atenção com suas 

vestimentas coloridas, com saias rosadas. Em Cavalcante e Monte Alegre de 

Goiás os participantes dos grupos de Sussa e Congo são todos pertencentes à 

comunidade Kalunga da região, negros e que sabem dançar de acordo com os 

ritmos impostos. De acordo com Z.M. (Kalunga entrevistada em julho de 2014), 

eles sabem dançar um ritmo próprio: “é uma coisa que tá no sangue, na cor, na 

ancestralidade, não adianta. Também não é todo Kalunga que sabe dançar 

não, tem uns também que não sabem, mas quando sabe, pode saber, é 

Kalunga.” 

Essa manifestação cultural constitui-se em um desafio no que se refere 

à cultura popular do país; primeiro, porque é uma encenação teatral que parece 

se reportar ao tempo do Império Brasileiro e, também, por ser uma celebração 

tradicional e antiga. Vale ressaltar que segundo relatos dos entrevistados, 

moradores dos dois municípios estudados, é uma festa que se originou com os 

negros escravizados ao celebrarem sua alforria. Posteriormente, os rituais que 

se referem à caça pela rainha foram incorporados à manifestação. Nos dois 

locais a história da festa é compartilhada em alguns pontos importantes mas 

possuem, individualmente, suas singularidades e formas de representação. 

Além disso, a Caçada da Rainha conta com a participação da Igreja, o que 

contribui para que a mesma se tornasse uma festa religiosa. 

O interessante no relato da festa é a encenação que os participantes 

realizam para “vivenciar” a história acima. Os participantes da festa, geralmente 

escolhidos por sorteio, se vestem dos respectivos integrantes e interpretam 

seus papéis da maneira mais fiel possível, agindo como reis, guardas, 

escravos. 

Encontrada a rainha as músicas e as danças continuam com a 

participação de todos os membros das comunidades. Os turistas se divertem 

com a encenação e com os ritmos animados. Um dos motivos pelo qual a 

Caçada da Rainha é ameaçada de acabar, na atualidade, é o fato de ser uma 

festa que exige muitos gastos financeiros, haja vista que tanto o rei quanto a 

rainha devem arcar com todas as vestimentas dos participantes, que muda 
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anualmente, além dos banquetes que geralmente são para a comunidade 

inteira. 

 

3 - UMA QUESTÃO SOBRE IDENTIDADE 

 

A questão da identidade se torna importante especialmente no chamado 

“cenário pós-moderno” e, novos grupos culturais emergem, se tornam visíveis 

na sociedade e buscam afirmar suas identidades. 

O sujeito sociológico abordado por Hall (2006) e que se enquadra no 

viés desse resumo expandido é aquele subordinado à interação entre o sujeito 

(interior) e a sociedade (exterior). Nesse sentido, o sujeito só pode ser 

compreendido a partir da relação do indivíduo e sua cultura fazendo com que 

sua identidade não seja algo fixo, definido por uma essência, mas sim criada 

constantemente. Para esse autor o sujeito é formado e modificado em um 

diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as identidades que 

esses mundos oferecem. Dessa forma a constituição do sujeito está mediada 

pelas relações com as pessoas, os valores, os sentidos, os símbolos, as 

culturas. O sujeito vai se constituindo à medida que internaliza valores e 

significados que permeiam o social. Sobre a natureza múltipla da identidade, 

Hall comenta: 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações vão sendo 
deslocadas (HALL, 2006, p. 12). 

 

Essa ideia desconstrói a teoria do sujeito racional com noções de 

verdades inquestionáveis e absolutas, na medida em que coloca o homem 

como ser em constante processo de formação. Isso implica na superação da 

abordagem do sujeito que teria um núcleo interior permanecendo 

essencialmente o mesmo – contínuo ou idêntico a ele – ao longo da existência 

do indivíduo de sua existência. 

Na Caçada da Rainha, entende-se que a linguagem, o movimento, o 

cântico e outras representações participam no processo de identificação 

porque define a identidade do sujeito quando ele se relaciona com o outro e 

quando ele se (re)afirma e se reconhece no grupo ao qual está inserido. Fato 
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que é mutável quando não se refere aos Kalunga porque em períodos não-

festivos os sujeitos já não são mais identificados como foram durante a festa. A 

exceção da comunidade quilombola dá-se ao fato de que, mesmo em 

realidades diversas daquela encontrada durante a ocorrência da festa, é um 

grupo distinto tanto geograficamente quanto culturalmente. O modo de vida 

rural, a cor, a ancestralidade, os saberes, todos esses são elementos que 

distinguem os Kalunga dos demais grupos da comunidade e, portanto, a 

questão da identidade deve ser analisada de maneira diferenciada. 

Os demais sujeitos da festa representam personagens do passado e/ou 

imaginários enquanto os Kalunga representam seus próprios ancestrais em 

fatos de sua própria história, como por exemplo, o contexto da escravidão. 

Nessa perspectiva, a questão da identidade Kalunga na festa Caçada da 

Rainha não é tanto algo mutável quanto mas sim um modo de os membros 

dessa comunidade reafirmarem suas origens e fatos de sua história, além de 

costumes como a dança e as vestimentas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda há lacunas a serem preenchidas na presente pesquisa para que 

se compreenda, de fato, o significado da Caçada da Rainha nos dois 

municípios estudados e nos grupos inseridos nessa manifestação. Tida 

antigamente como manifestação da população negra, atualmente perdeu tal 

característica já que foi apropriada por distintos segmentos sociais e políticos e 

também pela prática turística. Interessa muito essa significativa mudança, para 

que se possa compreender as transformações ocorridas e como a questão da 

identidade foi influenciada por esses fatores. 

O propósito foi observar e registrar sistematicamente como a própria 

população reside nesses locais e a interação entre os diversos sujeitos locais 

em períodos não festivos e com a alteração do cotidiano tranqüilo durante a 

ocorrência da Caçada da Rainha. Além disso, buscou-se relatos que 

comprovem a visão e o sentimento positivo e/ou negativo que eles possuem 

sobre a festa e a história que a envolve. Relacionar a efeméride com as 

comunidades quilombolas para que se possa chegar a uma provável origem 
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local dessa ocorrência também é importante para comprovar de fato a origem 

com a população negra. 

Importante destacar que a pesquisa, apesar de concluída enquanto 

dissertação de mestrado, ainda produz frutos e concede conhecimento e 

aprendizagem sobre aspectos das relações humanas repletos de 

subjetividades. Tal fato ocorre porque o estudo permanece e acredita-se em 

uma multiplicidade de visões e abordagens sobre a Caçada da Rainha que 

permitem sempre a vivência de novas realidades, enriquecendo o universo da 

Geografia Cultural. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo lança um olhar para as singularidades de um lugar, tomando 

como objeto empírico a festa de Nossa Senhora Aparecida das comunidades 

Kalunga Diadema e Ribeirão, em Teresina de Goiás, na região Norte Goiano 

do estado. A problemática que alicerça a temática está na base religiosa que 

impulsiona a festa. Esta religiosidade aglutina uma visão de mundo particular e 

relações de poder diversas, sendo tratada aqui numa perspectiva dialética que 

emerge de encontros e distanciamentos entre o catolicismo popular 

desenvolvido pelos Kalunga e o catolicismo institucional. 

 Seguindo uma estrutura, o artigo inicialmente apresenta o vínculo 

histórico do catolicismo popular com a religião católica e os seus 

desdobramentos nas comunidades Kalunga, partindo para uma abordagem da 

associação simbólico-funcional da religiosidade Kalunga ao calendário agrícola. 

Em seguida discutiremos algumas práticas da Igreja como produtora de certo 

distanciamento da visão de mundo das comunidades, por meio de alterações 

significativas na festa, sobretudo em relação ao período de seu acontecimento 

e à instauração de novos rituais. 

 

2. SINGULARIDADES DO CATOLICISMO POPULAR KALUNGA: 

DIÁLOGOS E RUPTURAS COM A RELIGIÃO OFICIAL 

 

Embora a origem da religião, em muitas comunidades quilombolas, 

esteja vinculada à religiosidade posta na colonização, as diversas 

manifestações e rituais que surgiram refletem uma visão de mundo dada pelo 

                                                           
11  Artigo produzido a partir da dissertação de mestrado da autora (LIMA, 2014), incluída nas 
referências bibliográficas. Partes substanciais do trabalho prévio podem ser retomadas para 
explicar as novas evidências ou defender novos argumentos. 
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contexto atual em que vivem.  Tais manifestações se inscrevem no chamado 

catolicismo popular e possuem especificidades que o próprio lugar lhes 

conferem. 

Os Kalunga de Diadema e do Ribeirão adotaram Nossa Senhora 

Aparecida como padroeira da comunidade e mostram-se convictos de que a 

devoção à santa é a razão das muitas bênçãos recebidas. A religiosidade 

expressa na festa demonstra uma estrita dependência pela divindade cultuada 

para com as questões do cotidiano dos devotos. A capela, com a imagem da 

santa, e a festa, em sua homenagem, contribuem para atrair as bênçãos da 

divindade à comunidade, como pode ser entendido na fala de um folião: 

Entretanto, esta santa é apenas uma das várias divindades cultuadas 

pelos Kalunga. Para Neves (2007), o catolicismo que assumem está mais 

relacionado com as figuras dos santos que a de um Deus único, pois eles, de 

certa forma, representam o próprio Deus, por isso são adorados. 

Festas religiosas desta natureza são comuns e frequentes em diversas 

comunidades rurais e até no espaço urbano em todo país. Entretanto, elas se 

desenvolvem nesses territórios com particularidades eminentemente próprias 

do contexto local, com todas suas características espaciais, sociais e 

históricas. 

 A religiosidade dos Kalunga mostra que o catolicismo popular 

permanece ativo, reinventando-se por meio da interação e do diálogo com o 

catolicismo clerical, reproduzindo-se e atualizando-se nas franjas da instituição. 

Por isso, embora a tensão entre catolicismo popular e catolicismo oficial seja 

uma constante nos relatos históricos, o que observamos é uma 

complementaridade entre eles, no caso dos Kalunga. Ou, como afirma Bakhtin 

(1987), entre a religião popular e a religião esclarecida há uma circularidade 

que permite que uma se alimente da outra. Dessa forma, os elementos de uma 

podem ser incorporados e ressignificados pela outra, num fluxo contínuo de 

trocas, como será possível identificar a seguir. 

 

3. DIMENSÃO SIMBÓLICA E FUNCIONAL DA RELIGIOSIDADE KALUNGA: 

O CICLO FESTIVO E SEU VÍNCULO COM O LUGAR 
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Já dissemos anteriormente (LIMA e ALMEIDA, 2013) que os aspectos 

simbólico e funcional no território Kalunga são perspectivas que se imbricam. 

Enfatizamos também como a religiosidade, que está no campo do simbolismo, 

opera diretamente na vida cotidiana do trabalho e da relação com a terra, 

segundo a visão de mundo desse povo. 

Para Bonnemaison (2002, p. 104) “a análise geocultural não pode se 

descuidar desses dois aspectos complementares, nem separá-los. O território 

é, ao mesmo tempo, “espaço social” e “espaço cultural”, associado tanto à 

função social quanto à função simbólica”. Por isso, o território é, antes de 

funcional e zonal, um valor que estabelece uma relação forte, ou mesmo uma 

relação espiritual com os espaços de vida. Esta dimensão do território está, 

portanto, sobreposta à dimensão material.  

Da mesma forma, nas festas religiosas Kalunga, as comunidades 

vivenciam o lugar a sua maneira, submersos em uma visão de mundo muito 

singular. Há uma profunda associação das práticas e crenças do catolicismo 

popular à produção e ao sustento que vem da terra. Esta associação é comum 

em comunidades rurais, mas em se tratando de comunidades tradicionais do 

Cerrado, possuem ainda especificidades relacionadas às estações muito bem 

definidas de chuva e de seca.  

 Da mesma forma em que os ciclos do plantio e da colheita são 

determinados pelo ciclo da natureza do Cerrado, as festas também marcam os 

momentos mais importantes do ano para os Kalunga.  

No ciclo de produção econômica, os santos eram homenageados e 
feitas as promessas referentes à produção da lavoura e da criação, 
nas transições que marcavam as passagens de uma atividade para a 
outra. Durante a colheita de certos produtos, São Pedro, São João e 
Santo Antônio eram festejados; ao final da colheita realizava-se a 
festa do Divino (GUIMARÃES apud BRANDÃO, 1978, p.127)12. 

 

 Se as festas de santos, de forma geral, exercem simbolicamente este 

papel de benção e proteção sobre a terra, muito mais a festa do padroeiro 

eleito para o lugar. Esta tem sua importância na dimensão coletiva e identitária 

ligada ao território, definindo uma entidade geográfica em relação às outras. De 

acordo com Di Méo (2012, p. 33), “elas privilegiam, com efeito, uma 

comunidade localizada de longa data sobre o patronato e sobre a proteção de 

                                                           
12 GUIMARÃES, Alba Maria Zaluar. Os homens de Deus. Rio de Janeiro, 1974. Mimeografado. 
(Não foi possível ter acesso direto ao texto). 
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um santo”. A festa ao padroeiro torna o território sacralizado e legitimado pela 

apropriação coletiva. A identidade coletiva é fortalecida quando a festa é 

propriedade do lugar, isso porque a comunidade se afirma ainda mais nesses 

eventos (figura 2). 

A adoção de Nossa Senhora Aparecida como padroeira da comunidade 

se realizou dentro de um período no qual já havia ocorrido a consagração da 

santa como padroeira do Brasil pela Igreja Católica. Certamente essas 

institucionalizações, embora ocorram em um plano mais global, influenciam as 

localidades rurais que recebem a assistência de uma paróquia. Não foi 

diferente nas comunidades Kalunga Diadema e Ribeirão, onde a folia de Nossa 

Senhora Aparecida, como uma prática do catolicismo popular, foi incorporada 

às celebrações religiosas. Anterior a este período, os festejos em homenagem 

a Nossa Senhora Aparecida não eram tradição em nenhuma das comunidades 

Kalunga, que mantinham a devoção a santos como Senhora do Rosário, Santo 

Antônio, São Sebastião, Senhora D’Abadia, Senhora do Livramento, dentre 

outros. 

A festa de Nossa Senhora Aparecida entre os Kalunga teve início há 

mais de quatro décadas, quando uma devota da santa fez uma promessa de 

que, se sua colheita melhorasse, ela “puxaria” a folia em sua homenagem, isso 

segundo relatos de moradores da comunidade, confirmados pela devota. Como 

pagamento da promessa, ela realizou a folia no mês de maio, após a colheita.  

 As particularidades do lugar é que dão sentido para a festa. E no caso 

da Romaria de Nossa Senhora Aparecida, é evidente a compreensão dessa 

função especial de atender às necessidades locais de sobrevivência dos 

moradores. Este sentido da festa está enraizado na devoção dos moradores e 

não caberia compará-lo, por exemplo, aos sentidos atribuídos à grande festa 

de Nossa Senhora Aparecida realizada em Aparecida do Norte, São Paulo.  

 Entendemos que “a festa define o lugar. Entramos nos lugares da festa e 

saímos. A festa produz uma fronteira, ao mesmo tempo social, geográfica, 

cultural e vivida temporalmente. Uma festa alargada na totalidade dos lugares e 

do tempo, uma festa global não se cobriria mais de sentido” (DI MÉO, 2012, p. 

39). 
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4. O PODER DA INSTITUCIONALIDADE: DISTANCIAMENTOS DA VISÃO 

DE MUNDO ALHEIA 

 

 Fatos novos causaram a mudança do espaço e da data da festa, fator 

que suscitou alguns conflitos, afetando algumas territorialidades e criando 

outras. Identificamos uma efetiva influência de agentes institucionais nos 

modos de vigência das formas e rituais da festa, situando em que níveis e de 

que formas operam as mudanças dessas manifestações. Aqui, destacaremos a 

transferência na data da festa em maio, por instrução da paróquia, para a data 

oficial da padroeira (12 de outubro) desde 2011, bem como a adoção pelas 

comunidades de um ritual de peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial 

da Juventude. 

 Tais fatos demonstraram que, apesar da aceitação do catolicismo 

popular e das práticas culturais autônomas dos Kalunga, a Igreja Católica ainda 

exerce controle e afirma seu poder influenciando e interferindo, quando 

necessário, na estrutura organizacional das práticas religiosas dessas 

comunidades. Ela atua no sentido de manter ou ampliar esferas de influência e 

controle social por meio da festa. 

 A festa, contudo, produz a concretização efetivamente sensorial de uma 

determinada identidade. O fato comemorado, neste caso o sucesso da colheita, 

se inscreve na memória coletiva como um afeto coletivo, como a junção das 

expectativas individuais, como um ponto em comum que define a unidade dos 

participantes. “A festa é, num sentido bem amplo, a produção de memória e, 

portanto, de identidade no tempo e no espaço social” (GUARINELLO, 2001, 

p.972). 

 Interessante é que tanto a folia quanto a festa fazem parte de um 

contexto maior, que indica as características do “lugar-mundo-vivido” (TUAN, 

1983) das comunidades. A vivência, a proximidade entre os moradores, as 

relações de parentesco distribuídas em todo o território permitem que todos, e 

em todos os momentos, saibam por onde passa a folia, qual é próxima parte do 

festejo, quem e o quê doará naquele ano. Há um comportamento 

eminentemente próprio do mundo rural nesses vínculos, nesse conhecimento 

do que se passa ao redor. Tal vivência não pode ser assimilada por códigos ou 

conhecimentos sistematizados, porque refletem um conjunto de práticas que se 
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constitui no saber oral, em um repertório de crenças, rituais e costumes 

recriados na memória coletiva das comunidades. Nisto consiste o 

distanciamento que a Igreja Católica opera, por meio da paróquia que assiste a 

essas comunidades, ao não dialogar com determinadas singularidades 

advindas de uma visão de mundo forjada pelo lugar. Nesse processo, novas 

práticas são incorporadas como forma de mediação institucional, a fim de que 

seja garantido “o controle sobre o ritual e as crenças envolvidas na relação com 

o sagrado”, a que Rosendahl (1996, p.72) se reporta como “privatização do 

sagrado”. 

   

5. “A FOLIA PODE PARAR, MAS A SANTA PRECISA CONTINUAR...”: O 

TERRITÓRIO SIMBÓLICO DO “GIRO DA SANTA” 

  

O “Giro da Santa”, segundo relatos, foi uma iniciativa do novo padre, que 

se reuniu com as pessoas da comunidade e apresentou o projeto. Trata-se de 

um tipo de procissão que pode se estender ao longo do ano, até que a imagem 

da santa e a cruz (símbolos adotados) passem por todas as casas das famílias 

católicas das comunidades, fundamentada na Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ).  

 A JMJ trata-se de uma “missão” que não é restrita, mas universal, 

significando que os párocos podem executá-la em suas comunidades, 

adaptando-a de acordo com as particularidades dos locais. Por esta razão, as 

comunidades foram motivadas a organizarem o Giro da Santa (e da Cruz) da 

maneira que lhes fosse conveniente, tanto a sequência das casas, quando o 

tempo de permanência da santa em cada uma, desde que retornasse para a 

igreja dia 12 de outubro. 

 A referência feita às estratégias religiosas institucionais ocorrem em um 

plano global e exercem influências no catolicismo popular de localidades rurais 

que recebem a assistência de uma paróquia. A Igreja Católica “reconhece e 

controla muitos tipos de territórios”, como bem afirma Rosendahl (1996, p. 59). 

Isso se refere tanto aos “lugares sagrados” apropriados por ela, quanto à sua 

própria estrutura administrativa, que divide seu domínio em hierarquias 

territoriais de paróquias, dioceses e arquidioceses.  
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 Embora o padre assevere que a intenção do Giro da Santa não é 

substituir o Giro da Folia, mas sim inserir as comunidades em um projeto 

mundial de unidade de fé, no entendimento de algumas pessoas entrevistadas, 

o Giro da Santa cumpre a função que a folia deixou de cumprir. 

 Há uma profunda consideração pela figura do padre, como líder 

consagrado, o que torna as “ordenanças” ou projetos da Igreja bastante 

aceitáveis. Com base na lista que a comunidade organizou, há compatibilidade 

entre o trajeto do Giro da Santa e o trajeto da folia desde que saiu da igreja. 

Isso foi possível ao compará-la ao mapa falado produzido juntamente com a 

comunidade e também na observação participante desenvolvida durante a 

folia.  

 Determinados foliões são considerados “peças-chave”, pois conhecem, 

de fato, todos os versos dos cantos das folias. Algumas pessoas chegaram a 

dizer que o dia que este ou aquele folião “faltar”, a folia pode acabar, pois 

nenhum outro folião aprendeu de forma a dar continuidade. Associado a isso, 

incluem-se as mudanças nos costumes das folias, os quais os foliões mais 

antigos não reconhecem como seus, ou como de seu lugar.  

 Apesar de concordarem e de participarem do Giro da Santa, os foliões 

entrevistados demonstraram o entendimento de que esse ritual não é o habitual 

de seu território. O território simbólico está implícito na apropriação da folia 

para designar o costume do lugar: “aqui nóis é acustumado com folia”, e não 

com outra forma de ritual. Já o sentido de lugar emerge das lembranças 

saudosistas, do costume, da afetividade, da familiaridade que suscitam ao falar 

sobre a folia, sobre os pousos e sobre a alegria dos festejos. Ao mesmo tempo 

se nota a territorialidade dos foliões antigos, que legam para si o tempo em que 

as folias eram vividas com mais intensidade, “no ritmo dos véio”.  

 Outra preocupação que permeia alguns foliões é o fato de a folia girar ao 

mesmo tempo e nas mesmas localidades em que a santa também está no giro. 

Trata-se da mesma divindade representada pela a bandeira e pela imagem – o 

que significa que nos giros simultâneos há o risco de “cruzar a bandeira13”.  

 O conjunto de práticas do sagrado cria um repertório de crenças, rituais 

e mitos reproduzidos pela memória coletiva (inclusive o que “faz mal” na folia). 

                                                           
13 No giro da folia de santos uma das normas ritualísticas é não cruzar o caminho por onde a 
bandeira já passou, sob a pena de sofrer algum “castigo”. 
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Este, enraizado na memória e sendo parte constituinte da cosmovisão do 

grupo, entra em conflito com algumas propostas implantadas pela Igreja. 

Propostas estas que, por vezes, são alheias às particularidades territoriais do 

catolicismo popular desenvolvidas nas comunidades. 

 Assim, nos próprios códigos de definição da folia/festa, as divergências 

religiosas entre as duas áreas de agentes, devotos Kalunga e líderes 

eclesiásticos da paróquia, aparecem mais concretamente. Uma coisa é ouvir 

de uma parte, as palavras dos padres que explicam a razão da alteração da 

data da festa e a inclusão do giro da santa. Outra coisa é escutar dos próprios 

Kalunga os seus códigos de explicação do que se faz e por que se faz isso ou 

aquilo na festa de Nossa Senhora Aparecida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O lugar Kalunga lega uma identidade muito própria às suas festas de 

padroeiros. O inverso também é um fato notório. A festa, objeto deste estudo, 

tem sua essência vinculada ao lugar onde ocorre; ela é também um território 

com capacidade de produzir símbolos territoriais nos quais o uso social se 

prolonga além de seu acontecimento, proporcionando sentidos de 

enraizamento e de pertencimento nos moradores. 

 Verificamos entrelaçamentos entre natureza, trabalho agrícola, família e 

religiosidade. A natureza é dotada de um valor não só material, mas também 

simbólico. E na visão de mundo dos Kalunga, a festa não é algo separado 

desta natureza. 

 As singularidades do lugar, que envolvem também relações com 

agentes externos à comunidades, evocam encontros, sobretudo quando se 

trata da origem de muitas crenças e práticas, mas também distanciamentos, na 

medida em que o diálogo só é possível para aqueles que partilham dos 

mesmos códigos culturais. Estes distanciamentos, por vezes são 

“naturalizados” ante o discurso institucional. 

 Por isso, no âmbito de estudos culturais, ainda que por um viés 

geográfico, consideramos necessário perscrutar sobre a razão de ser da festa, 

tendo como fonte os próprios indivíduos e suas experiências: Por que a festa 

foi criada? Em que contexto? O que ela significou para os moradores? O que 
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ela ainda significa, apesar de suas transformações? Como ela une as pessoas 

por meio de um sentido comum? As respostas a estas indagações, no decorrer 

da pesquisa desenvolvida nestas comunidades foram desvelando sentidos, 

indicando caminhos e criando os nexos com a reflexão geográfica. Tornamos a 

afirmar que o lugar, apropriado simbolicamente, constitui parte fundamental dos 

processos de identificação social.  
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Resumo: Este trabalho tem a intenção de visibilizar as comunidades 
quilombolas da Extrema e do Levantado, localizadas no município de Iaciara 
(GO), que lutam pelo reconhecimento fundiário e dos direitos humanos, como 
saúde, moradia, educação e cultura. E, ainda é uma denúncia a morosidade do 
governo em resolver as questões de dignidade humana e cidadania de uma 
das faces da diversidade brasileira. A elaboração de um diagnóstico 
participativo contribuiu para levantar as demandas, entender as comunidades, 
e emponderá-las para seguir na luta. 
Palavras-chave: Diagnóstico participativo; comunidades da Extrema e do 
Levantado; direitos e políticas quilombolas. 

 
“Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar”  

SIBA, músico pernambucano. 
 

1- AS PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Ao concluir o curso de especialização lato sensu em Direitos Sociais do 

Campo ofertado pela regional Goiás da Universidade Federal de Goiás em 

parceria com o PRONERA, surge a oportunidade de realizar algumas 

intervenções nas comunidades pesquisadas/trabalhadas. E, em específico, 

esta intervenção, que não tinha sido pensada durante as primeiras etapas da 

especialização, mas sem dúvida, trouxe alguns resultados a partir do 

aproveitamento caloroso deste, que mais adiante serão apresentados. 

                                                           
14 Artigo elaborado como registro do trabalho orientado no curso EaD de Gestão Cultural 
ofertado pelo Decanato de Extensão da UnB, em que as alunas são moradoras de Iaciara, 
sendo uma delas, conselheira e presidente quilombola do povoado Extrema 
15 Historiadora/UEG-UnU Goiás. Mestranda em Antropologia Social pela Universidade Federal 
de Goiás na linha de pesquisa: Etnografia dos patrimônios, memórias, paisagens e cultura 
material, discutindo Territorialidades, Patrimônio Cultural e Comunidades. Especialista em 
Direitos Sociais do Campo pela regional de Goiás/UFG. 
16 Graduanda em Artes Visuais /UFG. Professora efetiva da Escola Municipal João Damasceno 
Rocha no Povoado Extrema, no município de Iaciara, conselheira municipal de cultura e 
presidenta da associação quilombola do povoado Extrema.  
17 Graduada em Letras pela NEAD- Uniasselvi. Atualmente ocupa o cargo de diretora municipal 
de cultura de Iaciara.  
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 Esse é o primeiro trabalho da minha trajetória profissional como 

antropóloga x especialista em Direitos Sociais do Campo para além da minha 

confortável delimitação de pesquisa que é o meu trabalho para o mestrado18.  

O terceiro Tempo-escola da Residência Agrária/PRONERA/UFG 

presenteia-nos com aulas sobre os direitos sociais e suas intersecções nas/das 

comunidades tradicionais. Tal tema é considerado relevante para a valorização 

das formas de expressões das culturas populares e tradicionais do povo, suas 

crendices, suas artes, seus saberes e fazeres cotidianos e a relação do homem 

e a natureza, e, a teoria vem somar com este trabalho de campo.  

 Como professora orientadora de TCC’S do curso de extensão em 

Gestão Cultural/UnB, recebo duas orientandas de presente, apaixonadas pela 

difusão cultural de Iaciara, que adiante vocês, leitores, terão contato com um 

breve histórico-cultural da localidade. 

 O percurso teórico-metodológico se deu na aplicabilidade das aulas, 

encontros, prosas e rodas de conversas com os colegas e professores dos dois 

cursos concomitantes, 1- mestrado em Antropologia Social e 2 – 

especialização em Direitos Sociais do Campo. A estes e aos meus 

orientadores meus agradecimentos pela confiança e companheirismo. 

 A sensibilização deste trabalho só foi possível devido ao intenso 

envolvimento de todos, alunos, agentes, orientadora, coordenação e demais 

colaboradores de banca de apresentação do projeto intitulado como 

“Empoderamento Quilombola: Oficinas de capacitação para jovens e mulheres 

dos povoados Extrema e Levantado (Iaciara-GO)”, apresentado no dia 23 de 

janeiro de 2015 no Teatro de Pirenópolis, com participação cultural do grupo de 

sussia e curraleiro dos povoados Extrema e Levantado.  

 Este presente texto está dividido em: 1- As primeiras considerações; 2- 

Contextualização Histórico-cultural; 3- Percursos Metodológicos; 4- Resultados 

Alcançados/Esperados; e, Referências, na intenção de uma reflexão também 

sobre a construção coletiva deste.  

                                                           
18 Projeto de Mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás, UFG, 
Goiania, Brasil, com o Título: Olhares Patrimoniais: o antigo arraial do Ferreiro (GO), sob 
orientação do professor doutor Manuel Ferreira Lima Filho. É uma pesquisa sobre o tema do 
patrimônio e territorialidade na localidade do Ferreiro, sitio histórico tombado pelo IPHAN no 
município de Goiás e ocupado por comunidade de sem-terra, que desenvolvo desde 2009, final 
de minha graduação em História. 
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A Antropologia e os Direitos Humanos são pares. O trabalho de 

assessoria jurídica popular, a educação do campo, os cursos de formação 

contra a violência da mulher, os ciclos da agroecologia e as visões sobre os 

territórios de grupos, comunidades, povos... do campo, seus líderes, militantes, 

ativistas... encontram no conceito de empoderamento, o motor para a união em 

prol de um mundo melhor, na preservação da natureza, nas trocas de cura e 

alimento e evolução de nós, homens. 

Até aqui neste ponto, uma das frases do educador popular e filosofo 

Paulo Freire explica melhor que mil palavras vezes três mulheres, guerreiras e 

sonhadoras: “ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria”. Nada melhor que a sussia para ensinar e aprender 

sobre o povo negro brasileiro, não acham?  

Vamos conhecer da Extrema ao Levantado! 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

2.1. Iaciara, terra querida! 

Iaciara surgiu em 13 de Junho de 1881, através da religiosidade de um 

negro chamado Miguel Cardoso da Conceição que rezou uma ladainha em 

louvor a Santo Antônio, que se tornou o padroeiro de Iaciara. 

A cidade é marcada por grandes cenários como o extrativismo vegetal 

da madeira de lei a Aroeira, que fez o município de Iaciara ser conhecida como 

a capital da Aroeira. Atualmente houve mudanças neste cenário: a madeira foi 

substituída pela criação de gado da raça nelore.  

Em 1924 e 1925 aconteceu à migração deste povo da Bahia para Goiás. 

Vieram em duas turmas na década de 20 usavam jumentos para transporte da 

carga e de crianças, os adultos vieram a pé e muitos trouxeram os filhos 

colocados no pescoço passou por vários lugares até chegar à fazenda Retiro, 

hoje conhecido como povoado Extrema, dos nove irmãos cinco ficaram na 

Extrema e quatro foram para fazenda Assa Peixe, conhecida como povoado 

Levantado.  

Daí, percebemos que a essência negra está entranhada em nossas 

veias e a cultura emoldurada pela entrada da Chapada e a vivência de suas 

gentes, diz Deuseni. 
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2.2.  Da Extrema ao Levantado 

 

 

Figura 1: Placa de delimitação territorial – jan/2015 – Madalena Sacramento 

 

Não é de hoje que ouvimos dos nossos pais que os avós deles diziam 

“somos descendentes dos quilombolas”. Isto porque sofreram, fugindo de 

cachorros e cavaleiros, buscavam liberdade, mas foram pegos. 

Segundo os relatos dos mais velhos entre 1924 e 1925 aconteceu a 

migração deste povo da Bahia para Goiás. Vieram em duas turmas na década 

de 20 usavam jumentos para transporte da carga e de crianças, os adultos 

vieram a pé e muitos trouxeram os filhos colocados no pescoço. Só eles 

sabiam o precisar, quantos dias e meses gastaram para chegar neste povoado, 

e nesta trajetória faleceu a Beata filha de João Damaceno Rocha, esta foi 

enterrada às margens do Rio São Francisco. Continuaram andando até 

chegarem à Posse - GO foi o primeiro ponto, em seguida acharam colocação 

em uma fazenda chamada Sabonete (Iaciara-go) cujo proprietário se chamava 

Argemiro. 

Nas palavras de Maria Madalena do Sacramento Rocha fica claro a 

formação da organização social da comunidade pelos laços de parentesco e as 

formas de sociabilidades: 

Alguns anos depois meu bisavô e os irmãos acharam uma “gleba” 
de terra para comprar, este lugar denominado Extrema, onde até 
hoje moram nossos parentes. Este terreno foi comprado entre 
1932 e 1933 por nove irmãos com passar do tempo quatro foram 
para o Alevantado e cinco ficaram no povoado Extrema. Os cinco 
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que fundaram esta comunidade foram João Damaceno Rocha, 
Quintino Cesário Rocha, Pedro Rocha, Damiana Ciríaca Rocha e 
Maria Sabina Rocha. Construíram casas de pau apique fizeram 
carreiros que ligavam uma casa à outra já na década de 40 
construíram a Igreja Sagrado Coração de Jesus e Maria.  
 

Em 1960 construíram a estrada que ligou o povoado à cidade de Iaciara, 

após cinco anos foi feito o cemitério. Neste povoado fizeram duas Ruas, hoje 

na Rua 1 residem descendentes dos quilombolas Pedro Rocha, na Rua 2, os 

que descendem de João Damaceno Rocha, Quintino Cesário Rocha, Damiana 

Ciriaca Rocha e Maria Sabina Rocha. 

Os quilombolas citados faleceram, mas ficaram filhos, netos, bisnetos e 

tataranetos que moram juntos na mesma comunidade denominada Povoado 

Extrema no município de Iaciara-go, em que contamos com mais ou menos 

128 pessoas, sendo a dona Catarina Maria da Conceição, 80 anos, a matriarca 

do Povoado Extrema. 

 

3. PERCURSOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

A antropologia é antropofágica. Bem, o porquê desta afirmação, logo, ao 

descer do ônibus na rodoviária de Iaciara fui completamente engolida pela 

atmosfera do lugar. Um portal para a chapada... 

Não preparei nenhum roteiro de viagem, deixei-me guiar pelas mãos e 

olhos de Madá e Deusa, carinhosamente apelidadas, na condução desta 

pesquisa. O propósito do trabalho era encontrar o objeto de intervenção para a 

garantia do certificado do curso de extensão em Gestão Cultural oferecido pela 

UnB, destas minhas orientandas. Hoje, minhas orientadoras populares.  

Após muitos milhos cozidos de café da manhã na casa de Deusa, e o 

almoço de domingo, um frango caipira delicioso com coentro, e um “sustado” 

de São Caetano, umas das especiarias da culinária baiana. Fomos visitar o 

Povoado Extrema, aonde mora Madá e família quilombola, a sua grande 

comunidade negra, de sangue e afinidades. 

E, foi na tarde de domingo (11/01) que apresentei a metodologia do 

trabalho de intervenção, com muitos parênteses sobre a comunidade, os 

sonhos e desejos de trabalhar com cultura, em oportunizar valorização e 

reconhecimento da cultura do povo negro goiano-baiano. Também, fizemos o 
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planejamento das oficinas disparadoras para as mulheres e o público infanto-

juvenil dos povoados. 

 

3.1. Antes, a benção dos mais velhos! 

Na segunda-feira (12/01) fizemos um breve reconhecimento da 

espacialidade do centro de Iaciara e também o arranjo habitacional dos 

povoados Extrema e Levantado, localizados na zona rural do município. 

 Realizamos duas entrevistas, com os anciãos das duas comunidades, 

Dona Catarina da Extrema e Seu Anastácio do Levantado. Estas entrevistas 

mostraram a tamanha relevância dos estudos da cultura quilombola baiana no 

município de Iaciara, da chegada na região, os meios de transporte, o clima, a 

terra, as rezas, as festas, as danças, as relações.  

 Os saberes populares e as tradições de um povo são intocáveis 

percebidos em seus níveis de hierarquia, reverencia e respeito aos mais velhos 

e fica evidenciados na fala de dona Catarina, 80 anos, que relata sobre “um 

padre queria tirar a tradição da levantada do mastro da comunidade para 

colocar uma nova; a dele, mas Anastácio, e, a comunidade não aceitam”. A 

relação dos mais velhos com a terra, os valores da família, combinados à 

devoção aos santos padroeiros do lugar, o próprio seu Anastácio demonstra 

sua relação com o Divino, nas benzeções: “Se tem uma criança com dor de 

barriga peço a Deus, se tem uma criança com dor de dente eu peço à Deus, se 

a espinhela tiver caída, eu peço à Deus”, além dos caminhos terapêuticos das 

ervas encontradas pelos quintais da comunidade. 

 Lembro-me da fala do Brandão sobre pesquisa participante, no encontro 

do terceiro tempo-escola. “Pedir que as pessoas falem sobre como era, até 

onde a memória alcança, as relações, as práticas com o lugar, como foram se 

modificando e como elas são agora”. Aprender a ouvir mais, para entender um 

pouco. E, neste trabalho ouvi os conselhos dos mestres.  

A partir desse primeiro exercício de ouvir dona Catarina e o seu 

Anastácio percebemos o desejo de memória pelas as festas, cantorias, danças 

e devoção do seu povo e a vontade, como se fosse uma certa obrigação de 

fazer com que a sua cultura permaneça entre os seus, quando eles tiverem 

partido. Foi neste momento, que despertamos para as oficinas de sussia e 

curraleira, e, que ele mesmo nos apresentou o formato, nas tardes de sábado, 
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em sua humilde residência, para os netos e filhos e quem mais se interessar 

pelas oficinas de confecção de instrumentos e das danças de sussia e 

curraleira. 

 

  
Figura 2: Família da matriarca Catarina do 
Povoado Extrema – jan/2015 – Lucinete 

Morais 

Figura 3: Família do Seu Anastácio, patriarca 
do Povoado Levantado, jan/2015 – Lucinete 

Morais 
        

Chama-se atenção para a falta de esclarecimentos das políticas públicas 

voltados para as comunidades remanescentes de quilombos, onde estão os 

recursos públicos para ações de valorização da autoestima quilombola.  

E, a partir daqui seguimos analisando os desejos da comunidade pelas 

lentes das mulheres e das crianças e adolescentes por meio de oficinas de 

levantamento das necessidades das comunidades.  

Escolhemos as mulheres, pela questão de gênero, somos mulheres. A 

porta está aberta. E, por que em especial, somos mulheres, mães, donas de 

casa, estudantes, trabalhadoras fora de casa, sonhadoras, guerreiras. 

As crianças e adolescentes da comunidade contribuíram na oficina de 

imagens (desenhos e fotografias) para reconhecimento da comunidade, como 

lugar coletivo, produtor de sociabilidades e símbolos. 

 

3.2. O empoderamento da mulher quilombola 

 “Cultura é qualquer benefício que dê resultado para humanidade, por exemplo, a roça“. 

Dona Catarina, matriarca do povoado Extrema 2015 

 

A primeira fase do monitoramento aconteceu na segunda-feira (12/01) à 

noite, sendo as mulheres dos povoados da Extrema e do Levantado nosso 

primeiro publico.  
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O primeiro disparador foi a seção cine-mulher com a exibição de dois 

vídeos: Vida de Maria, do diretor ? e Acorda Raimundo, acorda! Com direção 

de ? E, foi a partir do desconforto e da empatia do nosso “lugar de mulher” que 

começamos a falar umas com as outras.  

Segundo Maria Deuseni “para mulheres essa roda de conversa com 

questões levantadas a partir de dois documentários, possibilitou diagnosticar a 

realidade vivenciada pelas mulheres na comunidade”. 

Algumas delas, mais politizadas, fortes e possíveis líderes relataram 

seus anseios pela melhoria da educação, saúde, saneamento básico, 

transporte público para a população, e trabalho para subsistência, apontaram 

os cursos de agricultura, corte e costura e a construção da casa de farinha na 

comunidade. Fica evidente a falta de políticas na efetivação dos direitos 

humanos das comunidades. 

Para Madalena, lider quilombola no povoado Extrema, sobre a 

metodologia utilizada na oficina de empoderamento da mulher aponta que:  

“A oficina para mulheres veio esclarecer o direito da mulher, elevar a 
mulher em uma posição social , e sair da submissão em casa. Além 
disso foi bastante relevante ouvir do público feminino o que a 
comunidade tem , e o que precisam. Houve relato de uma moradora, 
que sente vontade de ser independente, mas falta oportunidade de 
trabalho. É interessante que uma moradora fez um relato em 
particular no qual demonstrou o sonho de cantar para as pessoas, 
mas falta coragem para fazer o que gosta em público. Houve 
participação das mulheres com poesia, música, piadas, e 
demonstraram a necessidade dos cursos de corte e costura, 
artesanato, confecção de bonecas de pano. 

 

3.3  As imagens afetivas das crianças e adolescentes sobre a comunidade 

 

As crianças e jovens desenharam e fotografaram os lugares mais 

importantes dos povoados, a escola, a quadra, a casa, a igreja e até o 

cemitério foram elencados.  

A numerosa família, mãe, pai, filhos e filhas, tios, tias, primos, primas, 

avós e avô. A paisagem e os meios de transporte, além das frutas, brincadeiras 

e casas foram (re)produzidas naquela manhã de terça-feira (13/01). 

Maria Deuseni, diretora municipal de cultura e também professora afirma 

a validade de ações como esta: 

“A intervenção com as crianças foi através de oficina com desenhos e 
fotografias onde foi possível identificar a realidade da comunidade, 
transmitido através dos trabalhos o orgulho e valorização de 
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pertencer aquele povoado, bem como o respeito pela pessoa da 
Maria Madalena, sendo exemplo de superação e vitórias”. 

 

 Madalena aponta que “os jovens e crianças tem vontade de aprender 

capoeira, já tentamos até nos organizar, mas não deu certo, porque o professor 

foi embora da região”. 

  
Figura 4: Empoderamento da mulher 

quilombola, jan/2015 – Lucinete Morais 
Figura 5: Oficina de desenhos e fotografias do 

lugar afetivo com as crianças e jovens dos 
povoados da Extrema e Levantado, jan/2015 – 

Lucinete Morais 
 

  4.  DIAGNOSTICO PARTIPATIVO: INSTRUMENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

Um passo fundamental nesta atividade foi sem dúvida a elaboração do 

levantamento detalhado da realidade, ou seja o diagnóstico, num processo que 

envolveu as pessoas da comunidade e o poder público existentes no território. 

Identificar o que elas pensam sobre a comunidade, a educação, a saúde 

e o trabalho e como estes direitos humanos básicos podem influenciar 

positivamente no seu modo de existir, na sua forma de vivenciar o presente e 

definir o futuro, para a formação da pessoa. 

Segundo José Márcio Barros e Paula Ziviani, “o levantamento de 

informações por meio de diagnósticos auxilia na tomada de decisões, na 

orientação de planos e triagem de caminhos possíveis na estruturação de 

projetos e propostas” (BARROS; ZIVIANI, 2011, p. 104). O mapeamento 

cultural é, portanto, uma boa ferramenta para detectar demandas explícitas e 

“ocultas” da região.     

Os quilombolas da Extrema e do Levantado, ainda que forma tímida 

estão lutando para conquistar não só o direito ao acesso à terra e à educação, 
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mas principalmente as condições de permanência e bom aproveitamento e 

poder atuar para a construção de nova realidade para a comunidade que 

contemple sua identidade, sua cultura, seus valores. 

As comunidades aos poucos superam a invisibilidade, e, evidenciam 

mais uma face da diversidade do Brasil. Faltam mais informações sobre sua 

organização social, as formas de produção, suas relações com o sagrado e o 

território, além dos caminhos para o acesso as políticas públicas e a efetivação 

dos Direitos. 

Por fim, este trabalho tem a finalidade de ajudar a luta dessas 

comunidades a se tornarem visíveis aos olhos da sociedade e  do Estado – 

para que seus direitos humanos econômicos, culturais, sociais e ambientais 

sejam efetivados, e, que essa situação de vulnerabilidade social em que se 

encontram seja resolvida, com a titularização fundiária, e acesso aos 

programas de moradia, agricultura e projetos para as mulheres quilombolas, 

além claro, da formação escolar da sussia e do curraleiro para as crianças das 

comunidades como forma de apropriação dos bens culturais e reconhecimento 

e pertencimento a sua história e luta. 
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Resumo: Sempre há a possibilidade de um embate no encontro de diferentes 
culturas, o que não é diferente em relação à religiosidade de um povo. Diante 
de tal problemática, é instigadora uma pesquisa que consiste em analisar a 
atuação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Minaçu, Goiás, 
junto à comunidade Kalunga, bem como a difusão da religião evangélica entre 
os quilombolas. Os usos e costumes por ela pregados se contrapõem aos 
costumes e festejos das comunidades tradicionais que desenvolveram seus 
princípios nas crenças de matriz africanas e no catolicismo. Os princípios 
norteadores dessa instituição religiosa e as interferências da prática religiosa 
cristã são perceptíveis na comunidade Kalunga no nordeste do Estado de 
Goiás, mesmo sendo tal comunidade reconhecida e protegida pelo Estado no 
Estatuto da Igualdade Racial. 
Palavras-chave: Identidade, Protestantismo, Kalunga. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

O Estatuto criado pela Lei, n.º 12.288, de 20 de julho de 2010, no 

Art.º 18 constitui que: “É assegurado aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e 

manifestos religiosos, sob a proteção do Estado.”Certifica-se de que o 

Estatuto, além de outras funções, é um forte aliado do povo Kalunga, pois 

garante que as comunidades quilombolas preservem seus costumes e 

tradições amparadas por leis federais, estaduais e por associações que 

defendem a preservação da cultura. Os quilombos têm despertado interesses 

de pesquisadores de diversas áreas de atuação/formação, para alguns, já se 

destinam uma saturação de pesquisas, até mesmo em relação à religiosidade 

dos Kalunga, entretanto, sobre a propagação das conversões dos Kalunga 

às práticas do protestantismo, existe poucos trabalhos científicos capaz de 

documentar a historicidade de um período importante de transição, de forma 

que registre o multiculturalismo existente naquele lugar e mostre a 

possibilidade de uma diversidade religiosa, conforme a existente no Brasil. 

Esta pesquisa pretende realizar um estudo aprofundado sobre o tema a fim 
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de descobrir como de fato ocorre o trabalho realizado pelas igrejas 

protestantes, na comunidade Kalunga, nas imediações do Vão das Almas, 

Vão do Moleque e Engenho II. Diante da temática: religiosidade da 

comunidade Kalunga, analisará o grau de aceitação de novas doutrinas pela 

própria comunidade e identificar os impactos causados na cultura local pelos 

preceitos religiosos propostos pela igreja. O projeto visa contribuir para 

aumentar a sensibilidade ou conscientização quanto à manutenção do 

patrimônio cultural imaterial da comunidade Kalunga com fulcro no Estatuto da 

Igualdade Racial. 

 

2- METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, far-se-á a escolha 

de estratégias capazes de investigar o objeto estudo por meio etnográfico, 

utilizando questionário, a ser aplicado  aos  grupos   responsáveis  pela  

atuação  da  igreja  na comunidade Kalunga. Tal Instrumento destina-se aos 

membros da comunidade que fizeram a opção de deixar sua origem religiosa 

para tornarem evangélicos e também àqueles que não optaram pela religião 

evangélica. Serão observadas quais foram às principais mudanças de hábitos 

desde que a igreja passou a atuar, tanto no sentido social como cultural da 

comunidade, como a obtenção dos dados será de maneira qualitativa. Com a 

análise dos dados obtidos, a intervenção, direta do pesquisador, a partir do 

referencial bibliográfico e pesquisa in loco para maior compreensão das 

práticas religiosas existentes ali, será possível descobrir de que modo se 

relacionam a heranças culturais com a mudança religiosa que tem ocorrido na 

comunidade. Mediante a descoberta, pode surgir uma proposta acerca de um 

acordo entre as diferenças existentes na prática religiosa dos Kalunga, com o 

que a igreja evangélica acredita ser o fundamental para a salvação. Dessa 

análise surgirá a conclusão sobre até que ponto a igreja influencia ou não na 

perpetuação da cultura marcante dos povos pesquisados. Por fim, serão 

tabulados os dados colhidos nas entrevistas (em forma de tabelas, gráficos, 

quadros e confecção de mapa/s), analisados e interpretados, para o 

desenvolvimento da dissertação. Por conseguinte, apresentar os resultados do 

estudo em tempo hábil, para a defesa pública. 
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3- RELATÓRIO DAS AÇÕES 

 

Evidencia-se que a maneira mais usada pela comunidade Kalunga, para 

perpetuação da sua origem cultural, ocorre por meio de suas expressões e 

práticas religiosas, pois, a maior parte do conhecimento por eles adquirido se 

deve aos seus ancestrais. Como a pesquisa está em andamento, foram feitas 

algumas ações através da oralidade, ouvindo relatos de pessoas da 

comunidade Kalunga e líderes da Igreja Evangélica assembleia de Deus, 

ministério Madureira. Eles atribuem à prática religiosa não só como a 

representatividade de uma reafirmação de sua identidade cultual, acreditam 

que o calendário anual das festas está diretamente relacionado à meteorologia 

e ainda,  as festas religiosas marcam um ritual de iniciação de crianças e 

membros que se tornam adeptos das práticas religiosas ali presente ou até 

mesmo para constituir lideranças políticas. 

A maioria dos moradores se denomina católicos, porém, são 

consideravelmente fortes as práticas das religiões afro-brasileiras que, segundo 

Ferretti (2005), “parece mais adequado dizer que as religiões afro-brasileiras 

não são religiões de salvação, de redenção e do pecado, como o cristianismo e 

suas diferentes matrizes”. Com base no que trata o autor, o contrário acontece 

com as religiões protestantes, que pregam a conversão da pessoa, para 

comungar com suas sua cosmovisão religiosa. Assim sendo os membros da 

comunidade devem renunciar suas tradições para aderirem as práticas 

religiosas confessionais dessas instituições. 

 

CONCLUSÕES 

 

Apesar da não aplicabilidade tão imediata, por ser na área de Ciências 

Humanas, espera-se que ao finalizar a pesquisa, a mesma possa contribua 

significativamente produzindo um conhecimento científico sobre o tema, e que 

esse, seja gerador de outros conhecimentos, analisando se as conversões dos 

Kalunga ao protestantismo poderão levar à extinção das expressões culturais 

próprias desse povo. Evidencia-se que a maneira mais usada pela comunidade 

Kalunga, para perpetuação da sua origem cultural, ocorre por meio de suas 
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expressões e práticas religiosas, pois, a maior parte do conhecimento por eles 

adquirido se deve aos seus ancestrais, considerados como seus guias 

espirituais e por isso, devem ser reverenciados em suas práticas de adoração, 

como um meio de valorização daqueles que os antecederam. 
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Resumo: A região nordeste de Goiás foi ocupada no século XVIII, com a 
exploração do ouro utilizando trabalhadores na condição de escravos. A 
resistência ao trabalho escravo levou a formação na região do maior núcleo 
quilombola do Brasil. São os Povos Kalunga, residentes nos municípios de 
Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. A prática da 
agricultura associada com os festejos dos santos é uma das principais 
características da cultura Kalunga. As festas de Santos ocorre obedecendo a 
um calendário que vai desde o plantio a colheita, e ocorre em vários pontos do 
território. Nesse artigo trataremos das práticas de produção agroecológicas e a 
relação com os festejos tradicionais que ocorrem na Comunidade, em especial 
aos festejos de São João realizado na localidade do Sucuri em Monte Alegre 
de Goiás e o Festejo do Vão do Muleque que ocorre na localidade do município 
de Cavalcante, onde são louvados São Gonçalo do Amarante, Senhora do 
Livramento e São Sebastião. 
Palavras-chave: Kalunga, festejos, agricultura.   

 

1-INTRODUÇÃO 

 

A região nordeste de Goiás apesar de apresentar uma das mais ricas 

paisagens de Goiás, apresenta atualmente como uma das mais carentes áreas 

do estado. Para Gomes (2004) “[...] apesar do tratamento negativo que essa 

região recebe de Historiadores, Geógrafos e Governante ela abriga, contudo, 

uma das mais ricas e originais culturas que se tem notícia, não só em Goiás, 
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mas no Brasil”. O autor se refere aos Povos Quilombola Kalunga, razão dessa 

pesquisa.  

O Território Kalunga localiza-se na Região Administrativa Nordeste do 

Estado de Goiás, microrregião da Chapada dos Veadeiros, a 595 km de 

Goiânia e a 430 de Brasília. O acesso ao território dá-se pela rodovia GO - 118, 

a partir do Distrito Federal. A figura (01) mostra os municípios onde estão 

territorializados os Povos Quilombola Kalunga, na microrregião da Chapada 

dos Veadeiros. 

Figura (01): Municípios habitados pelo Povo Kalunga em Goiás 
Fonte: Santos; Mendonça (2014) 
 

O Sítio Histórico Kalunga, juntamente com o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, forma uma das maiores áreas contínuas de Cerrado 

preservadas no estado Goiás, com 3.200 km².  Possui uma extensa rede 

hidrográfica, tendo no Rio Paranã o principal curso de água que corta o 

território desde Teresina de Goiás. 

Ambientalmente o Território Quilombola Kalunga caracteriza-se pela 

existência de um relevo irregular com elevações que chegam a 1200 metros de 

altitude. O clima tropical com temperatura média de 25º, oscilando a medias 

bastante baixa nos locais de altitude elevada como na Chapada dos Veadeiros 

em Alto Paraíso (GO). O índice pluviométrico conforme Barreira (2002), “fica 
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abaixo de 1300 mm nas áreas de baixa atitude, concentrando 70% da chuva na 

primavera e verão”, assim como ocorre nas demais regiões do Cerrado. 

A Comunidade Quilombola Kalunga mantem um calendário cultural rico 

em manifestações religiosas que misturam elementos da cultura afro 

ressignificados pelo catolicismo. As festas que ocorrem em várias localidades 

do território possui um calendário determinado pelas práticas agrícolas ainda 

abundantes entre os camponeses Kalunga. 

 

2-OS FESTEJOS DA COMUNIDADE KALUNGA 

 

Ao longo da história, o conhecimento popular gerado pelas comunidades 

tradicionais se dá devido à necessidade de resposta a diferentes situações que 

estão ligadas a contextos históricos, políticos, sociais e culturais. Deste modo, 

os saberes e fazeres construídos pelos membros destas comunidades está 

relacionado com a realidade em que os mesmos vivem. A produção de seus 

conhecimentos está sua história (uma própria visão de mundo), suas crenças, 

seus mitos, seus rituais, suas festas, enfim, suas noções de tempo e espaço. 

Os Kalunga foram vistos metodologicamente como descendentes de 

escravos, que, à deriva da sociedade institucional, construíram uma cultura 

própria, tendo como parâmetro sua história de grupo. Ao longo deste período a 

comunidade permaneceu, na sua maior parte, “isolada” devido às condições 

geomorfológicas da região, o que contribuiu para que seus membros 

fortalecessem sua identidade” (BAIOCCHI, 1999 p.13). 

As festas são elementos essenciais na vida de um grupo ou de uma 

comunidade e também históricas, algumas são realizadas de acordo com 

calendários, outras acontecem espontaneamente ou provisoriamente (NEVES, 

2007 p. 57). Para os Kalunga, uma de suas marcas registradas são os festejos 

em devoção aos Santos Católicos que acontecem obedecendo a um calendário 

anual estruturado principalmente de acordo com os ciclos de plantio e colheita, 

chuva e seca. 

Os festejos, além de representarem um veículo de afirmação e 

sacralização da identidade e, ao mesmo tempo, louvação do ancestral 

possibilita o conhecimento meteorológico a previsão do tempo que, de certa 

forma, interagem na execução do calendário agrícola, mostrado assim que as 
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crenças religiosas da comunidade estão intimamente ligadas ao ciclo produtivo 

e ao ciclo da natureza.  

O quadro (1) mostra as datas, os locais e os santos homenageados nas 

principais festas que ocorrem na Comunidade Quilombola Kalunga: 

 

FESTAS 
MÊS SANTO LOCAL MÊS/DATA 

Janeiro Três Reis Santos Contenda, Vão de Almas 
Vão do Muleque, Mimoso 

06/01 

Junho Santo Antônio 
 

Maiadinha, São Pedro 
 

11 a 13/06 
 

Julho São Sebastião Salina 18 e 19/07 

Agosto N.S D’Abadia Vão de Almas  12 a 15/08 
Setembro São Gonçalo, N. S. 

do Livramento 
Vão do Muleque 05 a 16/09  

Outubro N. Sa. Aparecida Ribeirão dos Bois 11 e 12/10   
Quadro (01): Santos homenageados pelos Povos Kalunga 
Fonte: Pesquisa de Campo (2014) 
 

Desde o período colonial os trabalhadores escravizados já se 

organizavam e realizavam as festividades, para homenagear alguns santos, ou 

mesmo para aliviar os momentos de tensão, de dores e de exploração que 

vivia dentro e fora das senzalas [...] que ao longo dos anos preserva a prática 

religiosa por meio das rezas, das danças, das brincadeiras e da culinária 

(NEVES, 2007 p. 11). 

Observa-se na comunidade [...] que as festas e romarias tradicionais 
da comunidade são um momento muito significativo para a vida 
comunitária. Durante a convivência com a comunidade [...] observa-
se recorrentemente a relação da fartura na produção da roça com a 
benção ou não de santos de devoção, especialmente os santos cujos 
dias caem nos tempos das aguas (outubro a março). Pois, acredita-se 
que especialmente aqueles santos têm o poder de fazer chover e 
proteger as plantações. (UNGARELLI, 2009, pg. 34).  
 

Dentre essas apresentadas destacarei as festa que acontecem nas 

localidades do Sicuri e Vão do Moleque, que serão objetos de estudo desse 

trabalho. A razão da escolha dos referidos festejos estão diretamente ligadas 

ao ciclo produtivo que se encerra normalmente no mês de abril. No festejo de 

São João na localidade do Sucuri, os quilombolas agradecem e comemora a 

fartura da colheita, ao passo que no festejo do Vão do Muleque eles pedem 

para que a safra que se inicia com o plantio em novembro seja abençoada com 

uma colheita farta de alimentos. “Encerra-se portanto um ciclo de cerimoniais e 

ritos agrários, iniciado em junho com o término da colheita” (BAIOCCHI, 1999). 
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3-FESTEJO DE SÃO JOÃO DO SUCURI 

 

Na Comunidade Quilombola Kalunga, a Festa de São João é realizada 

no mês de junho ao final da colheita, na localidade do Sucuri, Município de 

Monte Alegre de Goiás. A festa apresenta-se como um processo de reificação 

cultural, onde as cerimonias e rituais mostram um sincretismo rico em 

representações e, ao mesmo tempo, louvação do ancestral. De acordo com 

(BAIOCHI, 1999), o processo formal da “festa de São João” inclui: 

Organização espacial: capela, cozinha e mesa comum, 
casa do imperador, novena – nove (09) dias de rezas, 
festeiros em números de 12 (doze), cerimonias maior, 03 
(três) dias de duração, práticas de rituais (batismo, 
casamentos) e folias do cipó (BAIOCHI, 1999, s/p). 

 

O Imperador (capitão do mastro) é escolhido no último dia da festa 

através de sorteio, ou com exceção ao pagamento de promessa, sendo que o 

escolhido ou denominado, seja pertencente ou descendente da comunidade, 

mesmo que geograficamente resida em outra localidade. A escolha é 

anunciada nos pequenos sinos das capelas, e logo após a escolha o imperador 

e sua corte, dá início ao reinado que durará um ano. Nesse período ele 

desempenha o papel de coordenar e organizar a festa, acompanhando os 

preparatórios dos festeiros e contribuindo nas atividades. 

Os festeiros são encarregados da novena diária que ocorre antes do 

festejos e do alimento (arroz, mandioca, carne, feijão, farinha, abobora, farofa, 

etc.), que é servido à noite, para todos os romeiros participantes. Atualmente 

com o acesso facilitado pelas estradas com cortam a comunidade, o número de 

romeiros aumentou bastante, principalmente entre aqueles que deixaram a 

comunidade, mas que no período de festa voltam às suas raízes.  

Os ranchos de palha se espalham pelo cerrado e a diversão principal é o 

bate papo debaixo de uma árvore qualquer acompanhado de uma cachaça da 

terra. Os jovens preferem os sons ou um banho nas águas azuis do rio Paranã 

que caudalosamente saúda o santo e a todos presentes com suas águas 

cristalinas.   

 

4-FESTEJOS DO VÃO DO MULEQUE  
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A festa do Vão do Moleque acontece nos dias 14, 15 e 16 no mês de 

setembro no município de Cavalcante de Goiás, localizada na Chapada dos 

Veadeiros no Sitio Histórico Kalunga. De acordo com (BAIOCHI, 1999), esta 

festa encerra um ciclo de cerimoniais e ritos agrários (festejando o ano agrícola 

e solicitando fartura). 

O Império que se estabelece na Festa do Muleque é, em comemoração 

a São Sebastião, São Gonçalo do Amarante e Nossa Senhora do Livramento. 

Reúne cerca de 3000 pessoas de várias localidades, dentre outras 

comunidades do Território Quilombola Kalunga propiciando a prática coletiva 

da religiosidade, e ao mesmo tempo estabelece a convivência social 

necessária à reprodução cultural do grupo.  

Não tão diferente da metodologia dos Festejos de São João, a Festa do 

Muleque também é procedida de novenas e de império, sendo o ponto alto da 

festa o banquete (jantar) servido pelos festeiros/Imperador com produtos 

(arroz, feijão, farinha, carne, abóbora, guariroba e outras misturas) produzido 

normalmente na própria comunidade. O jantar simboliza a fartura e 

agradecimento aos santos pelo ano agrário e solicitando fartura para a próxima 

colheita. 

A festa se constitui com a mistura de grupos religiosos e não religiosos e 

manifestações sagradas e profanas. Há aqueles que buscam na festa apenas o 

lazer, a diversão e a brincadeira, enquanto outros permanecem fiéis e 

disciplinados com relação às suas obrigações religiosas (NEVES, 2007, p. 64). 

Essas duas festas citadas: a do São João e a Festa do Muleque. 

Sucessivamente inicia e finaliza o ciclo festivo da comunidade, que começa em 

junho e termina em setembro. A primeira acontece pós-colheita em 

agradecimento a fartura agrícola obtida e a segunda antecede ao preparo da 

roça solicitando fartura no Plantio que logo se iniciará. 

 

5-RELIGIÃO, FESTA E ALIMENTOS 

 

“As observações do ciclo da natureza e das estações do ano, marcam e 

delineiam as etapas dos trabalhos nas lavouras ao longo do ano” (RIGONATO, 

2003, s/p). Para isso os Kalunga utilizavam e ainda hoje, pouco se usa as 
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previsões meteorológicas do tempo feitas durante os festejos de São João 

Batista.  

Nesse festejo os Kalunga agradecem a boa colheita durante o ano, 

celebram o Santo em um espaço sagrado onde realiza o sincretismo. As 

cerimônias maiores realizam-se nos dia 23, 24 e 25, assim observam os sete 

dias subsequentes após esses dias de cerimonias. Fazem a correspondência 

de cada dia observado com um mês do ano. Em cada dia observa o mormaço 

pela manhã e pela tarde, pela manhã representa o início do mês e pela tarde o 

final. Esses mormaços que irão determinar a ocorrência de chuvas em cada mês 

orientando a comunidade no devido tempo para o plantio. 

Em pesquisas por Rigonato (2003), já apresentaram essa relação que os povos 

tradicionais têm a experiência de fazerem a previsão do tempo através da observação do 

mormaço do sol nos festejos de São João Batista.  O quadro (2) sintetiza a forma com que 

os Povos Kalunga realizam a previsão do tempo através da leitura de São João: 

 
Dia Observado Mês Referente Período do Dia Período do Mês 

26/06 Outubro  Mormaço de meio dia 
pra tarde 

Chove do meio do mês pra diante  

27/06 Novembro  
 

Mormaço nenhum O mês passa seco   

28/06 Dezembro  
 

Mormaço dia inteiro Mês de chuva 

29/06 Janeiro  
 

Mormaço dia inteiro Chove mês inteiro 

30/06 Fevereiro  Mormaço cedo A chuva começa no início do mês 

01/07 Março  Mormaço cedo Chuva pega cedo (começo do mês) 

01/07 Abril  Mormaço de meio dia 
pra tarde 

Chove do meio do mês pra diante  

Quadro (02):  Leitura do tempo durante o dia de São João  
Fonte:  Rigonato (2003) 
 

Na produção tradicional o ciclo das plantações é de suma importância para 

assegurar prosperidade social, econômica, e cultural das famílias. Diante dessa 

necessidade, geralmente há a integração das crenças com as previsões de tempo para 

assegurar uma melhor produtividade na lavoura (roçado).  A esse respeito, Santos, citado 

por Rigonato (2003) nos afirma: “[...] as estratégicas de combinação do ciclo do trabalho 

com o ciclo da natureza e com o ciclo festivo é um fator significativo na manutenção da 

reprodução familiar” (RIGONATO, 2003, p. 06). 
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Depois de finalizar o ciclo festivo iniciado em junho com a festa do Sicuri (festejo de 

São João) e fechado em setembro com a festa do Vão do Muleque (São Sebastião, São 

Gonçalo do Amarante e Nossa Senhora do Livramento) a comunidade Kalunga 

retorna sua atenção ao ciclo agrícola, pois é meados de setembro período de 

preparo da terra para o plantio. 

Para sobreviverem na região do Vão do Paranã19, os quilombolas 

fugidos das minas da Região Norte da Capitania de Goiás tiveram que 

desenvolver conhecimentos e técnicas para auxiliar no cotidiano dos mesmos, 

ao passo que também absorveram vários saberes indígenas. Essas técnicas e 

conhecimentos foram passados de “geração a geração20”, perpetuando até os 

dias de hoje, dando origem aos “saberes e fazeres” das Comunidades 

Quilombolas dessa região de Goiás e Tocantins.  

O conhecimento das plantas do Cerrado, sobretudo das plantas 

alimentícias e medicinais, se expressa prioritariamente nos quintais 

agroecológicos das casas na comunidade. Nesses espaços identificamos 

inúmeras espécies de plantas utilizadas na alimentação e na medicina 

tradicional. Para Arantes; Almeida (2012), “[...] Algumas são plantadas em seus 

quintais, outras encontradas no Cerrado. As ervas são utilizadas para resolver 

problemas de saúde mais simples, ou amenizar sintomas de algumas 

doenças”. Além disso, em momentos de crise na produção de alimentos são 

dos quintais agroecológicos que os Kalunga retiram boa parte dos alimentos 

consumidos. As estratégias de cultivo são diversificadas, seguindo um 

calendário que somente o ideário Kalunga é capaz de compreender e explicar.  

As roças são abertas nos meses de julho e agosto, e antes que 

cheguem as primeiras chuvas é feita a queimada e o desencoivaramento. Com 

                                                           
19 “O Vão do Paranã é uma forma alongada no sentido norte sul, como um corredor espremido 
entre alinhamentos elevados de Serras e Chapadões; ao mesmo tempo um “buraco”, as 
profundezas de um espaço [...] (BARREIRA, 2002, p. 91)”.  Segue o curso do Rio Paranã cujo 
a nascente se localiza em Formosa (GO), e a foz no Reservatório da Hidrelétrica Peixe - 
Angical, próximo a cidade de Paranã (TO). 

20 Não se conhece a terra onde se planta ou as águas onde se pesca, ou os animais que se 
cria, sem ter um contato duradouro com elas e eles, durante o qual se vai apropriando das 
lições que a terra, a água e os animais têm a oferecer para compreendê-los e fazê-los produzir. 
E esse aprendizado acumulado como experiências geradoras de saberes não ocorre na escola 
ou em práticas introduzidas por quaisquer. Elas são adquiridas na vivência diárias onde o 
camponês experimenta e consolida os saberes socialmente construídos ao longo de sua 
trajetória (RIBEIRO, 2015, p. 327). 
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a chegada das chuvas nos meses de novembro, dezembro e janeiro são 

realizados os policultivos, com diferentes sementes semeadas 

simultaneamente na mesma roça.  

O cultivo da roça não é prerrogativa apenas do homem Kalunga. A 

atividade envolve o homem, as mulheres, as crianças, os cachorro, os cavalos 

e tudo mais que puder de alguma forma ajudar para que tudo seja realizado a 

contento. Para tanto são erguidos pequenos ranchos de palha na área, local 

em que recebe parte da cozinha da família. O fogão feito em pedra na forma de 

trempe garante um sabor inigualável à comida que a todo tempo permanece 

quente e pronta para o consumo. 

A pesquisa nos mostrou que esses saberes estão espalhados pelo 

território quilombola, sendo parte de uma cultura que insiste em manter seus 

fundamentos tradicionais, pautados na convivência harmônica com a natureza 

do Cerrado. São conhecimentos sobre as plantas e suas várias aplicações 

(alimentos, medicamentos, construções), sementes crioulas selecionadas 

utilizadas na agricultura local constituído uma diversidade de espécies. Mesmo 

as crianças conhecem de as plantas medicinais e como devem ser utilizadas. 

São saberes que foram construídos junto a resistência e a persistência pela 

permanência na terra. Situação inerente às comunidades camponesas no 

Brasil.  

Os Kalunga são guardiões de inúmeros tipos de sementes de milho, 

arroz, mandioca, feijão, inhame, abóbora, cará e outros gêneros alimentícios, 

que ainda não sofreram com a invasão dos produtos geneticamente 

modificados. Os agricultores da Comunidade Quilombola Kalunga, em que 

pese a facilidade de acesso aos transgênicos utilizam prioritariamente 

sementes crioulas, selecionadas e guardadas pela comunidade.  

A diversidade das sementes utilizadas pela comunidade garante a 

produtividades em função da adaptação das plantas cultivadas às condições 

ambientais da região. Em tempos de crise hídrica essas sementes apresentam 

maior resistência em relação às melhoradas pelas técnicas da hibridação e 

transgenia. Ademais, os agricultores quilombolas não necessitam adquirir as 

sementes anualmente, já que em sua colheita já separa uma quantidade para 

plantar na próxima safra.  
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A diversidade das práticas agroecológicas expressadas na utilização das 

sementes crioulas, coloca os agricultores da Comunidade Quilombola Kalunga 

na condição de guardiões de um dos principais bancos genéticos de Goiás. 

Durante a pesquisa somente em uma “tuia” e no quintal de um dos agricultores 

acompanhados encontramos cinco tipos de arroz, quatro de feijão, três de 

milho, quatro de mandioca, quatro tipo de banana, cana de açúcar, mamão, 

abóbora, inhame, cará, enfim um banco genético precioso para a agricultura 

camponesa e claro para a agricultura convencional. Isso sem considerar a 

variedade de plantas medicinais existentes nos quintais ecológicos nas 

residências da comunidade. Nos períodos de pouca chuva como o ocorrido nos 

anos de 2007/2008, são foram dos quintais que os agricultores quilombolas 

retiraram o alimento, haja vista que as roças não vingaram. As figuras (02, 03) 

mostram o modelo de organização da roça Kalunga: 

  
Figura (02): policultivo, consórcio entre arroz e 
abóbora 
Fonte: pesquisa de campo janeiro 2015. Autor: 
Valmir Crispim Santos 
 

Figura 03: consórcio de arroz e mandioca 
Fonte: pesquisa de campo, abril (2015) 
Autor: Santos (2015). 
 

 

As estratégias de cultivo são diversificadas, seguindo um calendário que 

somente o ideário Kalunga é capaz de compreender e explicar. As roças são 

abertas nos meses de julho e agosto, e antes que cheguem as primeiras 

chuvas é feita a queimada e o desencoivaramento. Com a chegada das chuvas 

nos meses de novembro, dezembro e janeiro são realizados os policultivos, 

com diferentes sementes semeadas simultaneamente na mesma roça.  

O milho e o arroz são consorciados com abóbora, mandioca, pepino, 

melão e outros. O agricultor utiliza espaçamentos que diminuem a concorrência 

entre plantas durante o ciclo produtivo, possibilitando que todas atinjam o 
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máximo de produção. E como disse o poeta Zé Furtuna: “nos dará para o ano 

um parto cheio de fartura”. 

Durante a pesquisa algumas situações nos chamou a atenção pela 

relação existente entre as práticas agrícolas e os santos comemorados ao 

longo do ano. Os saberes e fazeres estão presentes em toda e quaisquer 

atividades realizadas no cultivo dos alimentos. 

  Como exemplo reproduziremos um dedo de prosa que tivemos com um 

camponês da comunidade numa das muitas visitas que fizemos ao território 

durante a pesquisa. Falando sobre o momento adequado para efetuar o plantio 

das “roças de toco”, ele me explicou que seus plantios eram realizados 

preferencialmente nos dia dos santos comemorados em dezembro e janeiro: ou 

se plantava com Nossa Senhora da Conceição (07/12), ou com Santa Luzia 

(13/12), e os cultivos mais tardios são realizados em Santos Reis (06/01). Após 

a colheita que segundo ele seria farturosa, o agricultor não poderia deixar de 

fazer uma oferta do produto colhido ao santo do dia em que foi feito o plantio, 

correndo o risco se assim não proceder de ser penalizado no plantio seguinte. 

A oferta referida ocorre com doações aos festeiros nas festas tradicionais ou 

num almoço ou jantar de folia.  

Essa relação não encontra qualquer recepção na literatura 

especializada, quer a agronômica ou climatológica. Ocorre que essa foi a 

maneira em que os camponeses conseguiram para garantir que os cultivos 

desenvolvessem de maneira que fosse beneficiado pelo ciclo chuvoso que 

ocorre entre os meses de novembro e março. São referências no calendário 

que somente eles são capazes de explicar.  

Sobre essa referência ouvimos o Técnico em Agropecuária Valmir 

Crispim Santos, que atua na comunidade desde 2003, em programas de 

extensão rural e defesa agropecuária. Segundo ele procede o fato de que 

nesse período as chuvas são mais constantes na região, com volumes 

consideráveis nos meses de dezembro e janeiro. Em relação a crença de que 

os cultivos nos dias de santo ganham com maior segurança, o técnico nos 

informou que não somente a chuva é considerado nessa prática, mas também 

o ataque de insetos e doenças que ocorrem em menor quantidade quando a 

planta apresenta melhores condições reprodutivas.  
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Sobre a fé camponesa em realizar os plantios nos dias dos santos ele 

disse ser algo mágico, inexplicável e sobretudo consolidado. Mesmo não sendo 

recepcionado pela ciência positivista não devemos duvidar de sua eficácia pois 

como profissional das ciências agrárias com longa experiência acompanhando 

as práticas camponesas, aprendi nunca duvidar da fé das pessoas simples. É 

melhor aplicar a máxima que nos ensina que “em time que está ganhando 

raramente fazemos substituições”.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Os plantios que iniciaram prioritariamente com Nossa Senhora da 

Conceição, Santa Luzia e Santos Reis, respectivamente nos dias 08 e 13 de 

dezembro e 06 de janeiro deram os frutos esperados. A crença dos agricultores 

concretizada nas práticas dos saberes foi agraciada com mais um ano de 

fartura, de tuia cheia e muita alegria. Agora chegou a hora de agradecer aos 

Santos pela graça recebida. 

Na região do Sucuri, nas barrancas do rio Paranã, a novena avisa que já 

é o momento de começar os preparatórios para mais um festejo. Os ranchos 

que servirão de residência aos Kalunga durante uma semana de muitas 

alegrias e rezas começam a ser preparados, cobertos com folha de piaçaba. 

Um aglomerado se forma ao lado da capela e a alegria está estampada em 

cada gesto, nos bate-papo e em especial nos momentos de fé. Agosto é a vez 

de Vão de Almas, o mesmo ocorrendo em setembro no Vão Muleque e em 

outras localidades.   

As leituras do tempo realizadas em São João avisam que já é o 

momento de preparar a terra para um novo ciclo agrícola. Lá na roça a família 

constrói mais um rancho e tudo se recomeça nas serras do Vão do Paranã. 

O cultivo se repete no mesmo local por dois ou três anos, momento que a terra 

entra em pousio, revegetando naturalmente e em pouco tempo uma capoeira 

recobre o solo. É a “agricultura de alternância” (SCHIMIT, 2010), praticada por 

indígenas e camponeses do Cerrado e da Amazônia brasileira. Ela possibilita a 

recuperação natural da fertilidade do solo, devolvendo os nutrientes retirados 

pelos cultivos de arroz, milho, feijão, banana, inhame, enfim um punhado de 

alimentos. 
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Em breve a vegetação dará lugar a um novo cultivo e o solo se cobre de 

fé e esperança para mais uma boa colheita. E mais uma vez tudo se repete. Os 

kalungueiros e convidados estarão no Sucuri ou no Vão do Muleque gritando: 

viva São João, viva São Gonçalo do Amarante, viva Nossa Senhora do 

Livramento, viva São Sebastião... 
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COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA E O PROTESTANTISMO 
 

Rosiane Dias Mota21 
 

Resumo: Tem-se com a presente investigação o objetivo de analisar a 
influência do protestantismo na produção do espaço sagrado protestante e a 
ressignificação das práticas territoriais e identitárias do kalunga convertido. Os 
procedimentos teórico-metodológicos dividem-se em distintas fases que são a 
Pesquisa Bibliográfica e Documental; e a Pesquisa de Campo. Tem-se como 
recorte geográfico o Sitio Histórico do Patrimônio Cultural, que abrange os 
municípios de Teresina de Goiás, Cavalcante, e Monte Alegre. Tem-se como 
resultado uma analise da relação das igrejas protestantes com a 
ressignificação das identidades territoriais da Comunidade Kalunga. 
Palavras-chave: Religião. Kalunga. Identidade Territorial. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O termo protestantismo foi cunhado com o advento da Reforma 

Protestante no século XVI. Denominado Movimento Reformista, a Reforma 

Protestante ocorreu juntamente com o Renascimento. Enquanto este último 

teria atingido a elite social, a Reforma teria alcançado a massa europeia, 

contudo, ambos lutavam contra as ideias da Igreja Católica Romana, mas com 

perspectivas distintas22. 

No Brasil, as ramificações que deram origem as igrejas protestantes 

passaram por diversas mudanças, o que resultou no aparecimento de centenas 

de denominações/igrejas, assim como em um aumento considerável de 

convertidos. De acordo com o Censo Demográfico de 2000 publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 169.872,856 de brasileiros 

afirmaram ser protestantes (denominando-se evangélicos, pentecostais, ou 

membros da Congregação Cristã do Brasil ou da Assembleia de Deus). 

A presença da igreja e suas múltiplas variações contribuíram para uma 

ressignificação da identidade territorial dos brasileiros que se “tornaram 

                                                           
21 Doutoranda em Geografia (IESA-UFG) – Bolsista CAPES. e-mail: 
rosianeturismo@yahoo.com.br. Orientadora: Profa Dra Maria Geralda de Almeida. 
22 Este Movimento iniciou-se motivado tanto por fatores religiosos como também econômicos e 
políticos. A questão política se deu devido algumas localidades da Europa serem contra a 
soberania da Igreja sobre os reinados. E, no que se refere a dimensão econômica, os 
governantes estavam descontentes com relação a obrigatoriedade de recolhimento de 
impostos e o envio dos mesmos a Roma, fato que acentuava a pobreza local. 
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crentes23”. De acordo com Mendonça (2005, p.51) “embora seja certo que as 

religiões universais, como são as protestantes, sempre assimilam ou mantem 

traços das culturas locais [...] o protestantismo que chegou no Brasil jamais se 

identificou com a cultura brasileira”.  

Para o autor o protestantismo inserido no país possui um formato norte-

americano com “matrizes denominacionais e dependência teológica”. O autor 

ao refletir sobre o protestantismo no Brasil explica que há uma contradição ao 

se falar em “Protestantismo Brasileiro” tendo em vista que o mesmo não se 

identificou com a cultura local, sendo o ideal é referir-se a essa religião como 

“Protestantismo no Brasil”. No entanto, Léonard (1981) defende a ideia de 

Protestantismo Brasileiro, diante das particularidades histórico-sociais vividas 

pelas igrejas protestantes desde sua entrada no país.  Esta falta de 

identificação é maior com relação às igrejas tradicionais e pentecostais, 

diferentemente, as neopentecostais, conforme apresentado, possuem  maior 

flexibilidade. No entanto, todas possuem o mesmo propósito pregar o 

evangelho, fazer missões24. 

As missões são realizadas por meio do evangelismo e da abertura de 

novas congregações, assim como por meio da criação de novos grupos de 

oração em residências de recém-convertidos. O campo de atuação dos 

obreiros25 do protestantismo é ilimitado e tem atingido tanto comunidades no 

meio urbano quanto no meio rural. A atuação destes agentes religiosos 

ultrapassou fronteiras geográficas, éticas e religiosas, e se estabeleceu em 

comunidades tradicionais como as ribeirinhas, as indígenas e as quilombolas. 

Entre as comunidades tradicionais presentes no país que tiveram a 

entrada do protestantismo pode-se destacar as Comunidades indígenas, como 

o povo Yanomami na Aldeia Marari (RR), a Reserva Indígena Sucuruí (RO), e 

as Comunidades Quilombolas, como é o caso dos Kalunga (GO), principal 

objeto de estudo desta investigação (MENEZES, 2010; RIOS, 2007). 

O protestantismo na Comunidade Kalunga se iniciou por meio de 

missionários, com o objetivo de ensinar o evangelho, e logo estes se instalaram 

                                                           
23 Utiliza-se para fins desta investigação a expressão: “crentes”, como sinônimo de 
protestantes, ou de brasileiros convertidos ao protestantismo. 
24 O cristianismo tem como missão disseminar o evangelho. Este compromisso consiste em 
uma incumbência dada por Jesus Cristo, que esta registrada na Bíblia Sagrada - “Ide por todo 
o mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Livro de Marcos, cap. 16, ver. 15) 
25 Agentes que pregam o evangelho. 
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no Sitio. Os Kalunga após a conversão passam a adotar comportamentos 

distintos de outrora. Ele muda sua forma de vestir, de socializar-se, tem sua 

forma de produzir seu cotidiano modificado pelas regras da igreja. 

Esta reflexão sobre a presença do protestantismo na Comunidade 

Quilombola Kalunga levou a seguinte indagação: de que forma a presença do 

protestantismo no território kalunga tem influenciado nas relações territoriais, e 

nas práticas culturais de seus moradores? A partir desta e de outros 

questionamentos definiu-se para a presente investigação o objetivo geral de 

analisar a influência do protestantismo na produção do espaço sagrado 

protestante e a ressignificação das práticas territoriais e identitárias do kalunga 

convertido. 

Para realizar esta pesquisa apoia-se no estudo do espaço vivido, do 

lugar e da valorização das representações, enfim a elementos ligados ao 

subjetivismo presente no território e nas relações territoriais estabelecidas. Este 

está relacionado ao método dialético, com este é possível, interpretar signos, e 

refletir sobre elementos imateriais. Adotou-se como aspectos teórico-

metodológicos às contribuições de Marinho (2008); e Almeida (2010; 2005) no 

que se refere a estudos realizados sobre a Comunidade Quilombola Kalunga e 

sobre leituras relacionadas a território, identidade territorial e comunidades 

tradicionais no cerrado. De Haesbaert (2007) com o estudo referente a 

identidade territorial; e, Boice, Veith Júnior, e Horton (1999) que discutem o 

protestantismo. Os procedimentos teórico-metodológicos dividiram-se em 

Pesquisa Bibliográfica-Documental, e Pesquisa de Campo. 

O presente artigo estrutura-se em uma discussão sobre o território 

kalunga, em seguida apresenta-se como o protestantismo se desenvolve na 

Comunidade e encerra-se com uma reflexão sobre a relação do protestantismo 

com a ressignificação da identidade territorial no quilombo.  

 

2 - O TERRITÓRIO KALUNGA 

 

A Comunidade Kalunga é constituída, originalmente, de descendentes 

de negros, que organizaram seu quilombo, na região da Chapada dos 

Veadeiros, no norte do estado de Goiás. Esta comunidade está localizada, no 



 

 

78 

denominado Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga26, que ocupa uma 

área de 263,2 mil hectares, centrado entre os municípios de Monte Alegre, 

Teresina e Cavalcante.  

O Sítio reconhecido está em uma região denominada de Vãos da Serra 

Geral27. Esta área é predominantemente cerradeira, irrigada pelas bacias dos 

Rios Paranã e das Almas. Além destes, outros rios menores também 

abastecem a região, como Rio Corrente, e seus afluentes Areias, Correntinha e 

Curriola (ALMEIDA, 2010). O fato de comunidade estar, localizada em uma 

região de difícil acesso28, composta de vários morros e serras dificultou por 

várias décadas a entrada e/ou o estabelecimento do protestantismo na 

comunidade, que é composta de 62 localidades e uma população de 

aproximadamente 3.752 habitantes29 (Figura 1).  

Os kalunga possuem um modo de vida tradicional que reflete tanto a 

forte ligação do quilombola com a terra, e com seu território, quanto a 

“expressão de resistência ao processo de capitalismo e também uma forma de 

sobrevivência dentro do capitalismo, uma vez que a terra é utilizada também 

como meio de produção de bens para comercialização” (ROSA, 2012, p.7).  No 

caso da Comunidade os modos de vida se reafirmam mais com a produção do 

que com a comercialização, tendo em vista que esta última ocorre de maneira 

tímida. 

O fato de estarem em uma região de cerrado e de possuírem uma forte 

ligação com esta vegetação os levou a ser denominados como povos 

cerradeiros (ALMEIDA, 2010). A autora dá esta denominação aos kalunga, 

                                                           
26 Os aspectos topográficos da região levaram pesquisadores como Marinho (2008) propor 
uma divisão do território por meio de suas principais serras e bacias hidrográficas. A autora 
divide como principais núcleos do Sítio o Engenho II, Vão do Moleque, Vão de Almas e 
Ribeirão dos Bois. Destes o Engenho II é o que possui melhor infraestrutura e está mais 
próximo a uma sede municipal, a 20 Km de Cavalcante. Já os Vãos de Almas e do Moleque 
estão entre as localidades de mais difícil acesso, a aproximadamente a 60 Km e 120 Km de 
Cavalcante, respectivamente.  
27 De acordo com Nascimento (1991:18) o termo “vão” é utilizado “para designar a depressão 
posicionada entre relevos mais altos, representados aqui pela es carpa do Chapadão Central 
(BA), que constitui a Serra Geral de Goiás, e pelo Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba.  
28 O terreno acidentado, com variação altimétrica que sai de 400m e chega a 1.300m de 
elevação, associada a um solo considerado de difícil correção, devido sua acidez, limitou nesta 
área também a expansão agrícola de monoculturas, como ocorre em todo o Estado. O que 
levou ao desenvolvimento de uma economia de subsistência, com pequenos roçados e hortas, 
ambos destinados ao consumo familiar. 
29 Dados do “Perfil das Comunidades Quilombolas: Alcântara, Ivapurunduva e Kalunga” 
publicado pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir, 
2004) 
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porque estes “reconhecem a herança cultural e o local de vivências com suas 

características naturais, como definidores de seu grupo social e de sua 

identidade territorial” (op. cit., p.43). As localidades que formam o Sítio 

Kalunga, em suas diferentes dimensões, podem ser consideradas como 

territórios identitários, porque “eles se caracterizam pelo papel primordial da 

vivência e pelo marco natural, o Cerrado [...]” (ALMEIDA, 2005, p. 338)30.  

 

 

 

Figura 1: Localidades do Sítio Histórico Patrimônio Cultural Kalunga (2014) – Localidades 

identificadas por Aguiar (2013) - Fonte: AGUIAR (2013) e Trabalho de Campo - MOTA, 2014. 

 

É neste território de cerrado que os kalunga têm suas casas, e 

produzem seus quintais com fruteiras, plantas do cerrado, ervas, hortas, entre 

outras. Em algumas localidades há a dificuldade de realizar o cultivo de 

alimentos nos quintais devido ao limitado acesso a água. A falta de água 

consiste em um fator que interfere diretamente na organização espacial das 

famílias kalunga. Estas buscam situar-se nas proximidades dos cursos d’água 

e às margens das rodagens (estradas). Outra limitação que marca o modo de 

                                                           
30 A autora explica ainda que os territórios identitários “seriam tanto espaços de sociabilidade 
comunitária como refúgios frente às agressões externas de qualquer tipo” (Almeida, 2005: 338) 
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vida dos kalunga na maioria das localidades é a ausência de energia elétrica. 

Assim como é neste território que são estabelecidas as relações territoriais 

entre parentes, vizinhos, amigos e conhecidos. O território kalunga como terra 

camponesa ultrapassa a noção de trabalho. Ele “é também morada da vida, 

lugar dos animais de estimação, do pomar, da horta e do jardim, é a terra da 

fartura, onde o grupo familiar se reproduz por meio do auto-consumo”. 

(PAULINO; ALMEIDA, 2010, p.40). 

Além do Cerrado outro elemento que marca a identidade territorial 

Kalunga é a religião. Os Kalunga tem em seu território um calendário de festas 

e manifestações cíclicas ligadas ao catolicismo popular. Os festejos ora são 

caracterizados em folias, ou rezas de terços, ora em grandes reuniões festivas 

denominadas de Impérios. Entre os santos celebrados estão São Sebastião, 

Santo Antônio, Santo Reis, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do 

Livramento, Nossa Senhora das Neves, São José, Nossa Senhora Aparecida, 

Nossa Senhora d’Abadia, São Gonçalo, Menino Jesus, e Santa Luzia. 

Esta devoção chegou ao território por meio de missões católicas, que 

tinham o objetivo de evangelizar os Kalunga. Os missionários católicos 

ensinaram práticas religiosas como rezas, cânticos, ladainhas e protocolos de 

festejos aos moradores do Sítio. Contudo, esse ensino foi realizado de forma 

pontual, e sem acompanhamento. Ao longo dos anos a ausência da Igreja 

Católica deixou o ensino dos dogmas católicos negligenciados. Na maioria das 

localidades que possuem Capelas construídas, o Padre as visita uma vez por 

ano, na ocasião da festa do santo padroeiro, quanto o mesmo realiza 

casamentos e batizados. Esta ausência de um representante da Igreja Católica 

levou os Kalunga a transmitirem da forma que acreditavam ser correta aquilo 

que aprenderam com seus pais. 

Ocorreu com isso uma reconstrução daquilo que foi aprendido, e uma 

ressignificação e inserção de elementos materiais e imateriais ligados á outras 

matrizes religiosas. Tudo isso consolidou-se em uma contínua reconstrução de 

um catolicismo popular. Neste foram inseridos e ressignificados distintos 

elementos, alguns desconhecidos ou até mesmo rejeitados pela própria igreja, 

como foi por muitos anos o caso da prática da folia e das crenças em seres 

míticos. Assim as rezas, as ladainhas e as formas de adorar os santos foram 

adaptadas àquilo que eles sabiam fazer, ou da forma que outros lhe 
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transmitiram, a estas se adicionou elementos míticos transmitidos pela cultura 

e imaginário local. 

Atualmente, em toda Comunidade há três pequenas Igrejas Católicas, 

denominadas pelos Kalunga de Capelas (Figura 2).  

 
Figura 2: Capela do Engenho II 
Fonte: MOTA, R. D. – Data: 11 de julho de 2010 

 

As Capelas estão localizadas nos Vão do Muleque, Vão de Almas e 

Engenho II. Das três apenas a última é utilizada fora dos períodos festivos. Os 

moradores do Engenho II, na tentativa de fortalecerem a fé católica realizam 

rezas de terço no local. O espaço desta Igreja também é utilizado no 

empreendimento de ações sociais, como a ministração de cursos com 

temáticas variadas para a Comunidade. 

O catolicismo se faz presente em todo o Sítio, e vários Kalunga se 

autodenominam como tal, mesmo nunca tendo sido batizados ou participado 

das atividades religiosas ligadas a Igreja Católica. A religião católica se 

materializa no modo de vida Kalunga, nas festas e nas suas crenças de uma 

forma híbrida, na qual há a devoção ao santo, mas também confia-se nas 

rezas, nas benzeções e nas simpatias. Da mesma forma a imaterialidade do 

território também se manifesta por meio do catolicismo popular. Neste âmbito a 

imaterialidade de seu território, está presente tanto por meio das crenças 

quanto das relações territoriais existentes entre os sujeitos pertencentes ou não 

ao Sítio. Os kalunga no âmbito da leitura do território são considerados 
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sujeitos, responsáveis pelas relações territoriais, territorialidades e identidade 

territorial kalunga. Tais relações estabelecidas também levam a formação de 

redes que ligam atores tanto internos quanto externos. 

A identidade territorial destes quilombolas, assim como, as relações 

produzidas neste e a partir deste, são imbricados de significados, de trocas e 

de conflitos. Neste sentido, Velloso (2006) ao discutir o processo de formação 

do território kalunga, afirma que “a identidade denominada ‘Kalunga’ foi 

atribuída e não construída pelo próprio grupo social. As comunidades referiam-

se e continuam se referindo umas às outras pelo lugar que elas habitam, ou 

seja, fulano do Engenho, sicrano do Vão de Almas, da Contenda , etc” (op. Cit. 

p.93). De acordo com a autora o nome Kalunga foi instituído com um 

significado político a partir do “Projeto Kalunga: povo da terra” com a finalidade 

de garantir o reconhecimento da terra. Desse modo, “[...] ser chamado de 

Kalunga deixa de ser negativo, passando a ser referência identitária positiva e 

o grupo social começa a assumir essa ‘nova identidade’” (idem, p.94). 

O modo de vida está diretamente ligado a identidade, as territorialidades 

e as relações territoriais.  Em seu território o modo de vida kalunga apesar de 

ter forte influencia católica possui elementos distintos desta religião, que foram 

adquiridos com os seus antepassados, como é o caso dos causos e histórias 

de seres mágicos contadas em rodas de conversa, das músicas e de danças 

tradicionais. Entre as danças e músicas locais pode-se destacar a “Sussa” e a 

“Curraleira”, que são músicas cantadas e dançadas durante os encontros e as 

festividades dedicados a santos católicos. 

A identidade territorial quilombola kalunga é composta de elementos 

tanto de matriz africana, quanto de trazidos pelos missionários católicos 

(Quadro 1). 

A relação do Kalunga com a terra, com o catolicismo popular, suas 

festas, suas músicas e danças compõem os territórios quilombolas que são 

constituídos em um “jogo” de dimensões materiais e imateriais31. Neste jogo o 

ocorre a produção do lugar, na relação de pertencimento do indivíduo com o 

local, com suas práticas culturais. As manifestações da cultura kalunga assim 

                                                           
31 O território se constitui em um “jogo entre material e imaterial, funcional e simbólico” 
(Haesbaert, 2007:37). 
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como as relações territoriais estabelecidas no quilombo “convivem” de maneira 

conflituosa com o protestantismo no Sítio. 

 

Elementos da Identidade Territorial Kalunga 

Modo de Vida - Afrodescente Decorrente do Catolicismo 

Alimentação Protocolos das festas 

Economia de Subsistência  Necessidade de se batizar os filhos 

Casamentos na mesma família Rezas de terços e ladainhas em latim 

Músicas e danças Criação de um calendário festivo com 

base nos santos e períodos de colheitas 

Uso de instrumentos musicais rústicos e 

de fabricação própria 

Inserção de novos instrumentos 

Benzeções Inserção das folias como forma de 

propagação da fé 

Crença em seres míticos e sagrados Crença em santos da Igreja Católica 

Quadro 1: Elementos da Identidade Territorial Kalunga 

Fonte: MOTA, R. D. 2014 

  

3 - O PROTESTANTISMO NA COMUNIDADE KALUNGA 

 

O protestantismo está presente na Comunidade Kalunga há mais de 

duas décadas. Os kalunga relatam que missionários visitam e pregam na 

região desde os anos de 1980. Contudo, essa intensificação se deu nos últimos 

dez anos com a ampliação da malha viária, abertura de estradas e o acesso de 

algumas localidades à energia elétrica. 

A influência da igreja protestante na Comunidade está presente ora pelo 

discurso de descontentamento daqueles ligados a outras religiões, que afirmam 

que a igreja leva os moradores a abandonarem práticas culturais cotidianas. 

Ora, pela declaração de membros da comunidade, que as instituições 

protestantes contribuem para melhoria da qualidade de vida daqueles inseridos 

ou próximos a estas instituições.  

Atualmente existem cinco igrejas protestantes ativas, uma abandonada e 

uma creche protestante no Sítio Kalunga (Figura 3). Elas estão nas localidades 

de Riachão e Diadema, Vão de Almas, Vão do Muleque e Engenho II. Nas 

localidades Riachão e Diadema, município de Teresina de Goiás, estão 
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presentes as Igrejas Batista Ebenèzer por meio da Creche Ebenèzer e a 

Assembleia de Deus. 

 

 

Figura 3: Protestantismo no Sítio Histórico Cultural Kalunga (2014) 

Fonte: MOTA, R. D. 2014. 

 

No Vão de Almas, Teresina de Goiás, existem quatro famílias 

protestantes na localidade do Vão de Almas e um grupo de evangelização 

permanente, coordenado por uma missionária de Brasília, localizado em 

Jurema, e há uma igreja evangélica está em construção na localidade de 

Maiadinha (Figura 4).  
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Figura 4: Mapa Falado: protestantes localizados no Vão de Almas (2013) 

Fonte: Trabalho de Campo – MOTA, 2013 

 

As primeiras ações de evangelização dos kalunga na localidade 

ocorreram por meio de um Reverendo, já falecido, da organização denominada 

“Asas do Socorro” há aproximadamente 25 anos, de acordo com  morador da 

local. Este teria feito em um avião monomotor várias visitas a região, levado 

evangelizadores e além de cestas básicas e remédios. 

Na atualidade a presença de instituições evangelizadoras no Vão de 

Almas se dá por meio da APEC – Aliança Pró-Evangelização de Crianças de 

Goiânia, da Organização Missão 4X4, denominados antigamente de Jipeiros de 

Cristo, das cidades de Goiânia e de Brasília, e de evangelizadores de distintas 

igrejas protestantes localizadas em Brasília, que levam pastores para 

evangelizar os moradores do Vão de Almas. A conversão de várias famílias 



 

 

86 

que residem próximas umas das outras e que possuem vínculos afetivos e/ou 

parentesco é um elemento presente no Sítio, principalmente na localidade do 

Vão de Almas.  

Estes estão nas localidades de Capivara e Pedra Preta. A conversão 

deste grupo se iniciou por meio de um kalunga que assistia cultos evangélicos 

pela televisão na escola localizada presente no Vão de Almas. Após a 

conversão deste kalunga, ele passou a ser um multiplicador do evangelho, e 

evangelizou todos os seus vizinhos e parentes. Atualmente ele os demais 

estão empenhados na construção de uma igreja protestante na localidade. 

No Vão do Muleque, município de Cavalcante, há uma Igreja Assembleia 

de Deus, do Campo Minaçú, pertencente ao Ministério Madureira (Figura 5). De 

acordo com o Pastor desta congregação a maioria dos kalunga ligados à igreja 

vive em um sistema pendular entre a cidade de Cavalcante e o Vão do 

Muleque, devido questões relacionadas a escolaridade dos filhos e a 

oportunidades de trabalho.  

 

Figura 5: Igreja Assembleia de Deus, do Campo Minaçú, pertencente ao 
Ministério Madureira, e casa pastoral – Vão do Muleque. 
Fonte: MOTA, R. D. – Data: 16 setembro de 2013 

 

No Engenho II, Cavalcante, há apenas uma igreja, Assembleia de Deus, 

de mesmo campo e ministério da anteriormente citada (Figuras 6). 
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Figura 6: Igreja protestante e Casa pastoral no Engenho II 

Fonte: MOTA, R. D. – Data: 22 de novembro de 2013 
 

Já na localidade de São Pedro, Monte Alegre de Goiás, formada de 

pequenos grupos de famílias, identificou-se a presença de uma igreja 

protestante. Contudo, de acordo com os moradores, esta havia sido 

abandonada a alguns anos pelo pastor devido a ausência de crentes.  

Na localidade de Ema o protestantismo se fazem presentes por meio de 

famílias convertidas, mas há a ausência de igrejas constituídas. A proximidade 

com a zona urbana de Teresina de Goiás facilita o acesso às igrejas urbanas. 

Entre elas destacam-se a Universal do Reino de Deus, a Batista Ebenezer e a 

Mundial do Poder de Deus. Na localidade os missionários e pastores ligados a 

estas igrejas têm se dedicado para converter novas famílias, tanto pela 

evangelização presencial quanto por meio da sensibilização com a inserção de 

placas com mensagens cristãs (Figura 7).  

De acordo com os pastores das Igrejas protestantes da Comunidade, os 

mesmos estão no quilombo por acreditarem na existência de uma necessidade 

de se evangelizar os kalunga. Eles entendem que a presença do 

protestantismo tem como principal fator positivo o fato de proporcionarem a 

mudança do “caráter e de comportamento” do kalunga convertido. Esta é 

proporcionada pelos dogmas do cristianismo, tendo como base a Bíblia 

Sagrada e o exemplo da vida de Jesus Cristo. 
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Figura 7: Placa “Kalungas para Cristo”. 

Fonte: MOTA, R. D. - Data: 08 de fevereiro de 2014. 

 

O ex-presidente da Associação Quilombola Kalunga, Sr Sirilo, discorda 

do posicionamento dos pastores e destaca que a presença do protestantismo 

na Comunidade leva a uma divisão da mesma. E o fato do padre visitar a 

localidade poucas vezes por ano, intensifica esta situação. Com a tentativa de 

fortalecer o catolicismo os kalunga mais devotos rezam semanalmente um 

terço na igreja católica local, mesmo sem a presença de uma instancia 

eclesiástica. 

A partir do discurso tanto dos pastores quanto da liderança local é 

possível afirmar a existência de uma ressignificação da identidade territorial do 

kalunga. 

 

4 - A IDENTIDADE TERRITORIAL KALUNGA E SUA RESSIGNIFICAÇÃO 

 

O “território e a questão da identidade estão indissociavelmente ligados: 

a construção das representações que fazem certas porções do espaço 

humanizado dos territórios é inseparável da construção das identidades” 

(CLAVAL, 1999, p.16). O território kalunga, o modo de vida, e a identidade de 

seu povo também são indissociáveis. A identidade territorial kalunga se 
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constrói por meio do modo de vida, dos saberes e fazeres, e das relações 

territoriais.  

Ela está relacionada, portanto, à concepção de pertencimento do sujeito 

com o território, assim como está também associado a própria religiosidade do 

quilombola. Na identidade há encontros e conflitos identitários e esses levam a 

produção de fronteiras32, que ora fortalecem as relações de pertencimento dos 

sujeitos com os ritos, e ora evidenciam a alteridade, a percepção da diferença 

no encontro com o outro. De acordo com Souza (2008, p.78) é “essa 

perspectiva de pertencimento, que baliza os laços identitários nas comunidades 

e entre elas, parte de princípios que transcendem a consanguinidade e o 

parentesco, e vinculam-se a ideias tecidas sobre valores, costumes e lutas 

comuns”.  

Essa relação de pertencimento é ressignificada com a entrada do 

protestantismo nas relações territoriais dos kalunga. Por consequência ocorre a 

ressignificação da identidade territorial kalunga, que insere comportamentos 

distintos das práticas culturais tradicionais. A ressignificação desta identidade 

leva os quilombolas a aceitarem os dogmas da igreja protestantes 

acompanhado de benefícios físicos e espirituais, e como consequência resulta 

na ressignificação das territorialidades e identidade territorial kalunga. Para que 

a espacialidade do sagrado protestante seja concretizada as relações 

territoriais dos kalunga e sua identidade territorial são ressignificadas.  

No entanto, por outro lado, a identidade, a noção de lugar, essa mesma 

relação de pertencimento, é fortalecida na alteridade, no encontro com o outro, 

com o diferente. Ora o kalunga se deixa ressignificar, ora se fortalece e proíbe 

a entrada das práticas culturais do outro. A exemplo tem-se os moradores do 

Engenho II que criaram um calendário de rezas de terço na igreja católica para 

fortalecer a religião frente as ações do protestantismo no local.  

A ressignificação está presente também na produção de um espaço 

sagrado de conveniência. Neste os convertidos, tem interesse nos dogmas dos 

protestantismo, assim como em todos os benefícios advindos do mesmo. 

                                                           
32 A fronteira consiste em “um conflito de identidades que se apresentam irreconciliáveis e sem 
dúvida, o contágio, a mescla, a mestiçagem, a fusão, são inevitáveis” (Stadniky, 2007, s/p) A 
fronteira possui uma conotação de lugar de conflito, como também de “um lugar de encontro e 
colisão de culturas, de mundos distintos e, em geral, incompatíveis” (idem). Os conflitos e 
encontros de identidades na Comunidade estão relacionados a produção das fronteiras 
identitárias. 
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Contudo, os kalunga convertidos, de posse desta identidade ressignificada, 

desafiam as regras do espaço sagrado protestante, e mantem vivas as práticas 

de outrem, como é o caso da participação nas festas e folias devotas a santos 

católicos. Mesmo sendo “penalizados” ora por uma decisão terrena do pastor, 

ora por uma intervenção divina, estes kalunga convertidos adaptam a fé 

protestante ao seu modo de vida, e escondem a criação de um espaço de 

conveniência no âmbito do sagrado, no qual realizam suas próprias práticas 

culturais. 

Este se dá devido as religiões de modo em geral vivenciarem a 

coabitação do sagrado e do profano. “O homem toma conhecimento do 

sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente 

diferente do profano.” (ELIADE, 1992, p.13), esse fato é denominado de 

hierofania. O profano é denominado como aquele que existe sem orientação, e 

que se opõe ao sagrado. O sagrado e o profano são vistos como elementos 

díspares na perspectiva dos líderes religiosos presentes na Comunidade 

Kalunga. Mas considerados como complementares e coexistentes a partir da 

perspectiva do próprio kalunga. 

Os conflitos relacionados às concepções de sagrado e profano e os 

dogmas do protestantismo estão presentes nas pequenas coisas do cotidiano 

Kalunga, e em importantes decisões, como a de se escolher com quem se 

constituirá uma família. Durante as manifestações festivas os conflitos se 

intensificam. Os Kalunga convertidos entendem a festa, ainda que seja 

Católica, como um espaço de confraternização, um espaço vivido onde as 

representações sociais se manifestam, de valorização e intensificação das 

relações territoriais, e entende este um espaço sagrado, de reprodução da 

própria tradição.  

Contudo, a Igreja Protestante concebe a sacralidade apenas voltada 

para o próprio corpo do individuo, do convertido. Deste modo, todo o restante 

que estiver fora da conduta cristã é considerado pecado, profano. Esta ideia de 

profano é ensinada pelo protestantismo, que por consequência leva o 

convertido a não participar das festas locais, dos momentos de reencontro, e 

de se recolher às práticas diárias dentro de seus familiares e de sua 

irmandade, convertidos da mesma igreja. 
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CONCLUSÃO 

 

O espaço produzido com a presença do protestantismo no território 

kalunga possui elementos materiais e imateriais que se estabelecem no 

contexto das relações territoriais dos quilombolas. Para eles o espaço em sua 

sacralidade e profanidade possui ora elementos distintos, ora complementares 

e coexistentes a partir da perspectiva de seu espaço vivido. 

O kalunga convertido absorve a mensagem de que o templo, a igreja é 

um local sagrado, mas quando se refere a sacralidade de seu corpo, este 

sujeito passa a entrar em conflito com sua identidade territorial por se deparar 

com as restrições às práticas culturais presentes no espaço vivido. 

No entanto, para o kalunga de outra religião o sagrado e o profano 

assumem outra leitura. A igreja é considerada como espaço sagrado. Esta é 

visitada apenas durante as festas, deste modo o espaço sagrado se manifesta 

também nos altares e oratórios que os quilombolas mantem em suas 

residências. O restante é considerado como profano. Para este sujeito a 

dualidade de sagrado e profano está ligada diretamente ao modo de vida, às 

suas práticas culturais, e a construção de suas identidades territoriais.  

A concepção de espaço sagrado para o kalunga é diferente daquele que 

o protestantismo entende e ensina. O quilombola convertido não deixa de ser 

kalunga, sua identidade, seu modo de vida permanecerá com ele por toda vida. 

O que ocorre é uma ressignificação de elementos identitários. Neste contexto 

acredita-se que surge uma nova concepção de religião, na qual leva o 

conhecimento sobre Deus ao sujeito, mas sem impor usos e costumes, se 

interage com a cultura local. 
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Resumo: A Comunidade Quilombola Santo Antônio dos Pretos, situada na 
zona rural do Município de Grajaú-MA, evidencia-se através da identidade e da 
resistência, construída pela comunidade,pelo sentimento de pertencimento ao 
grupo étnico quilombola está relacionado com a legitimação do seu território, 
desta forma os conflitos aos quais envolvidos e a luta pela posse e 
permanência na terra, inserem o quilombo Santo Antônio dos Pretos, 
enquanto um importante movimento social e agrário no Município de Grajaú-
MA. 
Palavras-chave: Identidade; resistência; território; movimentos agrários; 
quilombo Santo Antônio dos Pretos. 
 

 

No Brasil existem atualmente cerca de 1.100 comunidades quilombolas 

certificadas pela Fundação Palmares. Grande parte destas comunidades está 

situada em estados das regiões Norte e Nordeste. No Maranhão, segundo a 

ACONERUQ (Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do 

Maranhão) em pelo menos 134 dos 217 municípios maranhenses existe 

comunidades quilombolas, onde a história de formação dos quilombos varia, 

já que alguns se originaram da fuga dos cativos e outros se formaram por meio 

da compra ou herança de terras, conquistadas após um longo período de 

trabalho. O Maranhão é um dos cinco estados no Brasil, cuja constituição 

reconhece às comunidades quilombolas e seu direito à propriedade da terra. 

A Comunidade Santo Antônio dos Pretos é uma dessas comunidades do 

Maranhão, situada a 60 km do Município de Grajaú, sendo banhada pelo Rio 

Grajaú e o Riacho da Faca, sua área é de 3.700 hectares, tendo como base 

econômica a agricultura de subsistência, sobre a comunidade, Ramos et. al 

(2012) afirma que: 

 

“A terra antes era uma propriedade particular tinha o título de 
Fazenda Santo Antonio dos Pretos, depois do processo de 
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territorialização e o de reconhecimento pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, foram entregues pelas autoridades 
maranhenses, a titulação à Comunidade Remanescente de 
Quilombo. Podemos compreender, então, o porquê da luta dos 
negros por terra não tem o seu devido destaque. O processo de 
desenvolvimento e integração da terra se deu, logo após a 
conquista da mesma. Que de certa forma influenciou os 
descendentes quilombolas a auto-identificação e a valorização do 
espaço organizacional na sociedade civil, fortalecendo e estreitando 
os laços familiares e de seus ancestrais”. (RAMOS ET. AL, 2012). 

 

Ainda segundo Ramos (2012) “O quilombo ressurgiu como identidade 

reconstruída a partir do passado comum. A constatação da escassez da sua 

cultura, verificada principalmente pelos mais velhos, foi possível mediante a 

comparação entre um passado de sofrimento e um presente de abundância e 

alegrias”. Tal comunidade vem reinventando formas de resistência identitária, 

sustentação e sobrevivência diante dos processos de rupturas, 

desdobramentos e expropriação territorial, se pautando na política do 

associativismo. Observa-se que tal resistência está vinculada ao sentimento 

de pertencimento ao lugar, se traduzindo a partir de inúmeros aspectos, mas 

estes só se legitimam com a garantia do direito à terra. Porém, a luta persiste 

mesmo com a posse da terra, tendo em vista que os conflitos são constantes, 

quando inclusive a intervenção policial se interpõe para garantir os direitos dos 

latifundiários e agentes expropriadores dos direitos dessas comunidades 

tradicionais. 

Há a mobilização gerada em busca dos seus direitos, porém ao mesmo 

tempo em que as reivindicações crescem, há também o risco eminente de 

fragmentação do próprio movimento, pela heterogeneidade das situações e 

pelas idiossincrasias reveladas em seu interior e que são, em parte, próprias do 

processo político em que se inserem esses movimentos sociais em meio ao 

avanço do capitalismo no espaço rural, onde o agronegócio passa a atingir 

tanto a base técnica quanto a econômica e social do setor, e exercem 

profundos impactos sobre os espaços agrícolas e urbanos. Assim, as 

comunidades tradicionais passam a ser alvos desse processo, o que acaba 

contribuindo para a tentativa de permanecer em sua terra e tirar dela a sua 

subsistência. 

Entender o quilombo Santo Antônio dos Pretos como um movimento 

social no campo se constitui como elemento significativo para compreender a 
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própria dinâmica agrária do nosso país, que sempre manteve escondida a 

história de luta dos movimentos camponeses, onde a história do Brasil é a 

história das suas classes dominantes. A Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 preceitua em seu artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, o direito à titulação das terras das comunidades 

dos remanescentes de quilombos, a garantia a terra não se limita apenas 

ao âmbito agrário, mas é marcado por inúmeros significados, na maneira 

como os quilombolas se veem enquanto grupo étnico, com o artigo houve 

uma diferenciação dos grupos quilombolas dos demais grupos étnicos, onde 

conforme afirma Sarmento (2006), “a relevância em diferenciar esse grupo a 

fim de beneficiá-lo é inegável, posto que historicamente estigmatizado e vítima 

de discriminações das mais diversas”. São considerados “uma organização de 

camponeses livres que cultiva a terra, que pratica a policultura, que não destrói 

a natureza porque não tem necessidade disso e que é relativamente 

homogêneo” (SANTOS, 1985, p.62). 

Outro aspecto que merece destaque é que “Quilombo não significa 

escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, 

convivência, comunhão existencial. Assim, a sociedade quilombola representa 

uma etapa no progresso humano e sócio-político em termos de igualitarismo 

econômico” (NASCIMENTO, 1980, p. 263). Sobre o aspecto da identidade, 

torna-se importante refletir acerca dos processos que definem o sentimento de 

pertencimento ao grupo quilombola, que se constitui como um elemento 

proveniente de processos sociais e psicológicos do ser. Ciampa (2001, p.33), 

diz que a identidade “é o conjunto de das características e dos traços próprios de 

um indivíduo ou de uma comunidade. Esses traços caracterizam o sujeito ou a 

coletividade perante os demais”. Souza Filho (2008, p. 123) corrobora com 

esta questão ao considerar que “[...] outros elementos como parentesco, 

casamento, ancestralidade, festas religiosas, relação com a natureza, graus de 

pertencimento ao grupo e mobilização política, são incorporados de forma 

indissociável, definindo a identidade étnica e estabelecendo padrões 

diferenciados de relações”. 

Nestes aspectos, devemos considerar que, para considerar os 

processos históricos que trouxeram aos indivíduos de um grupo a auto-

identificação de quilombola devemos colocar a questão da identidade como 
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elemento central para a reafirmação da condição de ser e viver um lugar, 

nesse caso, um território. O território refere-se a uma área delimitada sob a 

posse de um animal, de uma pessoa (ou grupo de pessoas), de uma 

organização ou instituição, se constituindo como uma apropriação de uma 

determinada parcela geográfica por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, 

sendo também um espaço delimitado pelas relações de poder existente 

entre o grupo, no nosso caso, uma comunidade quilombola. A Comunidade 

Santo Antônio dos Pretos está situada a 60 km do Município de Grajaú, sendo 

banhada pelo Rio Grajaú e o Riacho da Faca, sua área é de 3.700 

hectares, tendo como base econômica a agricultura de subsistência. Segundo 

Ramos (2012) “O quilombo ressurgiu como identidade reconstruída a partir do 

passado comum. A constatação da escassez da sua cultura, verificada 

principalmente pelos mais velhos, foi possível mediante a comparação entre 

um passado de sofrimento e um presente de abundância e alegrias”. 

O presente trabalho tem por principal relevância entender alguns 

aspectos presentes no território quilombola e trazer para o âmbito acadêmico 

algumas questões sociológicas que contribuirão para uma maior valorização 

do povo negro e da organização social das comunidades negras rurais, tendo 

por base os seguintes objetivos: Objetivo Geral: Entender de que maneira a 

afirmação étnica quilombolas se dá com a legitimação do seu território ; 

Objetivos Específicos: Analisar como se dá o sentimento de pertencimento ao 

grupo étnico quilombola na Comunidade Quilombola Santo Antônio dos Pretos; 

Entender as características da identidade quilombola a partir dos movimentos 

sociais de resistência; Discutir acerca das diversas relações sociais existentes 

no território quilombola “Santo Antônio dos Pretos”. 

Como metodologia, os procedimentos metodológicos utilizados no 

presente trabalho foram: Estudo e revisão bibliográfica, pesquisa etnográfica na 

Comunidade Quilombola Santo Antônio dos Pretos. A construção da 

identidade se constitui como um importante elemento de discussão de um 

indivíduo ou de um grupo, nesse aspecto também se insere a questão do 

território, onde através das relações de poder é que todo o contexto político, 

social e econômico de determinado grupo é desvendado. 

Nesse aspecto, as comunidades quilombolas passam a trazer novos 

conceitos e ideais, onde torna-se importante entender acerca da vida dessas 
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comunidades e quais os desafios impostos a ela, principalmente diante dos 

constantes conflitos de terra, além disso, é importante observar de que maneira 

a legitimação daquele território garante o sentimento de pertencimento ao grupo 

quilombola, contribuindo dessa maneira para que o quilombo não seja somente 

um espaço social, mas também um “ [..] mecanismo regulador cultural e da 

defesa do meio ambiente”. (RAMOS et. al, 2012). Diante disso, o presente 

trabalho busca entender essa relação território-identidade, observando como 

funcionam as comunidades quilombolas e de como a garantia do seu território 

garante esse sentimento de se auto-afirmar enquanto quilombola, tendo como 

elemento de estudo o Quilombo Santo Antônio dos Pretos. 

Sobre a questão da resistência na comunidade quilombola, observa-se 

que ela está intimamente ligada à questão da identidade e do sentimento de 

pertencimento ao território, nesse sentido, a identidade quilombola se dá a 

partir de inúmeros aspectos, mas estes só se legitimam a partir da garantia 

do direito à terra. Porém, a luta quilombola persiste mesmo com a posse da 

terra, tendo em vista que são constantes os conflitos de terra, onde Leite 

(2010) afirma que: “É neste cenário que os conflitos mais violentos resultam da 

sua própria criminalização, quando inclusive a intervenção policial se interpõe 

para garantir os direitos dos latifundiários e agentes expropriadores dos direitos 

dessas comunidades tradicionais. Trata-se de uma situação que se reproduz 

há séculos”. (p. 31). 

Nesse aspecto é que a questão da identidade se insere de forma mais 

ampla, onde “A identidade é construída na luta e na escassez, e é este um 

dos fatores que unifica o quilombo rural e o quilombo urbano” (CUNHA, MC. 

1987). Concordando com isso, Carril (2006) afirma que: 

Desde a década de cinqüenta, alguns estudos das ciências sociais 
vêm trazendo a questão de que os quilombos não se restringem ao 
período escravista. Vários agrupamentos de população negra foram 
identificados em distintas regiões brasileiras, sobretudo em lugares 
mais afastados dos centros urbanos e das regiões industrializadas 
do país, como lugares de refúgio. Muitos deles guardavam saberes 
tradicionais, manifestações culturais próprias como dialetos e 
relação específica com a natureza, bem como respeito a valores da 
ancestralidade pertinente à formação do grupo. (CARRIL, 2006). 

 

Dentro dessa questão da busca por identidade e valorização quilombola, 

surge então um novo e importante aspecto: 
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O resgate do termo “quilombo” como um conceito 
socioantropológico, não exclusivamente histórico, proporciona o 
aparecimento de novos atores sociais ampliando e renovando os 
modos de ver e viver a identidade negra; ao mesmo tempo, permite o 
diálogo com outras etnicidades e lutas sociais, como a dos diversos 
povos indígenas no Brasil. Vem evidenciar o aspecto militante e de 
não-acomodação, contrariando os estereótipos correntes de 
conformismo, sujeição, embranquecimento, malandragem e 
corrupção que fundamentam as falsas noções de “democracia 
racial” vigentes no país desde a Primeira República (1889-1930)”. 

 

Dessa maneira, a questão quilombola passa a possuir um viés de 

militância por melhores condições de vida e a garantia de permanência em sua 

terra, principalmente a partir do sentimento de pertencimento, que está 

intimamente ligado ao conceito de lugar e experiência presente no estudo 

geográfico, onde “Caracteriza-se principalmente pela valorização das relações 

de afetividade desenvolvidas pelos indivíduos em relação ao seu ambiente”, no 

que se refere às comunidades quilombolas, esse sentimento de pertencimento 

se dá muitas vezes quando há uma ameaça ao lugar (quilombo), a formação 

da identidade se dá em grande parte dessa tentativa de se manter naquele 

lugar, tendo em vista que os lugares “são carregados de sensações emotivas 

principalmente porque nos sentimos seguros e protegidos” (LEITE, 1998 apud 

MELLO, 1990). 

A resistência é um elemento visível na comunidade, sendo notória a 

maior mobilização da comunidade quilombola em busca dos seus direitos, 

porém “ao mesmo tempo em que as reivindicações crescem, há também o 

risco eminente de fragmentação do próprio movimento, pela heterogeneidade 

das situações e pelas idiossincrasias reveladas em seu interior e que são, em 

parte, próprias do processo político em que se inserem esses movimentos 

sociais”. (LEITE, 2010, p. 23). 

Em meio ao avanço do capitalismo no espaço rural, onde o 

agronegócio passa a atingir “tanto a base técnica quanto a econômica e social 

do setor, e exerce profundos impactos sobre os espaços agrícolas e urbanos” 

(ELIAS, 2006, p. 25), as comunidades tradicionais (quilombos, pequenos 

agricultores, ribeirinhos e indígenas) passam a ser alvos desse processo, o 

que acaba contribuindo para a tentativa de permanecer em sua terra e 

tirar dela a sua subsistência. 

Entender o quilombo Santo Antônio dos Pretos como um movimento 
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social no campo se constitui como elemento significativo para entender a 

própria dinâmica agrária do nosso país, que sempre manteve escondida a 

história de luta dos movimentos camponeses, onde “[...] A história do Brasil é a 

história das suas classes dominantes, é uma história de senhores e generais, 

não é uma história de trabalhadores e de rebeldes”. (MARTINS, 1995, p. 26); 

dessa maneira, torna-se possível desvendar a historia desse povo, 

evidenciando suas lutas e a busca pelos seus direitos fundamentais. 
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Resumo: O recurso mais utilizado pelos Negros Escravos no Brasil para escapar às 
agruras do cativeiro foi sem dúvida o de fuga para o mato, que resultaram os 
quilombos, ajuntamento de escravos fugidos. Entre o período de exploração do 
garimpo e a fundação da cidade de Arraias-TO, os quilombos foram sendo formados 
pelos negros fugitivos que ao descerem do alto do Garimpo Chapada dos Negros, 
fundaram as comunidades tradicionais rurais como a Lagoa da Pedra a 35 quilômetros 
do atual centro de Arraias, ou se dirigiram aos Kalungas, cuja pesquisa tem como foco 
o Kalunga Mimoso; região rica em água e em cerrados que fica há 120 km de Arraias, 
na divisa entre os municípios tocantinenses de Paranã e Arraias e os goianos de 
Monte Alegre, Cavalcante e Teresina. Essa distância representada no estratégico 
isolamento dos quilombos em relação à cidade é geográfica e temporal e de certa 
forma colaborou para preservar a cultura e tradições ao longo dos séculos, pois 
durante muitos anos as comunidades tradicionais eram citadas apenas quando havia 
referencia ao período da resistência negra à escravidão. Tanto a Lagoa da Pedra 
quanto o Kalunga Mimoso são comunidades reconhecidas nacionalmente como sendo 
remanescentes de quilombos. Mais do que uma preservação da história, tais 
comunidades representam um símbolo de liberdade. O debate faz parte do segundo 
capítulo da Dissertação de Mestrado em História pela PUC-GO sob Orientação da 
Professora Drª. Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcante. 
Palavras-chave: Resistência-comunidade quilombola-Chapada dos Negros. 

 

Considera-se que Arraias teve seu início entre os anos de 1735 e 1740 tendo 

como embasamento registros da historiografia regional, a saber: Apolinário (2007); 

Cavalcante (2003), Rodrigues (2009), Costa (2004), Parente (1999), Cordeiro (1989), 

Pereira (2012). 

Resultado do processo de colonização do norte de Goiás, no qual se deu a 

socialização do homem tocantinense, é considerada uma referência histórica de 

                                                           
33 A pesquisa que se apresenta neste II Encontro de Pesquisadores Kalunga- UFG é parte de 
uma Dissertação de Mestrado em História pela PUC-GO, intitulada: Nas Palmas da Capoeira: 
Resistência Cultural pela Chapada dos Negros em Arraias-Tocantins (1984-2012). Compõe o 
segundo capítulo que aborda sobre o município de Arraias em suas relações entre o passado e 
o presente, seus aspectos históricos, territoriais, suas memórias, identidades étnicas e 
culturais. Para isso, o capítulo foi subdividido em seções das quais pode-se evidenciar o título 
dessa proposta de exposição oral que traz o título: Resistência à escravidão: as comunidades 
negras rurais Lagoa da Pedra e Kalunga Mimoso.                     
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ocupação. A instalação da cidade de Arraias ocorreu em meio aos ciclos históricos da 

economia tocantina, após a entrada das bandeiras paulistas e pelos donos de curral 

que encerram o ciclo do gado (sec. XVII) e adentram o sec. XVIII, em sua terceira 

década (1735), quando se descobrem as minas de ouro em Natividade, Arraias e 

Almas. (SILVA, 1997, p.25). 

Temos uma Arraias inserida no século XXI com estruturas sociais, 

arquitetônicas e culturais do século XVIII. O processo histórico da instalação e criação 

do Município de Arraias ocorreu tendo como referência e marco fundamental, a região 

conhecida como Chapada dos Negros, que por mais de dois séculos teve seu inicio 

ligado às minas de ouro, ponto de partida da pesquisa, berço da cidade de Arraias e 

inspiração para o nome do grupo de capoeira estudado neste trabalho.     

Sua história foi edificada sobre a exploração de seres humanos nesses 

garimpos durante o ciclo do ouro, ou seja, o doloroso, violento e cruel processo de 

escravidão. Uma missão jesuítica instalou-se, próxima ao local onde hoje é a cidade, 

um aldeamento com o nome de Boqueirão dos Tapuios. Assim, vemos a riqueza da 

experiência que se faz nos dialogantes percursos da memória, cerne da dialética da 

chegada e da partida. 

De acordo com Apolinário (2007, p.64) Arraias recebeu escravos de dois 

grandes grupos lingüísticos africanos: sudaneses e bantos. Os sudaneses eram, 

normalmente, adquiridos na Bahia, vinham em comboios do Recôncavo Baiano, 

vinham do sertão de São Francisco em direção a Arraias. Os bantos, normalmente, 

afluíam para a região de Arraias vindos do Porto do Rio de Janeiro. Sudaneses eram 

os negros procedentes do Golfo de Benim, na África Ocidental: Nagô, Iorubá, Jejê, 

Mina, entre outros.  

O grande desafio que consiste no ato de escrever sobre o processo de 

escravidão no garimpo que fundou Arraias, assim como em outras pesquisas 

territoriais referentes à diáspora africana, está no silêncio das estatísticas do tráfico e 

na identificação da nacionalidade dos grupos de africanos comercializados e trazidos 

para o Brasil e para a região norte de Goiás, hoje sudeste do Tocantins.  As principais 

fontes de informações sobre a caracterização etnológica dos africanos e seus 

descendentes, são escassas e não são suficientes para consolidar afirmações. 

Supõem-se que os negros vindos para o trabalho escravo no garimpo tenham vindo do 

Quênia, Moçambique, Guiné, e tantos outros territórios já relacionados em citação 

anterior. Denominações que escondem a riqueza tipológica ainda não devidamente 

estudada, nem quantificada.  Mas acreditamos que onde se instalou o colonizador 

português certamente estiveram diferentes povos de matriz africana. 



 

 

103 

Para continuar fundamentando a história de Arraias e sua estreita relação às 

vivências escravistas no Sec. XVIII, com suas múltiplas expressões para a formação 

da identidade arraiana, Apolinário (2007) afirma ainda que: 

[...] na sociedade escravista de um pequeno arraial do Norte de 
Goiás, denominado Arraias, ora minerador, ora voltado para a 
economia de subsistência, procurou-se identificar estratégias que 
revelassem a criatividade dos escravos de resistirem de múltiplas 
formas ao sistema escravista instalada. [...] Universo este, em que o 
ouro , a escravidão e a resistência faziam parte de uma mesma 
conjuntura histórica. (APOLINÁRIO, 2007, p.113). 
 

Aos outros males da escravidão, aqui vinham somar-se à dureza do trabalho, 

inexoravelmente exigido até a morte. Com pés metidos na água fria, durante horas e 

horas, dobrados sobre a cintura enquanto o sol caia implacável sobre suas costas, os 

escravos sustentavam-se no trabalho. Esse lugar atraiu aventureiros e também 

exploradores. Nele foram colonizados muito mais de mil escravos, dando origem às 

raízes étnicas que marcam a população da cidade. 

De quilombos destroçados, negros vieram alojar-se na Chapada dos Negros, 

atraídos pelos bandeirantes. Braços fortes e mãos calejadas removiam grandes blocos 

de pedras por entre valas profundas, na pele ardente do escravo negro, estão marcas 

de uma saga de luta, sangue e suor. Estava fundado o Arraial da Chapada dos 

Negros, tendo como administrador o Capitão–mor Domingos Antônio Cardoso.  

A riqueza era tanta que o Governador da Capitania de São Paulo, D. 
Luís de Mascarenhas veio pessoalmente, em 1740, tomar posse dos 
veios auríferos da região. Ele, contando com a ajuda do Capitão 
Felipe Antônio Cardoso e dos escravos, transferiu a sede do Arraial 
da Chapada dos Negros para o local onde hoje fica a cidade de 
Arraias. (CORDEIRO, 1900).   

 

Para se estudar a quantidade de negros nas minas do norte, Salles (1992, 

p.228-247), citado por Parente (1999, p.75) realizou um dos mais completos 

levantamentos referentes à escravidão em Goiás, no período colonial. 

Nos anos de 1739 e 1740, o total das matriculas foi de 7.346 e 5415, 

respectivamente. Novos dados vão aparecer somente a partir de 1741, perfazendo um 

total de 15.321 cativos- a intendência do sul contava com 8.324 matrículas. As demais 

estavam assim distribuídas nos julgados do Norte: São José do Tocantins, 2.666, São 

Félix, 432; Natividade, 730 e Arraias, com a maior quantidade, 3.169 escravos – por 

suas minas terem sido recentemente descobertas e ainda se acharem em fase de 

grande produtividade. (PARENTE, 1999, p.75 e 76). 

Enquanto havia ouro a ser explorado, as atenções estavam voltadas para o 

garimpo nos aspectos econômicos, sobretudo políticos. Com o declínio da mineração, 

por volta de 1751, devido, entre outros fatores, às leis que restringiam a mão de obra 
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escrava, até mesmo pela falta de água no território do garimpo, fizeram com que os 

dirigentes e habitantes, buscassem situar-se nas regiões abaixo do garimpo que eram 

altamente ricas em água com rios que nunca secavam. Muitos migraram-se  para o 

campo, onde desenvolviam a pecuária e a agricultura de subsistência , situação que 

predominou até meados do século XIX e que ainda se mantém como prática 

econômica nas caatingas , nos sertões , ou em chácaras aos arredores da cidade. 

Chapada dos Negros, um lugar de valor inestimável ficou esquecida em razão 

do descaso, da pouca visibilidade, da ausência de um política de conservação do 

patrimônio material e imaterial acumulada ao longo dos séculos e até hoje alvo  da 

sanha de curiosos e depredadores. Nas andanças junto aos dirigentes do grupo de 

capoeira em direção ao antigo garimpo, podemos perceber que a corrida do ouro na 

chapada foi predatória. Restaram somente as ruínas. Ainda é possível identificar 

escombros de habitação, regos de captação de água e muros de pedras construídas 

por escravos. O portão de entrada onde ficava o feitor ou capataz que vigiava os 

escravos, um espaço que possivelmente era a senzala onde os negros se reuniam a 

noite, uma espécie de alojamento, alicerces de um cemitério, passarelas feitas em 

pedra sobre pedra, e o famoso buraco do Testa, lugares que testemunham a história 

do município tocantinense. 

 

Figura 1 - Ruínas da Chapada dos Negros. 
Acervo da ACCN, 2012. 

 
A respeito disso, Rosalvo Leomeu, jornalista e escritor arraiano, escreve um 

enviado especial a Arraias dizendo:  

“Se não forem adotadas providencias urgentes, não restará pedra 
sobre pedra. Os novos capitães do mato são curiosos, aventureiros 
em busca de mais ouro e pessoas que por qualquer razão depredam 
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o local e arrancam pedras dos monumentos. Um exemplo disso é 
uma espécie de moirão onde se amarravam os escravos para serem 
chicoteados e que não existe mais no local. A chapada dos Negros 
corre o mesmo risco de desaparecer como  a Igreja de Senhora do 
Rosário e a cadeia colonial que existiam na cidade”. (LEOMEU, 
Rosalvo. Jornal do Tocantins, junho de 2003.Acervo da ACCN – 
Anexo III). 

 

Quanto a essa séria questão, em depoimento, o Mestre Fumaça sugere a 

preservação: 

“(...) Preservado, o local pode se tornar um dos mais importantes 
pontos de visitas de estudiosos, ou um centro de simpósios temáticos 
e turístico internacional e ainda, uma espécie de parque ecológico 
capaz de atrair divisas para a região. Entretanto, é preciso que a 
Chapada, que é pouco conhecida pela própria comunidade seja 
descoberta pela mídia, receba atenção dos arraianos através de 
campanhas educativas esclarecedoras, que não seja palco apenas 
para pesquisadores, fazendeiros, e multinacionais oportunistas que 
vêm a Arraias visando somente sua autopromoção a partir da 
exploração de Arraias quilombola. Que finalmente chegue o grande e 
esperado momento em que seja tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.” (MESTRE FUMAÇA, 13 Maio de 2012, 
em depoimento). 

 

 

Apesar da maioria dos arraianos ver a ida à Chapada dos Negros como uma 

espécie de curiosidade jornalística, já surge interesse de professores em trazer o 

assunto para as escolas. Os capoeiristas sonham com a possibilidade de se tornarem 

guias turísticos para levar visitantes ao local e o Campus da Universidade Federal do 

Tocantins de Arraias trabalha com projetos acadêmicos de estudos dos monumentos e 

busca parcerias locais, nacionais e internacionais para a memória histórica. 

Considera-se esse movimento o filão mais rico, pois, o conhecimento, a 

valorização e a conscientização valem muito mais que as arrobas de ouro retiradas 

dos escombros.          

Nesse sentido, preocupa-se em compreender as comunidades quilombolas 

como uma marca da existência e (re)sistência a escravidão.  É notório que o recurso 

mais utilizado pelos negros escravos no Brasil para escapar às agruras do cativeiro foi 

sem dúvida o de fuga para o mato, que resultaram os quilombos, ajuntamento de 

escravos fugidos.  

O movimento de fuga era em si mesmo uma negação da sociedade oficial que 

oprimia os negros escravo, eliminando a sua língua, a sua religião, o seu estilo de 

vida. O quilombo passou a ser uma reafirmação da cultura e do estilo de vida de 

africanos, um tipo de organização social criado pelos quilombolas. Podemos 

considerá-los como um fenômeno de rebeldia contra os padrões de vida impostos pela 

sociedade oficial e de restauração dos valores antigos. (CARNEIRO, 2001, p. 11).   
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Uma das formas dessa resistência foi o quilombo; comunidades organizadas 

pelos negros fugitivos, em locais de difícil acesso. Geralmente em pontos altos das 

matas (ANJOS, 2006). O maior desses quilombos estabeleceu-se em Pernambuco no 

século XVII, numa região conhecida como Palmares. Um tipo de Estado africano foi 

formado. Distribuído em pequenas povoações chamadas mocambos e com uma 

hierarquia onde no ápice encontrava-se o rei Ganga-Zumba, Palmares pode ter sido o 

berço das primeiras manifestações da capoeira. 

É certo que os colonizadores os trouxeram em condições de escravizados 

porém, houve movimentos de resistência em outros lugares do mundo e o do Brasil  

ficou conhecido como quilombismo34. 

Façamos nossas as palavras de Moura (2001), quando conceitua a 

quilombagem como uma representação do processo de transformação social. Os 

quilombos no Brasil poucas vezes tratado como expressão de uma luta de classes no 

contexto escravagista, mas como simples manifestação de volta às instituições 

africanas, expressões culturais e formas atuais das quais o africano reconstruiu aqui 

suas diversas culturas. Com isto, o processo social restringia-se a sua dinâmica, uma 

série de fatos isolados no espaço físico e social e com esta fragmentação perdia-se a 

noção do seu sentido no processo da dinâmica social. 

O quilombo reconstrói concretamente um tipo de organização territorial de 

origem africana no novo espaço que é o Brasil e funciona como uma válvula de 

escape para diluir a violência da escravidão, durante os quase quatro séculos de 

tensões e confrontos de classes no sistema escravista. Significava a busca por 

proteção e segurança, por igualdade de condições e liberdade de acesso a terra. 

Podemos afirmar que os quilombos reafirmam o dinamismo dos movimentos, a 

resistência e luta contra a opressão e à exclusão perversa. Embora saibamos das 

dificuldades enfrentadas pelos remanescentes quanto aos acessos aos serviços 

básicos e de aceitação no meio social.            

Anjos e Cipriano (2006) apresenta a seguinte afirmação sobre os quilombos:  

[...] As relações dos povos africanos e seus descendentes com o 
sistema escravista são marcadas, sistematicamente, por tensões e 
conflitos tanto no espaço rural, quanto nas áreas urbanas. As 
rebeliões em importantes cidades brasileiras constituem registros 
significativos que fazem parte da historiografia de grandes centros 
urbanos em diversas regiões do país. Um exemplo histórico é o 
quilombo de Palmares, Estado de Alagoas, situado entre o  município 
de União dos Palmares  e a Serra da Barriga, um dos mocambos dos 
quilombo , também conhecido como Angolajanga que significa 
Pequena Angola. Tombado pela União, sua existência tem como 

                                                           
34 Quilombismo.movimento de resistência influenciado pela luta do negra pela 
liberdade.(GONH. Maria da Glória.Teoria dos Movimentos Sociais.Paradigmas Clássicos e 
Contemporâneos. SP:Loyola,1997. 
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marco cronológico o século XVII e representa o mais populoso, o 
mais duradouro e o maior referencia de território quilombola da 
historiografia do Brasil. (ANJOS, 2006, p.46). 
     

.  

Os quilombos em Arraias possuem significados que nos apontam caminhos no 

sentido de estabelecer relações entre as características do povo arraiano e sua 

identidade étnica e cultural. 

Em decorrência da exploração do ouro no garimpo, a formação da sociedade 

no município, perpassa pela composição de comunidades tradicionais rurais, que 

sucedeu entre o período de transição da garimpagem e as primeiras habitações no 

local que passou a ser a zona urbana do município de Arraias. Essas comunidades 

comprovam tanto a existência quanto a resistência à escravização. 

Sendo assim, acreditamos que entre o período de exploração do garimpo e a 

fundação da cidade de Arraias, os quilombos foram sendo formados pelos negros 

fugitivos que ao descerem do alto da Chapada dos Negros, fundaram as comunidades 

tradicionais rurais como a Lagoa da Pedra a 35 quilômetros do atual centro de Arraias, 

ou se dirigiram aos Kalungas; região rica em água e em cerrados que fica há 120 km 

de Arraias, na divisa entre os municípios tocantinenses de Paranã e Arraias e os 

goianos de Monte Alegre, Cavalcante e Teresina. Essa distância representada no 

estratégico isolamento dos quilombos em relação à cidade é geográfica e temporal e 

de certa forma colaborou para preservar a cultura e tradições ao longo dos séculos, 

pois durante muitos anos as comunidades tradicionais eram citadas  apenas quando 

havia referencia ao período da resistência negra à escravidão. 

No Tocantins, encontramos um grande número de comunidades quilombolas, 

muitas ainda não se auto-identificaram, algumas já possuem a certificação da 

Fundação Cultural Palmares, o que é necessário para acessar as políticas públicas 

direcionadas as comunidades quilombolas, pois poucas possuem o seu território 

identificado e nenhuma o território titulado.  

Diante dessa realidade, Gonçalves (2012), assegura as seguintes informações:  

 

O Movimento Quilombola vem se organizando, em 2010 foi criado o 
Fórum  Permanente de Acompanhamento da Questão Quilombola no 
Estado do Tocantins, que é um espaço de negociação entre as 
comunidades quilombolas e o Governo, onde se discute , 
principalmente, a regularização dos territórios quilombolas. 
(GONÇALVES, 2012). 

 

O Estado possui atualmente 29 comunidades quilombolas certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares e com processo formalizado para regularização fundiária 
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de seus territórios no INCRA. Existem outras 12 comunidades identificadas, mas que 

por não possuírem certificação, não tem processo de regularização instaurado. O 

número total de comunidades quilombolas existentes no Estado é desconhecido. 

(GONÇALVES, 2012, p.19). 

De acordo com Moura (2001) na atualidade, os remanescentes de quilombos 

caracterizam-se por serem populações negras, majoritariamente rurais, com um 

relativo isolamento, o qual se traduz em um alto grau de endogamia, com um passado 

imaginado comum e uma valorização do espaço e do tempo: 

[...] esse é construído em uma sequência iniciada com a 
opressão/escravidão, seguida por um tempo de liberdade/abundância 
no quilombo e pelo tempo atual, marcado pela desigualdade social e 
pelas lutas por terra. Esses grupos possuem também uma tradição 
cultural expressa por rezas, danças e festas tradicionais. A projeção 
territorial, as pautas de comunicação, as marcas raciais e as 
tradições contribuem para delimitá-los de forma análoga aos grupos 
étnicos. Os remanescentes foram afetados pelo avanço da sociedade 
nacional, caracterizada pela pressão no intuito da posse de territórios 
mais produtivos e pela expropriação dos recursos tradicionais. 
(MOURA, 2001, p. 36).  

 

Tanto a Lagoa da Pedra quanto o Kalunga Mimoso são comunidades 

reconhecidas nacionalmente como sendo remanescentes de quilombos. Mais do que 

uma preservação da história, tais comunidades representam um símbolo de liberdade. 

 

 
Figura 2 - Aulas de capoeira na Comunidade 

Quilombola Kalunga Mimoso. Acervo da ACCN, 2012. 
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Figura 3 - Aulas de Capoeira na Comunidade 

Quilombola Lagoa da Pedra. Acervo da ACCN, 2012. 
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Resumo: Esse artigo visa discutir a relação da territorialidade com a 
identidade, na Comunidade Remanescente de quilombo Kalunga localizada no 
nordeste de Goiás, buscando compreender as ressignificações identitárias ao 
longo de sua formação e a partir do reconhecimento dessas comunidades pela 
Constituição Federal Brasileira de 1988. O reconhecimento trouxe novos 
desafios para a forma própria de viver e se organizar desenvolvida naquele 
território, uma vez que adiciona uma exigência culturalista e essencialista para 
o reconhecimento do valor do grupo. Para compreendermos essa dinâmica 
apresento os resultados de um estudo etnográfico que demonstram que a 
organização territorial particular Kalunga é o próprio fundamento para o 
reconhecimento e para o direito ao território, uma vez que é essa dinâmica que 
orienta a etnicidade do grupo, para além de uma associação a uma cor, “raça”, 
ou descendência africana. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo visa analisar a relação da territorialidade com a identidade, 

na Comunidade Remanescente de quilombo Kalunga localizada no nordeste de 

Goiás, buscando compreender as ressignificações identitárias ao longo de sua 

formação e a partir do reconhecimento dessas comunidades pela Constituição 

Federal Brasileira de 1988.  

A hipótese é que o reconhecimento, baseado na prerrogativa da 

patrimonialização, trouxe novos desafios para a forma própria de viver e se 

organizar desenvolvida naquele território, uma vez que adiciona uma exigência 

culturalista e essencialista para o reconhecimento do valor do grupo, ao mesmo 

tempo em que promove novas formas de gestão territorial, fundadas sob as 

prerrogativas do etnodesenvolvimento, como o turismo etnocultural e o turismo 

solidário entre outras modalidades.  

Para compreendermos essa dinâmica apresento os resultados de um 

estudo etnográfico realizado entre 2006 e 2008, no Vão do Moleque, e de 

visitas estruturadas às demais localidades da comunidade que ocorreram entre 

2004 e 2012, que demonstra que a organização territorial particular Kalunga, 

especialmente a partir da casa, da roça, do gado, do povoado e dos espaços 
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sagrados, é o próprio fundamento para o reconhecimento e para o direito ao 

território, uma vez que é essa dinâmica que orienta a etnicidade e a 

sustentabilidade do grupo, bem como suas expressões culturais, para além de 

uma associação a uma cor, “raça”, ou descendência africana, vistos como 

únicos requisitos da autenticidade. 

 

2- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Desde o advento do artigo 68 dos Atos dos Dispositivos Transitórios 

Constitucionais Brasileiro de 1988 as comunidades remanescentes de 

Quilombo, que estejam ocupando suas terras, passam a ser reconhecidas com 

o direito de propriedade definitiva, passando ao Estado a responsabilidade de 

emitir-lhes os devidos títulos de apropriação. O reconhecimento quilombola, 

embora tenha sido formalizado pelo texto constitucional, já vinha sendo 

discutido no âmbito da academia desde 1950 e do movimento negro35 desde a 

década de 1970. O intuito desse grupo era demonstrar que a população 

afrodescendente também contribuíra de forma original e autêntica para o 

processo de construção nacional, por meio dos já conhecidos quilombos, até 

então, entendidos nos termos coloniais (de acordo com a definição do 

Conselho Ultramarino), como um reduto de escravos fugidos. 

Inicialmente a proposta de valorização de tais comunidades se fundava 

no argumento da “resistência negra”, ora adotando certo teor “revolucionário 

comunista” (CARNEIRO, 1953), ora amparando-se em suas características 

físicas, sociais e culturais particulares (RAMOS, 1957). Nessa segunda 

                                                           
35 A organização do movimento negro ocorre no contexto de surgimento dos Novos 
Movimentos sociais e adquirem visibilidade, enquanto fenômenos históricos concretos na 
sociedade, a partir do desenvolvimento de teorias sobre o social e ações coletivas e do 
deslocamento de interesse do “Estado” para a “sociedade civil”. O marco fundacional foi o ato 
público contra o racismo, em 7 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São 
Paulo, em protesto contra a morte de um operário negro em uma delegacia de São Paulo e 
contra a expulsão de quatro atletas negros de um clube paulista. Esse ato acabou resultando 
na formação, no mesmo ano de 1978, do Movimento Negro Unificado (MNU), entidade que 
existe até hoje e cuja formação parece ter sido responsável pela difusão da noção de 
“movimento negro”, como designação genérica para diversas entidades e ações a partir 
daquele momento. Enquanto movimento social identitário, o movimento negro brasileiro passa 
gradativamente a ser representado por entidades, associações, organizações não 
governamentais (ONGs), grupos de pesquisas e núcleo de estudos universitários, fundações, 
associações culturais, agentes pastorais negros (APBs), redes, blocos afros, entre outros 
(MARINHO, 2012).  
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acepção, surge a ideia de “quilombismo” e de “quilombos contemporâneos”. A 

prerrogativa por trás desses dois conceitos é de que o modo de vida próprio 

desenvolvido pelos afrodescendentes passa a ser associado a todo e qualquer 

grupo tolerado pela ordem dominante que se perpetuaram em função de suas 

declaradas finalidades religiosas, beneficentes, esportivas, que desenvolveu 

saberes seculares de convívio sustentável com o território e a natureza, mesmo 

que não tenham se constituído a partir de um grupo de escravos fugidos 

durante o período colonial. Sob esse princípio é que o Estado, ao lado de 

representantes do movimento negro e de instituições de pesquisa, consagrou o 

quilombo como Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro, formalizando o 

reconhecimento pela Constituição Brasileira, como forma de comemoração 

pelo Centenário da Abolição da escravatura. 

A expectativa em torno dessa organização voltada para o 

reconhecimento quilombola, que se estende a toda a sociedade a partir do 

artigo 68, é que tais grupos sustentam uma identidade específica, fundada na 

resistência simbólica, econômica e política exercida desde o período colonial 

pelos “negros fugidos” que perpetuaram uma cultura autêntica africana ou pelo 

menos afrodescendente. Essa origem histórica seria responsável pela 

integridade identitária e pelo modo de vida comunitário sustentável dos atuais 

quilombolas, afiançando a autenticidade necessária ao reconhecimento e à 

patrimonialização. Essa postura se mostra essencialista, culturalista e 

romântica uma vez que ignora os reais processos históricos e territoriais que 

cada um desses grupos travaram à medida que configuravam sua organização 

social. Ao contrário, defendem a existência de uma essência, de uma origem, 

de uma cultura imutável que pode atestar sua existência autêntica, compondo 

as ideologias étnicas como afirma Handler (1986). Nessas perspectivas, a 

autenticidade seria uma função do “individualismo possessivo” 

(MACPHERSON, 1962), onde a existência de uma unidade coletiva (étnica ou 

nacional) depende da posse de uma cultura autêntica e independente, que se 

afirma em relação às outras culturas. 

 A comunidade Kalunga, localizada no nordeste do Estado de Goiás, se 

tornou pioneira na luta pelo reconhecimento institucional e pelo direito a 

propriedade territorial, a partir da participação da antropóloga Mari Baiocchi que 

desde 1982, quando teve o primeiro contato com a comunidade, atuou junto às 
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lideranças locais visando tal objetivo. Essa ação pioneira culminou no 

reconhecimento da comunidade em âmbito estatal por meio da lei Estadual 

nº11.409/91, que delegou-lhe o título de Sítio Histórico e Patrimônio Cultural 

Kalunga.  A lei foi baseada em estudo feito pela equipe do Projeto Kalunga 

Povo da Terra – subprojeto do Resgate Histórico dos Quilombos ligado à 

Universidade Federal de Goiás, idealizado e coordenado por Mari Baiocchi, 

que deu inicio à longa caminhada em busca do reconhecimento e dos 

benefícios garantidos por lei à comunidade. O Projeto Kalunga é de 1991 e 

tornou-se público no II Seminário Nacional “Sítios Históricos e Monumentos 

Negros” em 1992 – foi adotado pelo extinto IDAGO (Instituto de 

Desenvolvimento Agrário de Goiás), que sancionou o direito aos títulos da terra 

pelos Kalunga, e decretou inicialmente a posse de 241,3 mil hectares de terra 

para a comunidade Kalunga. 

O reconhecimento a nível Federal ocorreu a partir da inserção de 

políticas públicas (Programa Brasil Quilombola)36 voltadas para as 

comunidades remanescentes de quilombo, a partir de 2004, que teve a 

comunidade Kalunga como plano piloto para a impelmentação de políticas 

(Ação Kalunga)37 e para a regulamentação da terra. A titulação foi publicada 

em diário oficial da União no dia 20 de dezembro de 2009, com uma área de 

duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove hectares, 

sessenta e nove ares e oitenta e sete centiares, situados nos Municípios de 

Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Entretanto, cerca de 

100 mil hectares ainda encontram-se ocupados por fazendeiros e grileiros que 

perderam o direito de usufruir da terra, em função da titulação quilombola. Para 

finalizar o processo de titulação ainda resta, portanto, a desintrusão do território 

                                                           
36 Com a revisão do Plano Plurianual - PPA 2004/2007, durante o primeiro governo Lula, foi 
criado o Programa Brasil Quilombola, que congrega nove ações orçamentárias cujo alvo são as 
comunidades quilombolas, sob a responsabilidade dos Ministérios da Saúde, da Educação, do 
Desenvolvimento Agrário e da Secretaria Especial da Igualdade Racial da Presidência da 
República, cabendo a este último o papel de coordenação. As políticas públicas para as 
comunidades remanescentes foram determinadas pelo Decreto 4.887, de 20 de novembro de 
2003, que regulamenta o procedimento para a identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
37 A Ação Kalunga estabelece ações de saneamento básico para controle de agravos, para 
tanto, articula Funasa/MS, Ministério das Cidades, Fundação Cultural palmares, SEPPIR, 
Agência Goiana de Habitação e Fundação Universidade de Brasília – FUBRA. Visavam 
construir 1200  módulos sanitários, foram construídos apenas 504 até 2009, também a 
construção (400) e reformas (800) de casas, construção de três sistemas de Abastecimento de 
Água, com tratamento e distribuição. 
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e a indenização aos fazendeiros que foram desapropriados e aqueles 

ocupantes que possuem benfeitorias nas terras. 

Podemos observar, então, certa disposição do Governo Federal e da 

sociedade civil em levar à frente o desenvolvimento das comunidades dos 

quilombos, conforme demonstrado no Plano Plurianual (PPA)38 2000-2003, 

com o Programa Cultura Afro-brasileira; no PPA 2004-2007 e 2008-2011, com 

o Programa Brasil Quilombola. Nota-se o compromisso dos órgãos federais em 

otimizar esforços numa ação conjunta e integrada para desenvolver projetos 

com as comunidades quilombolas. O foco prioritário das políticas públicas tem 

sido o desenvolvimento local sustentável39, e o aproveitamento da abertura e 

ampliação dos mercados para o artesanato, para produtos tradicionais, locais, 

produtos de cunho cultural, bem como de natureza étnica, ecológica e 

orgânica, tanto em nível nacional como internacional. Essa tendência 

acompanha a demanda crescente para o ecoturismo e para o turismo 

etnocultural. 

O reconhecimento e concessão de direitos territoriais aos Kalunga não 

ocorreram despretensiosamente, uma vez que a prerrogativa para o 

reconhecimento se baseia na contribuição autêntica desses grupos para a 

construção nacional, o que justificaria o título de Patrimônio Histórico e Cultural 

Brasileiro. Desse modo, durante todo o processo de luta pelo reconhecimento e 

pela titulação a comunidade buscou rebater as críticas em relação a uma 

vinculação fictícia com os quilombos, por um lado, enquanto buscavam 

demonstrar os aspectos culturais autênticos, por outro. Essas críticas em 

relação à origem quilombola, bem como em relação a uma cultura 

afrodescendente original usualmente são encabeçadas pelos opositores ao 

reconhecimento, em sua maioria formada por políticos da bancada ruralista, 

                                                           
38 O PPA é uma Lei de periodicidade quadrienal, de hierarquia especial e sujeita a prazos e 
ritos peculiares de tramitação. Foi instituída pela Constituição Federal de 1988 como 
instrumento normatizador do planejamento de médio prazo e de definição das macro-
orientações do Governo Federal para a ação nacional em cada período de quatro anos, sendo 
estas determinantes (mandatórias) para o setor público e indicativas para o setor privado (art. 
174 da Constituição). Consoante estabelece o art. 165, § 1º da Constituição, “a lei que instituir 
o PPA estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada”.  
39 O desenvolvimento sustentável local tem a qualidade de vida como objetivo central e propõe 
a utilização sustentável dos recursos naturais locais, a adoção de tecnologias adequadas e a 
democratização do processo decisório, ou seja, tem a população local e os recursos locais 
como protagonistas no desenvolvimento. 
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pertencentes a partidos como o Democratas - DEM, o Partido Social 

Democracia Brasileira - PSDB e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

– PMDB, porque possuem interesses fundiários nas terras ocupadas pela 

comunidade.  

As pressões oposicionistas serviram pra que uma concepção 

essencialista, culturalista e pragmática de identidade fossem adotadas pelos 

Kalunga pra fazer valer o seu direito ao território e pra justificar o 

reconhecimento de sua contribuição à sociedade brasileira. Estão cada vez 

mais abertos e dispostos a performatizarem a cultura africana, para tanto 

participam e promovem cursos para se apropriarem dessa cultura, como as 

oficinas de dança e de tranças africana, que foram ofertadas durante o I e II 

Encontro Kalunga de Cavalcante. Além da matriz africana, utilizam o turismo 

cultural voltado para o desenvolvimento sustentável como atividade promotora 

e delineadora das estratégias de preservação do patrimônio cultural Kalunga. 

No entanto, apesar de tal performatização, se observarmos as 

evidências sobre a identidade e a organização social Kalunga, fica evidente 

que não é possível identificarmos um objeto de contornos limitados, como a 

cor, muito menos a “raça”, ou a cultura africana ou a origem quilombola, ou a 

sustentabilidade ecológica, com a qual os indivíduos se defrontam, e a partir 

daí inaugura a identidade, ou o gosto estético e a expressão simbólica coletiva. 

Não existe um lócus original composto de conteúdo autêntico, a aquisição de 

substância é inaugurada, construída e mantida mediante o contato com o 

“outro”, de forma dialógica (BOURDIEU, 1989; TAYLOR, 1998). Assim, ao 

contrário do que afirma a postura culturalista e essencialista, a cultura não é 

estática, tampouco consiste no único critério para se identificar um grupo 

étnico, como já demonstrara Frederik Barth (1969), Abner Cohen (1969)40, 

                                                           
40 A exigência culturalista como requisito étnico foi abandonada ainda na década de 1960, com 
Fredrik Barth (1969) e Abner Cohen (1969). Esses pesquisadores foram inspirados pelo 
ressurgimento (ou pela visibilidade) de grupos étnicos na Europa.  E provocam uma ruptura 
epistemológica na Antropologia ao procurar analisar esses grupos pela dinâmica incessante de 
conformação e reestruturação de suas fronteiras, focando a análise nos limites e negociações 
desses contornos e não na cultura do grupo em questão, como parece ainda ocorrer no Brasil. 
O abandono do paradigma tribal que interpreta a cultura apenas como um conjunto de traços 
objetivos, observados de fora, dobrado sobre si mesmo, funcionando em regime fechado, em 
isolamento, é uma crítica à “definição de tipo ideal” de grupo étnico, apreendido e analisado 
pelo conteúdo cultural (BARTH, 1969, p. 11). Nessa perspectiva, a etnicidade não seria o 
inventário indutivo de uma série de representações coletivas como territórios, línguas, 
costumes ou valores comuns os definidores da etnia. Esta visão culturalista pressupõe 
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Roberto Cardoso de Oliveira (2003), entre tantos outros antopólogos. Desse 

modo, compreendemos que a identidade-eu e a identidade-nós não se 

estabelece de uma vez por todas, mas está sujeita a transformações 

constantes muito específicas relativas ao ambiente, ao território e à 

aprendizagem social (ELIAS, 1994).  

O território, portanto, não deve ser excluído desse processo de produção 

de identidades, não é apenas uma dimensão do espaço físico, que abriga 

comunidades. Afinal, é no território que os indivíduos resgatam fatos, histórias e 

práticas do cotidiano de tais comunidades (DELEUZE & GUATARRI, 1997). 

Como prática social o território é um campo que se constitui em simultaneidade 

à identidade coletiva dos moradores, que se expressam por meio de sua 

cultura e das possibilidades de sua condição socioeconômica. Somando esse 

conjunto de elementos temos um conjunto de variáveis que sinalizam um 

habitus comum, ou seja, um repertório de práticas, conhecimentos, habilidades, 

que está contido no território na mesma medida que este o contém 

(BOURDIEU, 1989). O habitus comum produto da territorialidade, estrutura as 

relações culturais em um território que assenta a identidade social do grupo. 

O espaço da territorialidade como suporte da identidade comporta duas 

dimensões: a acepção de formação social e a produção coletiva do espaço. A 

partir dessas dimensões o território da comunidade Kalunga se torna produto 

de práticas sociais e políticas e é constituído por um conjunto de regras e 

códigos, normas e disposições instituídas pelo sistema de representação 

vigente no grupo, que dinamiza e fornece um status específico para a 

população que o habita.  

No caso da ocupação do território Kalunga, que é feito por meio do 

domicílio e da roça, existe uma originalidade em relação a outros grupos, como 

os indígenas que certamente tinham a caça como delimitadora de território, 

como dos bandeirantes com a mineração e dos núcleos urbanos, em geral, e 

da empresa-agropecuária com as pastagens. Isso porque a estrutura de 

sociabilidade territorial entre os Kalunga é construída por meio do agrupamento 

                                                                                                                                                                           

segundo Barth (1969), primeiro, uma equação errônea: uma raça = uma cultura = uma 
linguagem = uma sociedade; segundo, supõe que essa formação discreta (a cultura) seja o 
“sujeito” ou o “ator” social, responsável por aceitar, recusar ou discriminar outras formações 
similares, como se houvesse autonomia cultural. 
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de famílias, vinculadas pelo sentimento de localidade, pela convivência, pelas 

práticas de auxílio mútuo e pelas atividades religiosas.  

A organização espacial Kalunga está relacionada com as esferas de 

atuação da vida familiar, assim podemos identificar três espaços-sociais: a 

casa e a roça, que representam a esfera doméstica, correspondente à família 

nuclear; o povoado ou localidades (região de parentesco ou núcleo familiar), 

que representa a esfera do compartilhamento, onde um conjunto de famílias 

mora próximas umas das outras e estabelecem laços de solidariedade local, 

preferencialmente, mas não exclusivamente, consanguíneo; e os espaços 

sagrados, representando a esfera do público (cemitérios, pátios e capelas 

destinados às festas e aos rituais religiosos), lugar de encontro da comunidade 

como um todo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A valorização cultural, mesmo por meio da “etnicização essencialista”, e 

a organização local daí erigida, possibilitaram a formação de um novo 

mercado, cuja essência está na reatualização do passado no presente. O foco 

do interesse por essa forma de vida que um dia se fez extinta passa a ser 

consumida com nostalgia e romantismo pelos visitantes, motivados pela 

carência e ausência dessa ruralidade autêntica na rotina ultra-tecnológica das 

cidades. Por isso, o foco prioritário das políticas públicas desse setor tem sido 

o desenvolvimento local sustentável, aproveitando a abertura e ampliação dos 

mercados para o artesanato, para produtos tradicionais, locais, produtos de 

cunho cultural, bem como de natureza étnica, ecológica e orgânica, tanto em 

nível nacional como internacional.  

Essa tendência acompanha a demanda crescente para o ecoturismo e 

para o turismo etnocultural, que inclui a promoção do contato direto com o meio 

ambiente, com as atividades rurais, com a população local e sua rotina, modos 

de ser, pensar, agir e viver, de onde é possível apreender seus saberes, usos, 

costumes e tradições. Especialmente no Engenho II ocorre o envolvimento 

direto da população local, detentora do saber fazer, gestora e fruidora de seu 

patrimônio cultural.  
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No entanto, é importante salientar que essa participação, ainda em curso 

e crescente, continua ocorrendo graças à percepção da importância do 

conhecimento secular que detêm, do território que usufruem e trabalham, da 

casa que habitam, dos utensílios que utilizam, das datas que festejam, para 

além da origem africana. Esse conhecimento e envolvimento da comunidade 

local somado a participação da sociedade civil pode gerar um ambiente de 

descoberta de novas soluções aos desafios impostos por um contexto histórico, 

político, social e cultural. 

Pudemos constatar, assim como Fonseca (2003), que a valorização do 

patrimônio imaterial dos e entre os Kalunga tem escopos múltiplos e benéficos 

se bem planejados e praticados. Tal valoração pode: 1) gerar a preservação do 

conhecimento tradicional, de um valioso modo de vida para as futuras 

gerações; 2) determinar a sobrevivência física do sítio, uma vez que a 

adaptação tradicional ao meio ambiente possibilitou um estilo de vida 

sustentável; 3) permitir a preservação de um modo de vida como uma fonte de 

dignidade, de orgulho cultural e de identidade; 4) ser usada como fonte de 

geração de renda por meio do desenvolvimento da atividade turística.  

No entanto, alguns desafios se somam em torno do 

etnodesenvolvimento e da gestão territorial. Embora o etnoturismo se mostra 

uma solução viável para os moradores da comunidade Kalunga, grande parte 

do Sítio continua pouco conhecida e explorada pelo turismo. Inúmeros são os 

fatores que contribuem para falta de sucesso dessa atividade, dentre eles: 

longas distâncias – algumas localidades ficam a 6 horas de caminhão em 

estrada de terra, que pode estar impossibilitada de trafegar por causa das 

cheias dos rios, na época das chuvas, ou pelos buracos causados por esta; 

desconforto das viagens e acomodações; falta de infraestrutura para recepção 

dos turistas como trilhas, guias, hospedagem, transporte; despreparo e 

desinteresse dos moradores; fraco vínculo associativo ocasionado, entre 

outros, pela dificuldade de comunicação entre os moradores, já que as 

residências ficam distantes uma das outras; carência de informações e 

ausência de conhecimento em relação a trâmites burocráticos. Ou seja, não há 

uma organização turística em todas as localidades do Sítio.  

A falta de democratização também impera sob a distribuição dos 

recursos, ações e políticas tanto entre os moradores, quanto entre os 
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implementadores que deixam a cargo das lideranças. Por sua vez, as famílias 

das lideranças pelo acesso privilegiado às informações, advindo do contato 

direto com políticos locais, turistas, empresários, acadêmicos, 

implementadores, pesquisadores e diversos outros profissionais escoam 

grande parte dos investimentos para si. O fato é que o maior manejo com “os 

de fora” possibilita um maior controle e destino aos recursos investidos na 

comunidade, e ao mesmo tempo, essa posição privilegiada gera 

reconhecimento por parte dos demais moradores que passam a vê-lo como 

uma figura carismática, nos termos de Weber (1991). 

Apesar das contradições aparentes, as lideranças Kalunga, 

especialmente do Engenho II, onde a atividade se mostra mais desenvolvida, 

sabem que o lazer e o turismo constituem novas formas de mercadoria, 

atividades geradoras de lucro. Mas não é só. Se analisássemos o turismo 

apenas pela óptica do consumo do espaço, o exame seria reducionista. Por 

isso, para a atividade etnoturística a emancipação se torna necessária, já que 

seu objetivo, além de ampliar a geração de renda, é atuar como elemento de 

ligação de mundo e culturas distintas. Nessa perspectiva a “aculturação”, falta 

de organização e coesão do grupo desvalorizaria o local.  

Para Barreto (2000, p. 13) a construção de uma base social e cultural 

sólida é um passo fundamental para o desenvolvimento de um turismo 

sustentável, capaz de suportar as deteriorações normais, tanto decorrentes de 

fatores naturais, como por mudanças nas condições econômicas e sociais, 

como as ocasionadas pela própria atividade turística. 
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Resumo: Diante da imagem estereotipada do quilombo na sociedade 
brasileira, o presente estudo se propõe a realizar uma pesquisa em 
antropologia visual, utilizando-se da fotografia como suporte para reflexões 
sobre a representação da identidade kalunga na fotografia. Com efeito, 
colocando em foco a questão da folclorização e mistificação da imagem 
quilombola, o projeto pretende, a partir de uma experiência etnográfica de 
produção de fotografias e de fotoentrevistas, descrever o sentimento dos 
kalungas para com as imagens fotográficas na qual serão retratados, 
destacando nessa descrição os posicionamentos relacionados a própria 
identidade, bem como as dicotomias entre anseios em relação a essa 
identidade e as imagens produzidas. O trabalho vislumbra as potencialidades 
da antropologia visual e da fotografia como um consistente elemento para a 
reflexão sobre a construção e desconstrução de imagens e representações que 
orbitam em torno da identidade quilombola e kalunga. 
Palavras-chave: Quilombo; Kalunga; Fotografia; Antropologia Visual 

 

1-INTRODUÇÃO 

 As comunidades negras rurais que se identificam como kalungas  

são conhecidas como um dos grupos remanescente de quilombo de maior área 

territorial e de maior número de indivíduos existentes no Brasil. Apesar de seu 

tamanho, de seu antigo processo de certificação identitária e territorial, bem 

como de uma organização comunitária cada vez mais consistente e ativa, 

persistem as lutas básicas desse povo. Entre os muitos percalços para a 

efetivação de direitos específicos a esse grupo, a exemplo de políticas públicas 

étnicas e da regularização fundiária de suas terras, destacamos a demanda 

primeira de todas essas e demais reivindicações, não só dos kalungas, mas de 

todos os quilombolas: o direito de ter sua identidade reconhecida. 

Quando falamos sobre quilombos nos tempos atuais é notável a 

existência de uma nuvem um tanto turva e cinza sobre a questão, ou seja, um 

certo desconhecimento, frequentemente alimentado por uma visão folclórica e 

mística de como seria esse tipo de comunidade e de como seriam as pessoas 

que ali vivem. O que geralmente ocorre é associação dessa comunidade à 
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imagem de um grupo humano no formato do lendário Quilombo dos Palmares, 

em seu viés mais folclorizado. Tal concepção esbarra na impossibilidade desse 

vislumbre místico e centenário explicar situações de fato, que se desenrolaram 

de maneiras distintas ao longo dos anos e que se apresentam 

contemporaneamente de formas variadas, tanto no sentido da mudança 

histórica, quando da heterogeneidade das comunidades e indivíduos 

atualmente conhecidos.  

Alfredo Wagner Berno de Almeida é um antropólogo e pesquisador da 

questão quilombola que traduziu o problema da sematologia e do 

reconhecimento identitário desses grupos, analisando de maneira profunda as 

contradições que orbitam em torno da representação e conceituação do que é 

o quilombo nos tempos atuais. Entre os muitos aspectos analisados, convém 

destacar a negação dos indivíduos e comunidades diante dessa identidade, já 

que por séculos tentaram esconder sua condição de negro fugido e de pessoa 

marginal, uma vez que vivendo em condição ilegal poderiam sofrer violentas 

repressões, como de fato aconteceu ao longo da história brasileira.  

É nesse sentido que no momento em que ser quilombola se associou a 

possibilidade de ter direitos e de ter sua identidade e cultura devidamente 

reconhecidas e valorizadas eclodiram questões que envolvem não só o 

reconhecimento, como também o autorreconhecimento desses grupos. Desse 

processo, criou-se um falso dilema entre “invenção de quilombo” e “descoberta 

de quilombo”, como se essas duas categorias não fossem dinâmicas e 

dialeticamente inter-relacionadas, no sentido da conceituação estar ligada tanto 

a questões históricas, quanto atuais, já que existe uma construção e 

consolidação cotidiana dessas identidades individuais e coletivas pelos 

próprios quilombolas (ALMEIDA, 2011a).  

Tratar o quilombo atual a partir de um conceito frigorificado que tem 

como eixo a condição de negro fugido, a semelhança com as tribos africanas e 

a questão do isolamento, transforma o território quilombola contemporâneo em 

um espaço místico e folclórico que concretamente não apresenta reflexo em 

nosso tempo. É por isso que quando tratamos da identidade quilombola 

contemporânea, Almeida (2011b) nos alerta que entre outras categorias de 

análise, o componente da afirmação identitária é de sobremodo atual e de 



 

 

124 

destaque, pois trata de autonomia comunitária que está a par de uma 

autoridade classificadora e de possíveis arbitrariedades classificatórias.  

Almeida (2011b) então nos diz que o fator principal quando se trata do 

reconhecimento desses povos tradicionais é compreensão da busca dos 

próprios quilombolas na construção e formulação de sua identidade. Seria a 

partir das práticas, anseios e afirmativas das próprias comunidades 

quilombolas e seus indivíduos que ocorreria a atualização das concepções 

definitórias do que é o quilombo. Não só a descoberta e adequação como 

também a criação e consolidação dessa identidade sob paradigmas novos, 

seriam pontos fundamentais para desmitificação e desfolclorização do que são 

as comunidades negras rurais contemporaneamente. 

Com efeito, mostra-se necessário um trabalho amplo, que envolva 

disciplinas como a história, antropologia, direito e outras para compreender e 

reforçar a luta cotidiana pelo reconhecimento dessa identidade nos tempos de 

hoje. Nesse sentido, a antropologia e a antropologia visual como campos de 

estudos que criticamente objetivam compreender a realidade de diferentes 

povos, mostram-se como plataformas pertinentes para a realização de um 

estudo que trate da compreensão do que é ser quilombola e de sua identidade. 

Na verdade, o presente trabalho pretende analisar tais questões a partir de 

uma etnografia que dê enfoque a como esses povos se veem representados 

em fotografias, para adicionar mais um elemento nas análises que tratam da 

identidade kalunga. 

Esta pesquisa pretende ser um trabalho de análise dos sentimentos 

kalungas em relação a sua representação na fotografia, explicitando as 

contradições da relação imagem fotográfica, identidade e identificação, sob a 

ótica dos próprios quilombolas. Com efeito, muito além de ter como anseio a 

produção de uma imagem dos Kalungas, volta-se à análise da antropologia 

visual, para a partir de um trabalho empírico, que envolva a documentação do 

sentimento do retratado sobre a própria imagem, tecer considerações sobre o 

trabalho fotográfico do antropólogo, destacando suas possibilidades e 

contradições. 

A fotografia que tem a capacidade de fazer com que um indivíduo ou um 

conjunto de pessoas pense sobre si mesmo, sendo um vetor da construção de 

identidades e imagens sobre si e também para o outro, não raramente é 
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utilizada para subjugar e impor imagens que não satisfazem e não estão de 

acordo com o que essa pessoa ou grupo retratado se considera ser, no sentido 

de identificar-se. Pensar e analisar a imagem fotográfica como representação, 

a partir do ponto de vista dos próprios fotografados, funda a possibilidade da 

criação de um espaço no qual os kalungas possam se posicionar sobre a sua 

imagem, afirmativamente sobre certos pontos de vista e também rechaçando 

outros. Nesse sentido o trabalho objetiva documentar esse processo de ação e 

reflexão sobre fotografia, identidade e identificação desse povo.  

Não obstante o presente trabalho ter um posicionamento que dá mais 

importância a experiência fotográfica e sua documentação do que ao resultado 

da produção imagética em si, do processo resultará uma série de imagens 

sobre os quilombolas. Espera-se que tal série sirva para tornar públicas 

histórias coletivas e individuais kalungas, ou seja, que as fotografias possam 

ser úteis para o resgate da memória quilombola e para a construção de uma 

imagem fotográfica e uma representação mais ou menos adequada aos 

anseios relacionados a autoimagem desse grupo. 

Centrando seus objetivos em torno da compreensão e explicação de 

dinâmicas das relações sociais, essa pesquisa tem caráter subjetivo, empírico 

e trabalha com variáveis que não podem ser reduzidas a dados operacionais. 

Uma vez que se preocupa com elementos que não podem ser quantificados, 

classifica-se como um estudo de natureza qualitativa (CÓRDOVA E SILVEIRA, 

2009, p.34) e sua metodologia inclui a pesquisa bibliográfica, visitas 

etnográficas, registros fotográficos, fotoentrevistas, edição e montagem das 

imagens captadas. 

A pesquisa bibliográfica se dará a partir de leituras críticas que tratem do 

povo kalunga, de identidade étnica, de representação, além de análises que 

tratem da imagem fotográfica e compreendam a fotografia como instrumento 

metodológico da antropologia social. 

Seguindo Clifford Gerrtz (2008), a análise etnográfica será a descrição 

densa dos contextos e das práticas sociais dos kalungas, a partir da qual se 

espera realizar uma complexa coleta de dados e assim uma consistente 

análise antropológica. Nesse sentido, a observação participante, a composição 

de diários, entrevistas, registros fotográficos e posteriores fotoentrevistas 

integram esse delineamento etnográfico. Todo esse processo estará inclinado 
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para a observação dos atos simbólicos ou conjuntos de atos simbólicos que 

envolvam a relação dos kalungas para com a produção das imagens 

fotográficas e as fotografias prontas. 

As fotoentrevistas, técnica delineada por John Collier Jr. (1973), serão 

realizadas a partir das imagens captadas em encontros anteriores. Para tanto, 

as fotografias tiradas, editadas e impressas serão apresentadas aos kalungas 

como maneira de propor e/ou balizar as entrevistas que terão como ponto de 

coesão as observações e os anseios dos retratados em relação a própria 

imagem e sua identidade. As fotoentrevistas serão direcionadas a questões 

que evidenciem a opinião dos kalungas sobre sua representação na imagem 

fotográfica e sua identificação ou não com essas fotografias mostradas. 

Espera-se realizar a descrição densa dos processos de documentação 

fotográfica e das fotoentrevistas em pelo menos três ocasiões distintas, 

realizando as capturas fotográficas subsequentes somente a partir de 

finalizadas as fotoentrevistas dos registros anteriores, o que permitirá a 

restituição de dados para uma documentação mais aprofundada que se 

coadune com as observações e anseios dos kalungas. 

Esses processos serão registrados ao longo da pesquisa e os de maior 

relevância e destaque serão apresentados ao longo da dissertação, dando 

ênfase às últimas documentações fotográficas que serão apresentadas em 

capítulo a parte, conjuntamente aos apontamentos dos kalungas obtidos nas 

últimas fotoentrevistas, realizadas com base nas fotos “finais” editadas e 

montadas. 

 

2-RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os apontamentos sobre a identidade do quilombo no contexto de um 

estudo que tem a antropologia da imagem fotográfica como fundamento e 

metodologia, trazem uma contundente pergunta: o que pensam os kalungas 

sobre os registros fotográficos que tratam da imagem de si mesmos e de sua 

comunidade e de que maneira, ou sob qual ponto de vista, gostariam que sua 

própria imagem fosse vista ou vislumbrada em uma fotografia? Esse 

questionamento que envolve a temática da identificação individual e 

comunitária desses quilombolas sobre eles mesmos é de grande importância, 
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pois a foto tem a potencialidade de construir representações coletivas de 

pessoas e lugares. Esse é o entendimento da antropóloga Sylvia Caiuby 

Novaes (2008) que compreende a fotografia como vetor de construção de 

imagens, de representações e mesmo da identidade de indivíduos e grupos. 

Quando Almeida (2011b), tratando do reconhecimento da identidade 

quilombola, afirma que ponto o fundamental é “como esses grupos se definem 

e o que praticam” (ALMEIDA, 2011b, p. 87), entendemos que a fotografia pode 

apresentar-se como esse elemento de avaliação da própria aparência que 

possibilita reflexões sobre a autoimagem e da identidade dos kalungas por si 

mesmos. 

Annateresa Fabris (2004) nos diz que o retrato fotográfico começou a se 

popularizar ainda no século XIX e que inicialmente teve seu uso ligado a 

afirmação da identidade social burguesa, além de ter sido empregado por 

áreas como a medicina e o direito em alguns estudos, geralmente para a 

catalogação social. Em análise histórica convergente, Jacob W. Lewis, entende 

que a fotografia já em seus primórdios “alimentava a imaginação artística ao 

mesmo tempo que oferecia estereótipos culturais para uma cultura de massa 

em ebulição” (LEWIS, 2012, p.55).  

Sylvia Caiuby Novaes, em posicionamento ancorado pelas ideias de 

Claude Leví-Strauss, nos diz que as imagens não produzem o real, mas o 

representam ou reapresentam (NOVAES, 2012, p. 456). É nesse sentido que a 

autora vai afirmar que a imagem fotográfica se formou como elemento de 

criação e consolidação da imagem de indivíduos e grupos, em um processo no 

qual a produção de imagens fotográficas interfere nas representações. Na 

verdade, a autora afirma ao mesmo tempo em que a fotografia era produzida, 

sofria interferência desse mesmas imagens visuais que ajudava a construir 

(NOVAES, 2012). 

Criando lugares, pessoas e comunidades imaginadas, em algumas 

circunstâncias, a fotografia se fez como um vetor de cerceamento e mesmo um 

muro de difícil transposição em lutas cotidianas de indivíduos e grupos pela 

construção da própria identidade e consolidação de uma imagem pretendida. 

Por isso, a capacidade que tem uma imagem fotográfica de ser vetor na 

construção de identidades é ao mesmo tempo sua maior potencialidade e o 

seu grande perigo. É nesse sentido que surgiram os questionamentos acerca 
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da opinião dos kalungas sobre imagens fotográficas nas quais aparecem 

representados. 

Diante da imagem estereotipada do quilombo na sociedade brasileira, o 

presente estudo se propõe a realizar uma pesquisa em antropologia visual, 

utilizando-se da fotografia como suporte para reflexões sobre a representação 

da identidade kalunga na fotografia. Com efeito, colocando em foco a questão 

da folclorização e mistificação da imagem quilombola, o projeto pretende, a 

partir da etnografia da produção de fotografias e de fotoentrevistas, descrever o 

sentimento dos kalungas para com as imagens fotográficas na qual serão 

retratados, destacando nessa descrição os posicionamentos relacionados a 

própria identidade, bem como as dicotomias entre anseios em relação a essa 

identidade e as imagens produzidas. 

Sustentados pelas análises de Almeida (2011b), para compreender os 

kalungas, utilizamos as concepções da “nova etnicidade” como uma categoria 

que pode esclarecer pontos sobre a identidade dos indivíduos que vivem nas 

comunidades quilombolas contemporâneas. Nesse sentido, os fatores da 

identidade, da autoconsciência e da autodefinição, bem como as estratégias 

para obtenção de recursos básicos para produzir e consumir, são os principais 

elementos para conceituação do que é o quilombo atual (ALMEIDA, 2011b, p. 

84). É a compreensão da “identidade étnica, no sentido de uma existência 

coletiva” (ALMEIDA, 2011b, p. 85), que coloca os kalungas como uma 

comunidade criadora e detentora das definições que tratam sua própria 

identidade. 

No campo da antropologia visual nos baseamos nas afirmativas de 

Sylvia Caiuby Novaes (2012, 2008) para compreender a imagem fotográfica 

como elemento da construção da imagem e da identidade de um povo 

(NOVAES, 2008, p. 26), porque a fotografia tem o poder de representar e criar 

realidades, especialmente das pessoas e lugares que não estão na vida 

cotidiana de quem vê a fotografia (NOVAES, 2012, p.461). 

Ainda nos fundamentado em Akhil Gupta e James Ferguson (2000) que 

defendem que as narrativas que folclorizam, exotizam e isolam comunidades, 

encarcera esses povos em uma prisão essencialista, colocando-os a margem 

da história, como povos sobreviventes, que não são nem “produtos (e muito 

menos produtores) de história” (GUPTA, FERGUSON, 2000, p. 42). No 
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contexto específico da situação do negro no Brasil, nos apoiamos nas críticas 

realizadas por Abdias Nascimento (1978) que entende que a visão folclorizante 

esconde o caráter de resistência das manifestações e tradições culturais 

negras. 

Nesse sentido, ressaltamos a potencialidade da fotografia como mais um 

elemento que pode ser utilizado nos embates pela desfolclorização e pelo 

reconhecimento da identidade quilombola sob um viés não essencialista que se 

opõem as reivindicações de autenticidade e coloca a comunidade e os 

indivíduos na posição de sujeitos que se autodefinem, resistem, lutam e 

demandam direitos, notadamente os de cidadania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como exposto, os muitos estereótipos formados em torno da 

representação quilombola, quase sempre advindos de uma análise pouco 

profunda, alinhou o conceito de quilombo a imagem folclórica de uma 

comunidade exótica, vista como tribal ou mesmo primitiva, formada tão 

somente de descendentes de negros escravos. As demandas pela 

ressignificação do conceito do que é quilombo contemporâneo ganharam 

novos contornos e se fortaleceram com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que em seu artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Provisórias, estabeleceu explicitamente um novo sujeito de direito denominado 

de “comunidades remanescentes de quilombo”. Tal definição fez intensificar os 

anseios e as lutas por essa ressemantização, porque surge a necessidade da 

adequação dessa identidade afirmativa para a efetivação de direitos 

específicos relacionados a esse novo sujeito. 

Alfredo Wagner Berno de Almeida (2011b), destaca que os processos de 

reconhecimento dessas comunidades, bem como a posterior luta pela 

efetivação de direitos específicos de titulação das terras e de políticas públicas 

próprias, esbarrou no enquadramento destes grupos em uma ficção jurídica 

identitária que busca simplificar uma realidade bastante complexa, porque 

compreende aspectos amplos e diversos, como históricos, antropológicos e 

culturais, bem como a existência de não um quilombo, mas vários.  
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É claro que essa complexidade conceitual vai além de um problema 

jurídico que é destacado pela necessidade do reconhecimento identitário para 

garantia e efetivação de direitos específicos, entre eles a titulação das terras 

quilombolas, que é direito básico para consolidação de condições de vida digna 

aos habitantes das comunidades negras rurais, como os kalungas. Por isso a 

importância de realização de uma leitura crítica do quilombo, que se distancie 

dessa concepção tradicional que “sempre se revelou inclinada a interpretar o 

quilombo como algo que estava fora, isolado, para além da civilização e da 

cultura.” (ALMEIDA, 2011b, p. 60). É nesse sentido que um trabalho 

antropológico que trate da representação dos kalungas na fotografia e analise 

os sentimentos desse povo em relação a sua imagem apresenta-se como mais 

um elemento para reflexão da identidade quilombola contemporânea.  

Levando-se em consideração a necessidade da desmistificação do 

conceito do que é o quilombo e da importância dos processos de autodefinição 

formulados pelos próprios quilombolas, mostra-se interessante o uso dos mais 

diversos instrumentos nesse embate. A fotografia como um importante vetor de 

construção e desconstrução da imagem de grupos e indivíduos, parece ser um 

interessante ponto de apoio para se pensar sobre questões identitárias dos 

kalungas, porque suporta questionamentos e considerações desse grupo em 

relação a sua representação. Com efeito, tornar oportunas reflexões dos 

kalungas sobre sua própria imagem deve possibilitar a esses indivíduos pensar 

sobre sua representação e sua identidade. 

Destacamos também a importância do projeto pela relação mais ou 

menos nova que os kalungas têm com identidade quilombola, ressaltando que 

esse povo, como boa parte das comunidades quilombolas atuais, passa por um 

intenso processo de descobrimento e construção dessa identidade, tudo em 

um contexto social bastante peculiar, já que o reconhecimento identitário é uma 

necessidade (ALMEIDA, 2011b). Nesse sentido, o presente trabalho justifica-se 

porque centra-se na documentação da relação desses indivíduos para com o 

ato fotográfico e as fotografias, procurando descrever tais questões que 

envolvem a produção das imagens e a imagens prontas, com o fim de refletir 

sobre identidade kalunga e sua representação na fotografia. 

Quando John Collier Jr. (1973) assevera a importância da fotografia 

como elemento potencial de desmitificação, afirmando que “a câmera com sua 
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visão imparcial tem sido, desde o início, esclarecedora e modificadora da 

compreensão ecológica e humana” (COLLIER JR., 1973, p. 4) e Clifford Geertz 

(2008) defende que a absorção antropológica com o exótico serve para 

deslocar o senso de familiaridade embotador que folcloriza uma cultura, 

alargando o universo do discurso humano, de uma maneira compreender um 

povo expondo “sua normalidade sem reduzir sua particularidade” (GEERTZ, 

2008, p. 10), vislumbramos as potencialidades da antropologia visual e 

justificamos a fotografia como um consistente elemento para a reflexão sobre a 

a construção e desconstrução de imagens e representações sociais místicas e 

folclóricas que orbitam em torno da identidade quilombola e Kalunga. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva analisar os direitos sociais na 
Comunidade Remanescente Quilombola Kalunga, considerando a previsão do 
artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que os prevê como garantia 
fundamental. Pretende-se mensurar a efetividade das políticas públicas 
destinadas a provisão desses direitos na referida comunidade. Para tanto, 
serão utilizados dados quali-quantitativos que atualmente amparam o projeto 
de pesquisa “O acesso aos direitos sociais como garantia de cidadania na 
Comunidade Remanescente Quilombola Kalunga” contemplado pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Faculdade Alfredo 
Nasser, executado em seu Instituto de Ciências Jurídicas (Área de 
concentração: Direito e Cidadania. Linha de pesquisa: Direito e Justiça. 
Grupo de Pesquisa: Estado, Cidadania e Políticas Públicas). A abordagem 
qualitativa será extraída da tese de doutorado de um dos presentes autores e 
os dados quantitativos, da pesquisa de Avaliação da Situação de Segurança 
Alimentar e Nutricional em Comunidades Quilombolas Tituladas, contratada 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
cujo trabalho de campo ocorreu em 2011. Os resultados apontam para um 
quadro de extrema vulnerabilidade vivenciada pelas famílias kalungas na 
forma de baixos rendimentos (amenizada pelo Programa Bolsa Família), 
condições precárias de moradia, pouco acesso a equipamentos e políticas 
públicas. Concluiu-se que é urgente a ampliação e qualificação da presença 
do Estado no território Kalunga de forma a efetivar os direitos sociais por 
meio de políticas públicas que atendam a realidade desse povo quilombola. 
Palavras-chave: Direitos Sociais. Políticas Públicas. Remanescentes 

Quilombolas Kalunga. 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

O território Kalunga compreende três municípios (Monte Alegre, Teresina 

de Goiás e Cavalcante) no Nordeste Goiano. A comunidade41 é composta 

                                                           
41 Quanto à grafia do nome da comunidade “kalunga” ou “calunga”, vários autores escrevem 
com “k”. E será assim grafada neste trabalho. Para os povos africanos a palavra “kalunga” 
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historicamente por negros, de famílias de ex-escravos, alforriados ou fugitivos 

dos núcleos de mineração existentes na região, viveu isolada por muito tempo 

devido à distância em relação à capital do Estado (cerca de 560 km) e à 

dificuldade de trânsito em seu território acidentado por serras, vãos e 

montanhas. Ainda hoje, o índice de analfabetismo é elevado, as condições 

sanitárias e de habitação são precárias e o acesso às políticas públicas é 

praticamente inexistente. 

Este é tema do trabalho que pretendemos apresentar. Com base em 

dados qualitativos produzidos a partir de entrevistas e observação direta não 

participante, bem como em dados quantitativos oriundos da pesquisa de 

Avaliação da Situação de Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades 

Quilombolas Tituladas (BORGES et. al., 2014), descreveremos a situação atual 

de acesso dos Kalunga aos direitos sociais assegurados pelo Artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988 e de que forma o Estado os provê. 

Antes, contudo, de detalhar a metodologia e objetivos, convém dedicar 

algumas linhas à história dessa coletividade com o fito de conhecer 

antropologicamente sua configuração como “comunidade remanescente de 

quilombos”, figura jurídica estabelecida pela Carta Magna e apropriada pelo 

movimento social como categoria garantidora de direitos culturalmente 

diferenciados. 

O quilombo Kalunga surgiu em decorrência da exploração do ouro no 

século XVIII, com a descoberta das “minas dos Goyazes”. Para garantir a 

extração dessa riqueza foram trazidos escravos pelos bandeirantes paulistas, 

muitos deles direcionados para as minas na cidade de Cavalcante, como 

também as minas existentes em Morro do Chapéu, hoje Monte Alegre de 

Goiás, e Arraias, hoje no Tocantins, na época conhecida como rota do ouro. Os 

negros escravizados, cansados da submissão e dos castigos violentos sofridos, 

principalmente nas minas de ouro, fugiram em busca de liberdade, 

escondendo-se entre serras e montanhas. O local escolhido por eles, naquela 

região, foi denominado “Kalunga”, que se  revelou estratégico por ser de difícil 

                                                                                                                                                                           

possui vários significados. Para os bantos significa pessoa importante, admirável e respeitada. 
Para os congos e angolanos a palavra “kalunga” está ligada as crenças religiosas, ao culto 
dos antepassados de onde vinham suas forças. Os africanos também associavam a 
palavra “kalunga” à morte e ao mundo dos mortos. (Para maiores detalhes, ver MOURA, 2001). 
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acesso, cheio de serras e morros – o que favorecia o esconderijo dos temidos 

“capitães do mato”. 

É importante lembrar que o termo quilombo significa “acampamento 

guerreiro  na floresta” (LEITE, 2000). De origem banto, floresceu entre o Zaire e 

Angola, entre os séculos XVI e XVII como local onde os oprimidos se 

encontravam para se opor às instituições escravocratas. Era a associação de 

homens que, desvinculados de suas linhagens, passavam por rituais que os 

iniciava nas técnicas de guerra: era uma instituição política e militar trans- 

étnica. No Brasil contemporâneo, os quilombos constituem comunidades 

organizadas, nem sempre isoladas ou surgidas de insurreições. São grupos 

que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na produção e 

reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de seus 

territórios, com experiência comum e trajetórias compartilhadas mediante 

grande capacidade organizativa. (BASTOS, 2007; SCHMITT, T., TURATTI, 

M.C e CARVALHO, 2002; SOUZA, 2008) 

Cumpre assinalar que, quando tratamos de comunidades quilombolas, 

não  estamos lidando com “grupos isolados ou de uma população estritamente 

homogênea”, muito menos com e “resíduos ou resquícios arqueológicos de 

ocupação temporal ou comprovação biológica” (ABA, 1994). Esta é a 

advertência do Grupo de Trabalho sobre comunidades rurais negras da 

Associação Brasileira de Antropologia, que também assinala que “o termo 

‘remanescente de quilombo’ [é] utilizado pelos grupos para designar um 

legado, uma herança cultural e material que lhes confere uma referência 

presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar e a um grupo 

específico” (Idem). Trata-se, portanto, de grupos que possuem identidade 

étnica diferenciada e dependem da terra para sua reprodução física, social, 

econômica e cultural. 

Tal como nos mostra o caso dos Kalunga, a noção de quilombo remete ao 

território que constrói e guarda a história e a cultura viva de uma coletividade 

humana. É onde estão assentadas suas relações sociais, econômicas e 

religiosas fundadas em significados materiais e imateriais, resiliências, 

memórias, respeito e preservação dos bens naturais e do poder ancestral 

cultivado e transmitido por gerações. 

A religiosidade católica, é importante destacar, desempenha o papel de 
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força aglutinadora das pessoas em torno das noções tradicionais de 

comunidade. Durante todo o ano, além da festa de São João (em junho), em 

quase todos os agrupamentos familiares, há devoção a um santo para o qual 

são feitas celebrações que funcionam como instâncias rituais que reúnem as 

pessoas. Momentos de reencontro do povo Kalunga, as festas regulam a 

relação com a natureza e representam as estações do ano, os tempos do 

plantio da terra e da colheita. É quando todos estão juntos para ouvir e falar 

dos fatos e acontecimentos da comunidade. (TAVEIRA, 2013) 

Os Kalunga, embora ocupando as terras há décadas, não possuíam 

documentos que comprovassem a sua posse. O processo de reivindicação 

fundiária da comunidade começou, no ano de 1984, com um pedido dirigido ao 

extinto Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO). Para Soares 

(1995), foi a discriminatória administrativa, como instituto do Direito Agrário, 

que possibilitou aos descendentes de quilombo da região Kalunga a 

legitimação das posses com a emissão dos respectivos títulos. 

O pleito ganhou força após aprovação da nova Constituição Federal (CF) 

em 1988. Em seu no artigo 68, dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), lemos que: “Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

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

substância jurídica para que o Estado reconheça o direito de propriedade 

coletiva das terras ocupadas pelas referidas comunidades. Depois de muitas 

lutas, algumas delas foram beneficiadas com a titulação de suas terras, como 

foi o caso da comunidade Kalunga. 

A partir desta garantia, vários quilombos, contando com a ajuda de 
instituições que lutam pelos direitos dos negros, como a Fundação 
Cultural Palmares e o Movimento Negro, e com outras pessoas que 
simpatizam com essa luta, entre elas, antropólogos e sociólogos, 
reivindicaram os seus direitos de posse da terra (SILVA, 2007, p. 37). 

 

O dever de reconhecer e titular as terras ocupadas por esses povos foi 

dividido entre União, Estados e Municípios, cada um em sua esfera de 

competência42. Em vista dos preceitos da CF/1988, quanto à proteção e 

preservação dos remanescentes quilombolas, a Constituição Estadual de 
                                                           
42  Tal como previsto no Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta os 
procedimentos para identificação, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
pelas comunidades quilombolas. 
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Goiás estendeu a essas comunidades os mesmos direitos e garantias, 

conforme previsão no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Artigo 16 – Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. § 1º 
- Lei complementar criará a reserva Calunga, localizada nos 
Municípios de Cavalcante e Monte Alegre, nos vãos das Serras da 
Contenda, das Almas e do Moleque. § 2º - A delimitação da reserva 
será feita, ouvida uma comissão composta de oito autoridades no 
assunto, sendo uma do movimento negro, duas da comunidade 
Calunga, duas do órgão de desenvolvimento agrário do Estado, 
uma da Universidade Católica de Goiás, uma da Universidade 
Federal de Goiás e uma do Comitê Calunga. 

 

Esse fato gerou reivindicações para regulamentar e efetivar os 

dispositivos expressos nas Constituições Federal e Estadual. Em virtude dessa 

normatização, decorreram várias reuniões, seminários, estudos aprofundados 

de especialistas para o tombamento da área Kalunga. E em 21 de janeiro de 

1991, pela Lei Estadual n. 11.409, foi criado o Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga. 

Para a criação do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural, pela Lei 
Estadual n. 11.409/91, os Kalungas lutaram muito e foram 
vitoriosos. Nessa luta, eles granjearam o apoio de várias 
instituições oficiais e tiveram a colaboração decisiva de Maria 
Baiocchi e de Edmundo Magela, o último então Diretor Geral do 
Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás – IDAGO, sem se 
falar na vontade política do Governador Henrique Santillo, autor da 
mensagem que deu origem à lei citada (SOARES, 1995, p. 101-
102). 

 

A proteção legal foi de grande valor para a preservação da área da 

comunidade, evitando o desmatamento e a especulação para o comércio do 

carvão, além de outras atividades predatórias possíveis em uma área tão rica 

em fauna, flora e subsolo. 

No entanto, ainda permanece o desafio da produção de conhecimento 

acerca das condições de vida neste imenso território de 253.000 hectares. 

Caminha nesse sentido a contribuição que pretendemos fazer com o presente 

trabalho. 

Nosso objetivo geral é apresentar e analisar o acesso aos direitos sociais 

pela comunidade quilombola dos Kalunga, abarcada sua população total 



 

 

139 

dispersa nos três municípios supramencionados43. Nosso referencial 

normativo será a Constituição Federal de 1988, que institui esses direitos como 

garantia fundamental no artigo 6º, cotejada com as políticas públicas 

implementadas para sua efetividade na referida comunidade. São eles: a 

alimentação, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência 

aos desamparados. Nossa ênfase será sobre os seis primeiros destes direitos. 

Como objetivos específicos, estabelecemos: a) analisar em que medida o 

Estado se faz presente no território Kalunga tendo em vista o atendimento das 

garantias dos direitos sociais; b) identificar e analisar as políticas públicas que 

atendem essa comunidade e; c) verificar se os princípios da igualdade e justiça 

social - bases e fundamentos da cidadania – alcançam os Kalunga. 

 

2- METODOLOGIA 

 

Nossa apresentação utilizará abordagem quali-quantitativa. A abordagem 

qualitativa será extraída da tese de doutorado (TAVEIRA, 2013) que analisou, a 

partir da observação direta não participante e entrevistas, a efetividade do 

direito à educação como expressão de cidadania no ensino fundamental entre 

os Kalunga de Monte Alegre. 

Os dados quantitativos são oriundos da pesquisa de Avaliação da 

Situação de Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades Quilombolas 

Tituladas. Trata-se de um levantamento censitário contratado, por via licitatória, 

pela Secretaria de Avaliação de Gestão da Informação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI/MDS) - em parceria com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), o Ministério da Saúde 

(MS), a Fundação Cultural Palmares (MinC/FCP) e o Instituto Nacional de 
                                                           
43  É importante que se diga que - embora exista o uso generalizado nomeando “Kalunga”, 
como uma área única, estendendo-a aos três municípios, Monte Alegre, Teresina e Cavalcante 
- “Kalunga” é um nome próprio de uma região específica, onde a comunidade e toda a 
história de um povo tiveram início. Situa-se no município de Monte Alegre de Goiás, lugar 
também conhecido como “Vão do Kalunga-Contenda”. Para os moradores do local “Kalunga” é 
um rio, um brejo coberto de plantas que fica perto da Fazenda Contenda. E ali havia muitas 
cobras sucuri. Também é o nome dado a uma planta “calunga” com “c”, de porte pequeno 
existente na região de uso medicinal. Em cada um dos três municípios, a população 
Kalunga está subdividida em diversos pequenos agrupamentos. 



 

 

140 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA/MDA) – e conduzido pela Fundação 

Euclides da Cunha, da Universidade Federal Fluminense, FEC/DataUFF44. 

A partir da listagem oficial do INCRA, consultada em fevereiro de 2010, o 

universo do estudo foi composto pelas comunidades quilombolas que 

obtiveram o título de posse coletiva de seus territórios, entre os anos de 1995 e 

2009, emitidos pelo próprio instituto ou por órgãos estaduais de regularização 

fundiária. Ao todo, nos meses de abril a novembro de 2011, foram visitadas 

169 comunidades – localizadas em 97 territórios – para aplicação de  

questionário aos chefes dos domicílios, medidas de peso e altura das crianças 

menores de cinco anos de idade e coleta das coordenadas geográficas das 

casas com o uso de aparelhos com acesso ao Sistema de Posicionamento 

Global (GPS). Além disso, foram coletados dados socioeconômicos sobre as 

comunidades junto às suas lideranças, que  auxiliaram na localização dos 

equipamentos públicos (postos de saúde, escolas, creches, etc) os quais 

também foram georreferenciados com uso de aparelhos GPS. A comunidade 

Kalunga é das que foram visitadas pelos pesquisadores da FEC/DataUFF45. 

As mencionadas bases de dados permitem a geração de estatísticas 

descritivas acerca das previsões do artigo 6º da CF/88. Com filtro aplicado 

sobre a comunidade Kalunga, elas oferecem importante aporte quantitativo 

para mensuração do acesso aos direitos sociais e as políticas públicas que 

visam à sua garantia. Têm o potencial de ampliação do conhecimento acerca 

desta parcela da população brasileira sobre a qual são escassos os dados 

oficiais e acadêmicos concernentes aos direitos de cidadania. Essa é a 

contribuição que pretendemos dar. 

 

3-RESULTADOS E DISCUSSÕES 

                                                           
44 Processo MDS n.°10333/2010, Contrato nº 10-12484/2010. 
45 A partir  da  aplicação  dos  referidos  questionários  estruturados,  da coleta dos  dados 
georreferenciados   dos domicílios e equipamentos públicos e da antropometria das crianças 
menores de cinco anos de idade, foram construídas três bases de dados: 1.) “lideranças” 
(com variáveis referentes às lideranças e suas comunidades e territórios); 2.) “equipamentos 
públicos” (que contempla variáveis sobre sua presença e funcionamento nos territórios); 3.) 
“domicílios” (na qual se encontram variáveis relativas às famílias e às crianças). Elas estão 
disponíveis na página do MDS, no 
link:http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/simulacao/sum_executivo/pg_principal.php?url=ano_
new 
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A pesquisa apurou a existência de 768 domicílios, nos quais vivem 2.979 

pessoas. Destas, 51,2% são homens e 48,8% mulheres. A população 

economicamente ativa (15 a 64 anos de idade) é de 51,3% do total. 80% dos 

domicílios são habitados por até cinco pessoas. 

Sobre os chefes de domicílios, a grande maioria é formada por negros 

com baixíssima escolaridade. 91% possuíam no máximo o ensino fundamental 

completo. Quanto à cor/raça, 95% são pretos e pardos. É interessante registrar 

que sete, dentre 768 chefes dos domicílios kalunga, se autoidentificaram como 

indígenas. Apenas 20% deles disseram estar trabalhando, dos quais 3% com 

carteira assinada. Outros 13,7% estariam procurando emprego. 

Esse quadro de vulnerabilidade faz as famílias kalungas dependerem de 

programas de transferência de renda. Diante de 69,7% famílias cadastradas no 

Cadastro Único de Programas Sociais, 63,5% delas são beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF). A renda domiciliar per capita, já incluindo os 

valores transferidos pelo PBF, apresenta os seguintes percentuais: 40,6% das 

pessoas vivem com até R$ 70 por mês; 16,7% têm renda entre R$ 70 e R$ 

140; 14,4% entre R$ 140 e R$ 255; 13,3% entre R$ 255 e R$ 510 e 14,7% 

ganham mais de R$ 510. 

O alto percentual de pessoas com baixa renda reflete as dificuldades de 

acesso aos alimentos. Considerando os três meses anteriores à pesquisa, em 

58% dos domicílios aconteceu de a comida acabar antes que alguém tivesse 

dinheiro para comprar mais ou que tivesse produção da roça; 80% vivenciaram 

ausência de recursos para ter uma comida boa (saudável e variada); 65,3% 

tiveram de se arranjar com apenas alguns alimentos porque não tinha recursos 

em casa. Diante disso, é compreensível que 72% dos domicílios kalunga 

tinham sido beneficiados, em 2011, pelo programa de distribuição de cestas de 

alimentos do Governo Federal. 

Sobre os domicílios: 93% deles são próprios, 1% alugado e 5% cedidos; 

67% deles têm até cinco cômodos; 44% utilizam óleo ou querosene como 

forma de iluminação e outros 44% têm fonte elétrica (rede ou gerador). 90% 

jogam o lixo doméstico em terrenos baldios, rios, queima ou o enterra; em 

menos de 9% há coleta regular de lixo. Em 88% dos domicílios, o combustível 

utilizado para cozinhar é lenha ou carvão. 
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Quanto à estrutura das casas: em 54% foram utilizadas telhas para  

cobertura  e 45% palhas; nas paredes externas, 53% utilizaram-se barro ou 

argila e 35% são de alvenaria; 60% delas têm o piso de terra batida. Do total, 

apenas 9% tiveram acesso ao Minha Casa Minha Vida ou outros programas 

habitacionais. 

A situação sanitária é precária. 58,3% não possuem banheiro e 76% 

despejam o esgoto em valas a céu aberto ou em fossa rudimentar (poço, 

buraco). Isso é agravado pelo fato de que 62% dos domicílios não possuem 

água encanada; 89% obtêm água de cisternas, rios, nascentes e igarapés e a 

principal forma de tratamento da água é a filtragem (em 61% das casas). 

A presença das políticas públicas de incentivo e proteção à produção é 

deficiente. Apenas 3,6% dos domicílios tiveram acesso ao PRONAF; 0,3% ao 

Seguro Safra e Seguro da Agricultura Familiar; o mesmo percentual foi 

beneficiado por ações de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nenhuma 

família vendia sua produção, em 2011, para o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA). 

O mesmo se aplica à educação e à saúde. No interior do território 

Kalunga, existem, segundo a pesquisa com as lideranças comunitárias, onze 

escolas de ensino fundamental e uma do ensino médio. Quanto à saúde, as 

lideranças entrevistadas apontaram a existência de apenas uma Unidade 

Básica de Saúde. A cobertura pelos agentes comunitários de saúde é boa: 

88% dos domicílios recebem sua visita periodicamente. Contudo, apenas 20% 

dos chefes de domicílios disseram haver atendimento pelas equipes de saúde 

da família. 

Os números apurados pela referida pesquisa, cotejados com o material 

bibliográfico e documental consultado e os dados qualitativos, revelam a 

persistência de carências sociais que comprometem a afirmação da cidadania 

dos Kalunga. As informações produzidas em nosso estudo têm o potencial de 

sensibilização dos agentes do Estado e instrumentalização política desses 

quilombolas em seus pleitos por maior equidade e justiça social. 

Isso porque, segundo Cesarino Júnior (1993), a finalidade das leis sociais 

é a proteção aos fracos. Mas esse objetivo não é o único. “Por intermédio 

dessa proteção o que o Estado realmente visa é assegurar a paz social, o 

interesse geral, o bem comum” (Idem, p. 33). De acordo com Comparato 
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(2013), com base no principio da solidariedade, passaram a ser reconhecidos 

como direitos humanos os chamados direitos sociais, que se realizam pela 

execução de políticas públicas, destinadas a garantir amparo e proteção social 

aos mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de recursos 

próprios para viver dignamente. 

Por considerar que os direitos fundamentais são de natureza indissociável 

das dimensões política, jurídica, social, educacional, ética e econômica do 

cidadão, o respeito e a garantia desses valores constituem-se, assim, como 

primordiais para a concreção de uma “Constituição Cidadã”. Dessa forma, 

cabe, pois, ao Estado o dever de proteção, promoção e efetivação desses 

direitos, também para os povos quilombolas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A garantia dos direitos sociais tem sido bandeira de luta na história do 

Brasil e em várias outras partes do mundo. Internacionalmente essa conquista 

está expressa na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e, no 

Brasil, na Constituição Federal de 1988. É por meio da universalização dos 

direitos sociais que se poderá afirmar a existência da democracia. Para tanto 

se faz necessária a garantia do direito à igualdade com vistas à inclusão de 

minorias, tais como os quilombolas. 

Efetivar a garantia dos direitos sociais é fundamental para o êxito dos 

objetivos propostos em nossa Carta Magna. Quais sejam: construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar 

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a garantia e a efetivação dos 

direitos sociais por meio de políticas públicas que atendam a realidade do povo 

Kalunga contribuirá para favorecer mudanças sociais com a finalidade de 

proporcionar a inclusão e a construção de uma sociedade mais justa, 

solidária e democrática. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

A elaboração do artigo, que ora se resume neste resumo expandido, 

partiu do problema de como proteger juridicamente o patrimônio cultural dos 

Kalungas.  

É nesse campo da juridicidade que se vislumbra o delineamento de uma 

teoria da proteção dos bens culturais, a partir do pensamento de Souza Filho 

(2009, p. 20), que configura uma das bases teóricas de reflexão sobre como 

efetivar a proteção do patrimônio cultural, a exemplo do Sítio Histórico Kalunga. 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Como forma de abordagem do objeto do conhecimento, vale-se a 

pesquisa do método dedutivo, do indutivo e do hipotético-dedutivo, 

combinando-os, o que é possível no campo do direito (MARCONI, 2001, p. 48). 

O primeiro método, o dedutivo, revela-se nos conceitos explicitados no 

trabalho, a partir dos quais, dedutivamente, são feitas reflexões. São 

exemplares os conceitos de patrimônio cultural, material e imaterial.  O 

segundo, o indutivo, manifesta-se na indução de conclusões a partir do 

referencial empírico da análise da ADI n.º 3.239/DF e do caso dos kalungas. O 

terceiro, no desenvolvimento das hipóteses de relação entre a desapropriação, 

tombamento e a regularização dos territórios quilombolas. 

Quanto ao método entendido como procedimento de investigação 

ordenado que visa, através de sua aplicação, atingir determinados resultados, 

recorre-se ao método monográfico, estudando como se dá a relação entre a 
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tombamento, desapropriação e a regularização dos territórios quilombolas, a 

partir do caso dos kalungas. 

 

3-DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 

Inicialmente, de se destacar a insuficiência da técnica do tombamento 

para a efetivo gozo dos direitos territoriais dos kalungas em face, sobretudo, de 

não proporcionar a desocupação da área Kalunga pelos fazendeiros e 

posseiros. É que o instituto, embora enseje a proibição aos proprietários de 

destruir, demolir e mutilar o bem e seus acessórios e a constituição do entorno, 

vez que gravada a propriedade com o dever de preservação cultural, não 

implica mutação na titularidade do bem, apenas limitações ao exercício do 

direito do titular, seja público ou privado.  

A insuficência relatada justifica que se lance mão de outro instrumento 

jurídico apto à regularização do território kalunga, que é a desapropriação, a 

qual, entre outras vantagens, proporciona a desocupação da área Kalunga 

pelos fazendeiros e posseiros, seja na via do acordo, seja na via liminar da 

imissão na posse. Isso sem prejuízo do direito deles de serem indenizados, de 

forma modulada, conforme descrito em outra oportunidade (FRANCO, 2014), 

mantendo-se a integridade do patrimônio particular e garantindo-se a 

concreção da propriedade quilombola.  

Assim, embora louvável a edição da Lei n.º 10.409/91, que criou o Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, seu alcance mostra-se limitado. Daí a 

necessidade de se valer da aplicação do Decreto n.º 3.887/2003. 

De mais há mais, ainda que existam já imissões na posse deferidas 

judicialmente, deve-se atuar junto ao INCRA, na busca de acelerar a utilização 

das ações de desapropriação, garantido concretamente os direitos territoriais 

quilombolas reconhecidos constitucionalmente desde 1988 (art. 68 do ADCT da 

CF/88). 

Só para se ter uma ideia da demora do processo todo, já vão para quase 

dez anos desde que se fizeram as audiências públicas nos Municípios de 

Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, em que expôs, entre 

outros aspectos, como seria o trabalho inicial de regularização (fixação do 

perímetro da área) e previu-se como fim de tudo o ano de 2006. 
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Porém, o tempo passou, mas o título não chegou. Tudo está em 

processamento.  

 

CONCLUSÕES  

 

Da análise feita, é possível alinhar algumas conclusões: Apresenta-se 

insuficiente, para a preservação cultural da comunidade kalunga, o 

tombamento da área do Sítio Histórico, dado não viabilizar a retirada dos 

proprietários não quilombolas da área. 

Para suprir essa insuficiência, é necessário recorrer-se ao instrumento 

da desapropriação, desde que aplicada rápida e eficazmente e tendo por base, 

no caso dos quilombolas, a concepção de que não implica violação do direito 

de propriedade individual sobre o imóvel rural (já que paga a indenização pela 

perda dele), mas serve para viabilizar a concreção dos direitos territoriais e 

culturais quilombolas. 

Tem-se como adequada a invocação da proteção do patrimônio cultural 

para fundamentar os decretos declaratórios para fins de desapropriação, não 

apenas pelo status constitucional dele, mas também pela potencialidade 

significativa da noção de patrimônio cultural. 

A garantia da validade dos processos administrativos e judiciais em 

curso para a titulação dos territórios quilombolas, inclusive o dos kalungas, 

dependente da manutenção em vigor do Decreto n.º 4.887/03, o que pode se 

dar julgando-se improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 

3.239/DF. 

Em assim sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, estará 

garantida a possibilidade de se continuar usado tranquilamente o instrumento 

da desapropriação para titularizar os territórios quilombolas, sonho das 

comunidades quilombolas no Brasil. 
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Esta apresentação tem como enfoque uma comunidade oriunda do 

território Kalunga, e que com ela mantém laços de parentesco e estabelece 

diversas modalidades de trocas. Trata-se do Quilombo Família Magalhães 

(Nova Roma-GO), que tomei como tema de pesquisa do doutorado (em fase 

de conclusão) e onde passei oito meses em trabalho de campo. 

A comunidade tal como é conhecida hoje teve origem nos anos de 1950, 

com a saída do falecido Pedro Magalhães da Cunha do povoado Kalunga de 

Terra Vermelha, para “caçar melhora”. Depois de várias andanças pela região, 

ele casou-se com Alvina Pereira dos Santos e, a convite de um amigo, gerente 

de uma fazenda, passou a criar porco “na meia” na Fazenda Lavado, terra até 

então sem uso produtivo, onde se estabeleceu, com Alvina, definitivamente. 

Atualmente, o grupo conta com mais de 100 pessoas, todas descendentes e 

afins de Pedro e Alvina, e têm na Fazenda Lavado seu lugar de referência. 

As relações dos Magalhães com o território são marcadas por quatro festas 

de santo que realizam anualmente, que mobilizam pessoas que saíram de lá 

a retornarem nessas ocasiões e atualizarem seus vínculos com o território. 

Os que lá permaneceram produzem roças e criam gado, ainda que tais 

práticas estejam limitadas em função da ausência do título da terra. 

Primeiramente, pretendo remontar as disputas territoriais enfrentadas 

pelos Magalhães a partir da década de 1970, desde os sucessivos 

desmatamentos realizados pelos supostos donos da terra, o confinamento da 

família em uma área exígua, até os enfrentamentos com o advogado/pistoleiro 

que queria os expulsar de lá, nos anos de 1990 e 2000. Em seguida, pretendo 

abordar como o grupo teve contato com a ideia de que era quilombola e que 

tinha direito à titulação coletiva da terra que ocupava, bem como o diálogo 

inicial estabelecido com instâncias estatais. 

Também tratarei dos dilemas atuais do grupo diante da indefinição na 

titulação de suas terras pelo Incra, da dispersão territorial, de atividades ilegais 

de extração de areia, por terceiros, em seu território. Todas essas 
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problemáticas produziram demandas do grupo a mim. Tornei-me, além de 

pesquisadora, mediadora de contatos entre o grupo e instâncias estatais. 

Devo, portanto, realizar uma reflexão final acerca desse papel de mediação 

que estabeleci, tanto no contato com o Incra quanto no apoio à elaboração 

de projetos culturais de membros da família. 
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EIXO 3: Políticas Públicas, Saúde, 

Qualidade de Vida 
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Resumo: Este trabalho faz  parte  de  uma  pesquisa  que  abordou  o  tema  
do  acesso  à  saúde  da comunidade quilombola Kalunga sob a perspectiva 
da Bioética de Intervenção (BI). Teve como objetivo identificar o 
protagonismo dos quilombolas em relação à implementação das políticas 
públicas voltadas a atenção à saúde da população negra naquele território. 
Para tal, realizaram-se entrevistas e grupos focais com líderes comunitários, 
integrantes da comunidade e gestores locais dos municípios em que se 
encontra o sítio histórico Kalunga. A análise do discurso apontou que os 
quilombolas não se percebem como protagonistas remetendo aos gestores  
essa  função.  Considera-se  que  BI  seja  um  instrumento  de  fortalecimento  
da autonomia  e  do  empoderamento  dos  sujeitos  que  busca  incorporar  ao  
debate,  sobre  as políticas públicas, a transparência das ações do poder 
público, a participação mais efetivamente no que tange o compartilhamento 
de responsabilidades e a busca pela garantia do acesso às necessidades 
apresentadas nesta comunidade. Acredita-se assim, que as suas vozes 
ecoarão pelo cerrado brasileiro e romperão o silêncio persistente por detrás 
dos vãos, rios e serras que compõem o sítio histórico do quilombo Kalunga. 
Palavras-chave: Políticas Públicas, Bioética, Saúde 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte da pesquisa desenvolvida ao longo da 

elaboração da tese que discorreu acerca do acesso à saúde da população 

quilombola Kalunga.  A comunidade Kalunga é grupo étnico afro-brasileiro que 

ocupa, secularmente, a região do cerrado localizada entre rios, serras e vãos 

no Estado de Goiás, ao redor da Chapada dos Veade iros. 

A questão da formação dos quilombos é bastante discutida em 

relação ao caráter social, libertário e político dos negros que romperam com 

os ditames do sistema escravagista para se organizarem coletivamente numa 

sociedade pautada por princípios de liberdade, igualdade, dignidade e justiça.  

Nesse espaço de movimento social ocupado por homens, mulheres e 
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crianças negras, que resistiram à exploração, foi-se constituindo um território 

de vozes fortalecidas que ecoaram contra a ação do opressor.  Nesses 

espaços de vivência coletiva, foi gerada a identidade desse povo, a qual talvez 

seja a marca de sua sobrevivência como um espelho de um país que ainda 

precisa reconhecê-lo para além da história de luta e resistência, preciosa e 

viva, da população negra. (ANJOS&CYPRIANO, 2005; PERET,2002). 

Transcorrido mais de um século da abolição da escravatura esses 

grupos étnicos de direito e patrimônio histórico-cultural, ainda sofrem sérias 

iniquidades, sendo um tema de relevância nacional. O processo de escravidão 

colocou os negros em condição de mercadoria e subordinação. Esta 

exploração reflete, até os dias atuais, na vida de diversos grupos que 

veladamente se encontram segregados e em situação de grandes 

vulnerabilidades e esquecimento social. (LEITE, 2014) 

De acordo com o censo demográfico (2010) a população negra 

brasileira corresponde à segunda maior do mundo fora do continente 

africano, pois foram declarados pretos ou pardos mais de 50% da população 

nacional. Em geral, essa população, do ponto de vista econômico e social, é 

mais pobre e menos instruída que o restante da população brasileira, recebe 

menos de dez salários, vive nas periferias dos centros urbanos com baixa 

cobertura de saneamento, sofre discriminação e é mais vulnerável à violência e 

a doenças. (IBGE, 2010) 

Estimativas apontam que, no território brasileiro, existem cerca de cinco 

mil comunidades quilombolas, embora poucas estejam certificadas. A defesa 

dessas comunidades vai-se constituindo a partir da demanda que surge por 

meio de movimentos e instituições que vêm propondo a inclusão de debates, 

políticas e legislações para promoção da igualdade e da proteção dos direitos 

dos descendentes de matrizes africanas. O esforço de elaborar políticas 

públicas brasileiras numa perspectiva social pode ser observado baseado em 

concepções de igualdade para essa população, historicamente marginalizado. 

(BÔAS, 2003; BRASIL, 2004) 

E, exatamente, tratar das questões dos quilombolas no país é 

emergir os problemas que vão das vulnerabilidades à resistência étnica, 

social, histórica e cultural de um povo marcado pela sociedade colonial e pelo 

processo de objetificação dos negros escravizados ao longo da história 
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brasileira. Destacam-se a discriminação racial, a pobreza extrema, as tensões 

nas fronteiras de terras com as invasões, a migração para grandes centros 

urbanos, a interferência na paisagem e no equilíbrio ambiental dos territórios 

quilombolas, o baixo índice de  renda  domiciliar,  as  precárias  condições  das  

habitações,  o  desemprego  ou  emprego informal, a dificuldade de acesso aos 

bens e serviços - à saúde e educação, aos bens duráveis e de consumo e à 

informação -, a vulnerabilidade alimentar, os conflitos institucionais e a 

invisibilidade da população. 

As péssimas condições de vida em que vivem essas comunidades 

levam-nos à reflexão sobre o papel do Estado na proteção das populações 

quilombolas, em especial na questão relacionada a atenção à saúde. Observa-

se que o Sistema Único de Saúde (SUS), na implementação  do  Pacto  pela 

Saúde,  compromete-se com o  combate às  iniquidades  que atingem a 

população negra brasileira. Dessa forma, a criação da Política Nacional de 

Saúde Integral da População Negra (PNSIP) veio consolidar os princípios 

constitucionais da cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade de 

direitos, além disso, repudia o racismo e à discriminação; prioriza a redução 

das desigualdades étnico-raciais e efetiva o direito humano à saúde. (BRASIL, 

2009; 2013) 

No entanto, cabe refletir até que ponto a implantação de políticas e 

programas do sistema de saúde direcionados às comunidades negras - 

urbanas e rurais - está qualificada a traduzir as suas reivindicações e a ampliar 

a equidade ao acesso, tornando os membros dessa comunidade protagonistas 

para escolher suas prioridades frente às necessidades de produção de saúde, 

respeitando o caráter étnico-cultural e reafirmando os princípios preconizados 

pelo SUS. 

Nessa perspectiva, a Bioética, traduzida como ética da vida dá voz aos 

conflitos e dilemas relacionados aos valores que surgem nas relações com a 

vida humana, entrecruzando o diálogo das questões sociais, sanitárias e 

ambientais com os direitos humanos e a dignidade humana.  Com um olhar 

inclusivo frente aos dilemas advindos das contradições sociais nasce a 

Bioética de Intervenção (BI) - proposta por Garrafa & Porto (2003) da Cátedra 

UNESCO de Bioética da Universidade de Brasília - enfatizando uma 
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abordagem relacionada à equidade e à justiça, incentivando o empoderamento 

dos cidadãos e o exercício da cidadania. (GARRAFA & PORTO, 2003) 

A BI vem aprofundar as reflexões e gerar discussões temáticas acerca 

das inovações biotecnocientíficas até as questões seculares que repercutem 

na vida humana, ao longo de sua existência, relacionadas aos problemas que 

reduzem à população o acesso de melhores condições de vida e bem-estar. 

(GARRAFA, 2005) 

Pensar em casos nos quais algumas coletividades encontram-se em 

absoluta escassez é também entrar no debate em torno da justiça social e 

sanitária no Brasil. É trazer à tona a complexidade do setor saúde e a 

elaboração de efetivas políticas as quais venham viabilizar o sistema de saúde, 

nas três esferas de poder, em benefício de toda a população. (GARRAFA & 

PYRHO, 2008) 

É nesse cenário de contradições onde há vulnerabilidades persistentes 

e iniquidades vividas pela comunidade quilombola Kalunga, que houve o 

delineamento metodológico da pesquisa, que deu origem a tese e ora empresta 

conteúdo a este trabalho. 

 

2 - METODOLOGIA 

 

Os objetivos permitiram conhecer as situações persistentes em relação 

ao acesso à saúde dos quilombolas Kalunga; identificar  a participação  dos 

quilombolas em relação à implementação  das  políticas  públicas  de  

atenção  à  saúde  e  contextualizar  a  Bioética de Intervenção como 

instrumento de inclusão social. 

Optou-se desenvolver um estudo descritivo de abordagem qualitativa, 

que aprofundou na complexidade de processos sociais e enfatizou os pontos 

de vista dos sujeitos envolvidos. (MINAYO, 2006; FLICK, 2009).  

Para tal, conforme o delineamento proposto pela pesquisa foi 

escolhido os povoados de Engenho II pertencente ao município de 

Cavalcante, Riachão no município de Monte Alegre e Ema em Teresina de 

Goiás. Esta escolha teve o propósito de buscar um povoado que já conta com 

uma unidade básica de saúde instalada e os outros dois sem unidade básica 

de saúde e com distintos graus de barreiras de acesso. Optou-se ainda pela 
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amostra de conveniência considerando a que melhor se adequou, pois os 

participantes mais acessíveis da população foram selecionados de maneira a 

obter, rapidamente, os resultados. Nesse caso, para a coleta de dados, 

trabalhou-se com elementos da população que se tornaram ‘mais disponíveis’ 

e demonstraram riqueza em informações relevantes (VIEIRA, 2001). 

Participaram da pesquisa os líderes comunitários Kalunga, sendo um de 

cada município; integrantes da comunidade e os gestores municipais 

representantes das Secretarias de Saúde dos municípios de Monte Alegre e 

Teresina de Goiás, e os membros do Conselho de Saúde do município de 

Cavalcante. Assim, procurou-se incluir todos os sujeitos que, a priori, poderiam 

contribuir no processo de análise e tomada de decisão no contexto 

pesquisado. Procurou-se nessa amostra a representatividade, não no sentido 

estatístico, mas no sentido da relevância, experiência e envolvimento dos 

participantes acerca dos fenômenos que esta pesquisa buscou apreender. 

A coleta dos dados se deu mediante autorização da Associação dos 

Quilombos Kalunga e da aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, 

ocorrida em julho de 2012, sob o Nº 16/2012. Todos os participantes eram 

maiores de 18 anos de idade e se dispuseram a participar, voluntariamente. 

Portanto, foram excluídos aqueles que não atenderam aos critérios da idade 

ou não se dispuseram a colaborar com a pesquisa. Aos participantes foram 

explicados os objetivos da pesquisa e aqueles que concordaram foram 

informados, esclarecidos e convidados a assinarem o Termo de Consentimen 

to Livre e Esclarecido (TCLE). Buscou-se respeitar a proteção dos 

participantes, a responsabilidade primordial do pesquisador e a informação 

pertinente sobre a pesquisa. Foi reforçado o princípio da participação 

autônoma, da privacidade, da confidencialidade e sigilo dos dados. 

As estratégias utilizadas para coleta de dados foram entrevistas e 

grupos focais. As entrevistas foram realizadas com três líderes comunitários, 

sendo um de cada município, além de seis integrantes da comunidade que 

possuem uma expressão e valor simbólico entre todos os  quilombolas   

Kalunga,   optando-se,   portanto,   pela   entrevista   com   os   integrantes 

considerados patriarcas, matriarcas ou agentes de saúde. Realizaram-se 

também entrevistas com os gestores dos três municípios, sendo dois 
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Secretários de Saúde e três membros do Conselho de Saúde - um 

representante do gestor, um representante do trabalhador e outro 

representante do usuário. As entrevistas tiveram duração média de 50 minutos, 

foram registradas por meio de gravação em áudio e seguiram um roteiro com 

questões abertas que possibilitaram levantar os temas acerca dos problemas 

que afetam a comunidade relativo ao acesso à saúde e as ações das políticas 

públicas de saúde. 

 

Os grupos focais abordaram-se as mesmas questões propostas na 

entrevista. Estas possibilitaram a discussão de temas que na percepção da 

comunidade são considerados problemas persistentes.   Os grupos  focais  

foram   constituídos  por   30   integrantes  da comunidade quilombola, sendo 

assim constituídos por 13 pessoas do Quilombo Riachão de Monte Alegre, 8 

do Quilombo Ema de Teresina de Goiás e 9 do Quilombo Engenho II de 

Cavalcante. Observa-se que o quantitativo necessário para cumprir os 

objetivos seguiu a ocorrência da saturação dos dados coletados. (MINAYO, 

2006) 

O referencial analítico referente às questões abertas e aos discursos 

provenientes das entrevistas e dos grupos focais foram analisados 

obedecendo à técnica da análise de conteúdo descrita  por  Laurence  Bardin.  

Considera-se  que  toda  tradição  de  análise  textual  é  um exercício que  

permite avançar sobre o discurso. A análise de conteúdo procura extrair 

sentido dos textos, pois o texto vai além de uma soma de frases, ele é uma 

totalidade. Portanto, a análise de discurso não estaciona na interpretação, 

pressupõe o legado do materialismo histórico, ou seja, o que há de real na 

história, nas condições concretas de vida com os seus confrontos entre 

diferentes. (BARDIN,2002; ORLANDI, 2000). 

Para auxílio operacional, utilizou-se o recurso disponibilizado pelo 

software de análise textual – Qualitative Solutions Research NVivo 10 (QSR 

International) -, que tem por base o princípio da codificação que permite 

classificar, ordenar e organizar os dados trabalhando com níveis profundos 

de análise de informações baseada em textos. O programa é bastante útil  

para  pesquisas  com  dados  oriundos  de  transcrições  de  entrevistas,  

grupos  focais, anotações de campo, reportagens, entre outros. A busca 
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informatizada não substitui as etapas da  leitura  flutuante  exaustiva,  dos  

recortes  do  conteúdo  do  texto,  da  codificação  e  das reflexões pelo 

pesquisador. (KRONBERGER & WOLFGANG, 2002; GIBSS, 2009) 

A partir da realização das entrevistas e grupos focais, atingiram-se no 

processo de codificação o agrupamento de textos provenientes dos discursos 

produzidos. Tais agrupamentos geraram temas e o estabelecimento de 

códigos ou categorias - que no software são chamados de Nodes ou Nós, em 

português - emergidos dos discursos, que permitiram esboçar as ideias que 

apoiaram as inferências na discussão a partir da Bioética de Intervenção. Outra 

possibilidade foi a busca automática por palavras - ou busca léxica - pelo 

programa NVivo,  tendo  em  vista a  velocidade que permite  a  visualização  

dos dados por  meio  da elaboração de nuvem de termos ou nuvem de 

palavras, Word Cloud . Foram desconsideradas as palavras com menos de 

três letras- artigos e preposições - e palavras que compõem a frase, mas não 

se enquadraram no contexto da pesquisa. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este último Nó apontou o papel dos quilombolas e do governo na 

implementação das políticas públicas na comunidade. A nuvem de palavras 

destacou os agentes importantes que participam na esfera local da 

microssociedade quilombola, conforme a Figura 1. 

 

 
 

Figura 1- Nuvem de palavras. Nó 5: Protagonismo – Sub-Nós: Papel da liderança, Papel da 

Comunidade, Papel do Governo e Políticas Públicas 
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Já os discursos argumentam sobre o protagonismo dos sujeitos, bem 

como os espaços que permitem os ajustes e as negociações das políticas 

públicas e suas instituições sociais. Com base nos fragmentos dos 

discursos, pressupõe-se afirmar que a política de articulação 

Estado/Sociedade deve estar ancorada no protagonismo dos sujeitos, que 

devem ocupar locais que possibilitem a sua representação, seja no espaço 

local, municipal ou estadual. 

 

...eles precisam de representação(...) acho que a associação não tá bem 
fortalecida(...) eles tem que terem representação legal(...)tem que 
movimentar melhor como comunidade, como comunidade totalmente 
diferenciada (...) então eles têm que ser fortalecidos, principalmente com 

esta representatividades que são essas associações que devemser 
melhor escolhidas as suas lideranças ... 
Internas\\Entrevistas\\Gestores - Entrevista Nº 2 Teresina de Goiás 
 
As políticas de governo não chegam assim diretamente não (...) tem 
que ter gente de dentro da comunidade 
pra tá trabalhando ... 
 

Internas\\Entrevistas\\Líderes - Entrevista - Nº2 Ema 
 

Hoje a Secretaria e Igualdade Racial, que trabalha junto com a Secretaria 
de Saúde e com a Secretaria Social, tem as associações da região 
Kalunga que compõem ações conjuntas para dar qualidade de vida 
melhor para eles.  E também esse atendimento  que a  gente  
pretende e  sempre busca  com  o  governo  federal  (...)  as 
universidades (...) a própria presidência ... 
 

Internas\\Entrevistas\\Gestores - Entrevista Nº 3 Cavalcante 
 

Pela ancoragem teórico-conceitual da BI, os fatores históricos, os 

condicionantes de vida, os determinantes de saúde e as vulnerabilidades 

impingidas aos quilombolas, por si só s, já os centralizam como protagonistas. 

A BI reafirma ainda que não é só a igualdade na oferta e acesso às 

oportunidades que reduzirão essas iniquidades, mas sim a garantia de 

condições iguais para que os indivíduos, grupos e segmentos, a partir de sua 

autonomia, se empoderem para o efetivo exercício de sua cidadania. 

(GARRAFA & PORTO, 2003). 

Nos artigos 10,11e 14 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos (DUBDH)46,  está  incorporado  o  debate  sobre  as  políticas  

                                                           
46  Art.  10  –  Igualdade,  Justiça,  Equidade;  Art.11-  Não-discriminação  e  Não-
estigmatização;  Art.  14  – Responsabilidade Social e Saúde. (UNESCO, 2005) 
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afirmativas,  que  podem  ser entendidas como medidas compensatórias de 

implementação do princípio constitucional da igualdade.  Vale  destacar,  pelos  

próprios  discursos,  que  a  ideia da  igualdade,  que busca eliminar a vida 

colonizada, a discriminação e gerar oportunidade para os quilombolas, é algo 

recente e, portanto, revela ainda uma fragilidade nas ações institucionais. 

Observou-se também nos discursos que alguns têm dificuldade de se 

perceberem no papel de protagonistas, remetendo aos gestores e às 

instâncias governamentais - local, municipal, estadual ou federal - essa função. 

Entretanto, emerge que é somente a partir da participação no cerne da 

comunidade que a ampliação das oportunidades iguais promoverá as 

transformações necessárias para o alcance de uma sociedade mais inclusiva, 

justa e democrática para os Kalunga. 

Outro ponto apresentado a esse protagonismo é aquele que se defronta 

com o desconhecimento  da comunidade  sobre  as dificuldades  encontradas 

no  âmbito  da  gestão municipal em  atender  às demandas  e prioridades  

em  descompasso  com as necessidades prementes dos quilombolas. Vale 

ressaltar que algumas questões fogem à governabilidade do agente municipal,  

entretanto  vale resgatar  um modelo  de  gestão  participativa,  no  qual o 

controle social seja efetivo na fiscalização, monitoramento e avaliação das 

ações das política s públicas voltadas para os quilombolas (BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, a gestão possibilitaria o compartilhamento de 

responsabilidades, proporcionando transparência às ações do poder público  e 

buscando  a  garantia do  acesso  às necessidades  apresentadas pela  

comunidade Kalunga.  Conforme referenciados pela BI e DUBDH,  deduz-se 

que esse poderá ser  um importante mecanismo de intervenção para o 

fortalecimento de atuação e cidadania desse povo que, por detrás dos vãos, 

rios e serras, continua sendo, cotidianamente, excluído de seus direitos 

legítimos como cidadãos brasileiros. 

Encoraja-se para que o  povo  Kalunga administre por  si mesmo  as 

coisas do  seu interesse  para  lidar  no  cotidiano  do  mundo  externo  à  

comunidade.  Para  tal,  vão-se fortalecendo as suas representações na 

Câmara de Vereadores de Teresina de Goiás e na Prefeitura de Monte 

Alegre. Acredita-se que, dessa forma, crie-se um modo de integração dos 

quilombolas com a vida moderna, respeitando e valorizando a sua história, 
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cultura e tradição, construindo um futuro de igualdade para acesso aos 

direitos de todos, em que a diferença tenha lugar e seja considerada, em 

que sejam capazes de afirmar e defender a sua própria dignidade, símbolo de 

luta de todos os negros deste país. 

 

CONCLUSÃO 

 

A instrumentalização da Bioética de Intervenção como um processo 

micropolítico de fortalecimento  da autonomia e do  empoderamento  dos 

sujeitos que  compõem  os  grupos sociais historicamente fragilizados 

possibilita um processo de consciência transformadora, que leva estes 

grupos a interferirem nos processos aos quais vinham sendo submetidos e a 

lutarem pelos seus interesses em prol da sua realidade concreta vivida, para 

que esta passe a ser digna, equânime e justa. 

O tema do acesso à saúde traz a árdua luta da saúde pública brasileira 

para a manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa missão consiste 

nãosó em garantir mais igualdade na atenção à saúde, mas também em  

refletir sobre a atuação e a responsabilidade governamental na área da 

saúde.  Para a efetiva implementação do SUS, é fundamental a interação 

dos seus três grandes princípios ordenadores, de modo que a equidade seja 

o ponto de partida para a justiça social ao alcance da igualdade em saúde, 

conforme citado por Garrafa. 

Na luta pela consolidação desses princípios, as políticas públicas 

devem-se pautar no fato de que a saúde é um bem público, um direito de 

todos, portanto devem buscar meios que diminuam as iniquidades e 

promovam uma sociedade mais justa e igualitária. 

Promover intervenções na saúde local dependerá do nível de 

compromisso e cumplicidade da comunidade quilombola, dos gestores e 

dos trabalhadores de saúde com ações que permitam aplacar os 

sofrimentos em defesa da vida. A articulação dessa tríade poderá envidar 

esforços e recursos para que as ações em saúde sejam endereçadas à 

comunidade Kalunga. 

A partir do conjunto de tensões, ao qual se encontra submetida a 

comunidade quilombola Kalunga, há de se reivindicarem mudanças 
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necessárias para a construção de uma relação ao acesso à saúde por meio  

da oferta de serviço e assistência organizada em nível local, referenciado as 

necessidades de saúde individual e coletiva. Como, para isso, levam-se em 

consideração  os  critérios  geográficos,  epidemiológicos,  sociais  e culturais,  

essa ação significa  penetrar no cotidiano da realidade e observar 

atentamente os impactos  produzidos. 

Para tal, fazem-se necessárias estratégias que possibilitem a 

integração e promovam a organização fortalecida e resolutividade das ações 

de promoção, proteção e recuperação à saúde do indivíduo, da família e da 

comunidade. Fala-se, portanto, em um processo no qual se deva estabelecer 

a gestão democrática com a participação da comunidade, tendo a saúde como 

direito de cidadania. Espera-se, dessa forma, que ocorra a expansão, 

cobertura e universalização dos serviços que estarão voltados para a defesa 

das necessidades do modo de vida da comunidade e que haja expansão da 

articulação intersetorial, assegurando melhoria das condições de vida e 

assim, implementando, efetivamente, as políticas públicas. Acredita- se, 

então, que esse processo estabelecido, vencendo desafios, poderá promover 

a justiça como equidade em saúde para a comunidade quilombola Kalunga. 
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Resumo: A temática central da pesquisa aborda a situação de vulnerabilidade 
social historicamente e espacialmente produzida nos territórios das 
comunidades remanescentes de quilombos no Brasil, pretendendo verificar os 
possíveis efeitos das políticas sociais articuladas para os quilombolas, no seu 
espaço e desenvolvimento humano. Para efeitos de delimitação de pesquisa, 
foi considerado o recorte territorial da Comunidade Kalunga. O recorte temporal 
inicia-se em 2003, quando o Estado brasileiro priorizou a luta contra a pobreza 
e as desigualdades sociais e em 2004, é lançado o Programa Brasil 
Quilombola-PBQ. Foram utilizados dados referentes a 2010 - ano do Censo 
Demográfico, 2011 - realização da pesquisa de campo da pesquisa realizada 
pelo MDS sobre a situação de segurança alimentar dos quilombolas, e 2013 e 
2014 - quando é possível ter dados mais recentes sobre a implementação do 
PBQ com o  Relatório de Gestão da SEPPIR e sobre a situação de 
vulnerabilidade dos Kalunga segundo dados do Cadastro Único. Após análise 
de dados socioeconômicos do território, da ação de políticas públicas no 
espaço e da vivência da população Kalunga, foi possível, a partir da teoria do 
espaço geográfico de Milton Santos e do desenvolvimento como liberdade de 
Amartya Sen, checar a hipótese de que a inserção de políticas públicas que 
visam reduzir a pobreza bem como aumentar o acesso a serviços públicos e as 
oportunidades de inclusão socioeconômica permitem aumentar a capacidade e 
a liberdade dos indivíduos, diminuindo a desigualdade no território. 
Palavras-chave: Políticas Sociais, território Kalunga, desenvolvimento como 

liberdade. 

 

O território Kalunga, inserido na área dos pequenos municípios goianos 

de Monte Alegre, Teresina de Goiás e Cavalcante, se encontra em situação de 

pobreza e vulnerabilidade. Esses municípios possuem baixos índices de 

pobreza e desigualdade, estando entre os mais pobres do Estado de Goiás, 

mas a situação de vulnerabilidade econômica e social de sua população rural é 

especialmente agravada pelo histórico descaso do poder público local em 

relação ao território quilombola. 

Até que ponto os descendentes dos escravos que tanto guerrearam e 

morreram em defesa da liberdade hoje de fato usufruem da vida sem correntes 

e sem capitão do mato? O que o Estado brasileiro tem feito no sentido de 
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reparar a histórica injustiça social ainda hoje percebida na configuração 

territorial segregada das comunidades remanescentes de quilombo?  

O espaço Kalunga registra evolução  desigual não só em relação à zona 

urbana, mas também entre seus agrupamentos ou povoados, de acordo com a 

distância que se encontram da sede dos municípios ou com a capacidade 

desenvolvida de explorar seu território para alguma atividade produtiva 

As diferenças perpassam o acesso a serviços públicos locais, como 

saúde e educação à capacidade de gerar renda. Um exemplo é o contraste 

entre o povoado Engenho II, localizado a 27 km de Cavalcante, e o Vão de 

Almas, à cerca de 60 km da sede do município em que se encontram, 

Cavalcante.  

O Engenho II, onde moram cerca de 140 famílias,  destaca-se entre os 

povoados Kalunga por ter sido beneficiado por inúmeras políticas públicas 

desde 2004, quando o Programa Brasil Quilombola foi lançado naquele local.  

Caracteriza-se por ter as moradias mais agregadas. Devido à proximidade de 

Cavalcante e ao seu acesso facilitado pela estrada, este povoado tem se 

organizado para gerar renda por meio do turismo com a oferta de serviço de 

guia, da provisão de serviços alimentícios e da venda do artesanato e produtos 

da agricultura familiar.  Além disso, os moradores do Engenho II tem acesso a 

casas de concreto e cobertura de telha, energia elétrica, telefone público, água 

encanada, serviços e equipamentos públicos de saúde e educação até o 

ensino médio.  

Em contraste, o Vão de Almas, onde residem quase 400 famílias, 

encontra-se mais isolado não só pela distância mas, principalmente, pela 

estrada ruim e pela ausência de transporte público coletivo até a cidade. Mais 

dispersas, as casas do Vão de Almas são em sua maioria de adobe com 

telhado de palha e não possuem energia elétrica ou água encanada. A 

plantação de roça de subsistência constitui o modo de produção dos 

quilombolas do Vão. O acesso a serviços públicos essenciais é dificultado pela 

ausência de posto de saúde, transporte escolar e escola de ensino médio 

dentro do povoado. A realidade vivida pela comunidade do Vão de Almas é a 

mais presente em outros agrupamentos Kalunga, como o Vão do Moleque.  

A pobreza, a falta de oportunidades de inclusão socioeconômica e a 

ausência de serviços públicos de saneamento básico, eletrificação, saúde, 
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educação e assistência social em grande parte da comunidade Kalunga violam 

a liberdade tão almejada pelos remanescentes de quilombos ali presentes. 

O Programa Brasil Quilombola-PBQ foi lançado em 2004 com o fim de 

consolidar uma política de Estado para reduzir as vulnerabilidades das 

comunidades quilombolas por meio de uma Agenda Social Quilombola, dividida 

em quatro eixos de ação: acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, 

inclusão produtiva, desenvolvimento local e direitos de cidadania. 

Em junho de 2011, foi lançado o Programa Brasil Sem Miséria- BSM 

para o período de 2012 a 2015, com o compromisso de superar a extrema 

pobreza, visando à inclusão social e produtiva da população extremamente 

pobre por meio da elevação da renda familiar per capita, da ampliação do 

acesso aos serviços públicos, às ações de cidadania e de bem-estar social e 

da ampliação do acesso às oportunidades de ocupação e renda com base em 

ações de inclusão produtiva nos meios urbano e rural. Por meio de busca ativa 

às populações mais vulneráveis, como as do meio rural, em especial aquelas 

de povos e comunidades tradicionais, as de periferias das metrópoles e as 

moradoras de rua. 

O Plano Plurianual – PPA para o período de 2012 a 2015, intitulado de 

Plano Mais Brasil, previu orçamento específico para as agendas transversais 

com vistas a diminuir as desigualdades entre grupos populacionais mais 

vulneráveis. Esse PPA expressou a intenção do Governo Federal em garantir o 

acesso a programas ou políticas usualmente setoriais a populações e territórios 

mais vulneráveis, incluindo os quilombolas. Previu ações de monitoramento, 

coordenação e avaliação do PBQ, além de recorte orçamentário em 14 

programas temáticos de quase todas as pastas ministeriais, contemplando 37 

metas e 17 iniciativas, pactuadas no âmbito do Fórum Intergovernamental de 

Promoção da Igualdade Racial.  

As agendas transversais caracterizam a estratégia de desenvolvimento 

adotada pelo Governo Federal, que não só ampliou o investimento em políticas 

sociais - os gastos orçamentários da União em políticas sociais evoluíram de 

12,9% do PIB em 2000 para 16,9% em 2012, segundo dados do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (Brasil, 2013), mas também procurou 

institucionalizar direitos, políticas e programas de governo e arranjos de gestão 

que criassem condições para sua efetivação.  
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A análise do alcance dos Programas Brasil Quilombola e Brasil Sem 

Miséria e a transformação da realidade com a inserção de políticas sociais no 

território do Quilombo Kalunga, iniciada a há quase dez anos, considerando 

seus efeitos sobre o desenvolvimento com maior liberdade real aos Kalunga 

são as motivações desta pesquisa. As relações entre os elementos que 

formam o espaço e o movimento da totalidade no território Kalunga para uma 

nova realidade  a partir da inserção de políticas públicas são os objetos deste 

estudo. 

De acordo com Santos (2008), o espaço, devido a sua memória 

construída de técnicas, é condição da realização concreta dos modos de 

produção, tendo o registro de seus momentos. Tomando o conceito central de 

Santos (2002), a noção de espaço como um conjunto indissociável de sistema 

de ações e sistema de objetos, o espaço Kalunga é caracterizado segundo as 

categorias de análise, externas e internas ao espaço (SANTOS, 2012). Como 

categorias internas, citam-se: a paisagem, a configuração territorial, a divisão 

territorial do trabalho, o espaço produzido, as rugosidades e as formas-

conteúdo. Como categorias externas, citam-se: a técnica, a ação, os objetos, a 

norma e os eventos, a totalidade e a totalização, os símbolos e as ideologias, a 

universalidade e a particularidade, a temporalização e a temporalidade. 

Sen (2010) considera a pobreza na perspectiva da privação de 

capacidades básicas, sem negar que a baixa renda ou a falta dela sejam a 

maior causa da pobreza e, consequentemente, da privação de capacidades. A 

variação entre renda e capacidade seria acentuada em grupos populacionais 

de acordo com a idade, sexo, e localizações geográficas, que podem limitar a 

possibilidade de certos grupos converterem renda em capacidade. O aumento 

da capacidade de sobrevivência aumenta a produtividade, que leva a um maior 

poder de auferir renda. 

Da mesma forma, quanto melhor o acesso à educação básica e saúde, 

maior a qualidade de vida e o potencial de auferir renda. A pobreza é entendida 

primariamente como a “privação da vida que as pessoas podem levar e das 

liberdades que elas realmente têm”. (SEN, 2010, p. 126). Assim, a efetividade 

das políticas  públicas no espaço Kalunga será medida de acordo com 

aumento das capacidades e consequentemente das liberdades reais dos 

Kalunga.  
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Este trabalho não pretende discutir os reflexos da política social na 

cultura ou nas tradições do povo Kalunga. O principal objetivo é refletir sobre 

os efeitos de políticas públicas sociais nas liberdades conquistadas com a 

possível redução da miséria e da pobreza e no desenvolvimento das 

capacidades do povo Kalunga para buscar sua autonomia e emancipação de 

seu território. Pretende verificar os efeitos das políticas sociais no espaço e no 

desenvolvimento da comunidade Kalunga.  

Como referência conceitual de desenvolvimento será considerado o de 

Desenvolvimento como Liberdade (2010) de Amartya Sen, que pressupõe que 

o desenvolvimento somente é possibilitado se houver a remoção das principais 

fontes de privação de liberdade, tais como pobreza, falta de oportunidade 

econômica e não acesso a serviços públicos. 

Para análise dos dados quantitativos sobre as políticas públicas no 

território Kalunga foram considerados dados de monitoramento dos Programas 

Brasil Quilombola e  Brasil Sem Miséria encontrados nos sítios eletrônicos dos 

principais órgãos responsáveis pela a coordenação e implementação de seus 

programas, em especial da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade 

Racial-SEPPIR, da Fundação Cultural Palmares e do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Outra fonte importante de 

informação é o Relatório de Gestão do Programa Brasil Quilombola 2013.  

Para considerações sobre o grau de vulnerabilidade socioeconômica das 

comunidades quilombolas em nível nacional e em especial sobre a comunidade 

Kalunga, foram analisados os dados quantitativos da Pesquisa, contratada pelo 

MDS em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento-PNUD, “Avaliação da Situação de Segurança Alimentar e 

Nutricional em Comunidades Quilombolas Tituladas” (Censo), cuja coleta de 

dados foi realizada entre abril e setembro de 2011 e seus resultados entregues 

em 2013 pelo Núcleo de Pesquisas de Avaliação de Políticas Públicas da 

Universidade Federal Fluminense (DataUFF).  Esta pesquisa constitui a 

principal fonte de informação sobre o grau de vulnerabilidade das famílias 

quilombolas, pois fornece informação atualizada e censitária sobre  a 

composição familiar, a caracterização dos moradores e dos domicílios, o 

acesso a serviços públicos e programas sociais, a situação de segurança 
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alimentar e nutricional, a produção, trabalho e renda de todas as comunidades 

tituladas, entre elas a Kalunga.  

Para estudo comparativo dos municípios que abrangem o território da 

Comunidade Kalunga, com enfoque nas diferenças entre dados espaciais - 

urbanos e rurais - e étnico-raciais - negros e brancos, foram analisados os 

dados do Censo 2010 - IBGE. Apesar de o Censo não trazer dados que 

permitam o recorte territorial quilombola, traz informações socioeconômicas 

importantes sobre a população e os municípios que abrangem o território 

Kalunga, sendo a base para o planejamento das políticas públicas federais, 

estaduais e locais.  

Foi realizada pesquisa de campo com o objetivo de observar e 

compreender como a inserção ou a ausência de políticas públicas afetam a 

qualidade de vida e a liberdade dos Kalunga. O trabalho de campo teve como 

base a pesquisa etnográfica, tendo tido como principais instrumentos a 

observação participante e entrevistas aprofundadas. 

O território usado pelos Kalunga é marcado pela forte relação dos 

Kalunga com os rios, com o cultivo da terra e com o Cerrado, tendo como seus 

principais modos de produção ao longo dos anos a agricultura e pecuária de 

subsistência, além da confecção de farinha. O território Kalunga possui 

limitações e possibilidades de acordo com a sua formação socioespacial.  Um 

exemplo de suas limitações  é o baixo  nível de acesso de sua população aos 

direitos sociais básicos.  Apesar de a luta dos quilombolas Kalunga pelo 

território e o seu processo histórico da conquista de direitos junto ao Estado 

serem ancorados na ampla legislação que assegura seus direitos territorial e  

sociais,  a análise socioeconômica do Quilombo Kalunga demonstra que 

grande parte da comunidade ainda não tem acesso a direitos sociais 

garantidos constitucionalmente a toda população brasileira. 

A pesquisa de campo demonstra diferença entre a reflexão dos Kalunga 

do Engenho II, onde as políticas sociais alcançaram o território, e a dos 

Kalunga do Vão do Moleque e do Vão de Almas sobre as mudanças espaciais 

ocorridas nos últimos anos com o advento das políticas públicas. Os primeiros 

sentem  seus efeitos na  expansão de suas liberdades substantivas, tais como 

participação política, acesso à renda, à produção e ao consumo, acesso à 

serviços públicos de saúde, educação e assistência social, entre outros. Dona 
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Getúlia Moreira da Silva, 56 anos, conversando sobre os benefícios que as 

políticas públicas trouxeram para sua comunidade conclui que o maior ganho 

“é o direito de estudar na sua própria comunidade”. Expôs com muito orgulho 

que eles (os Kalunga) trouxeram a escola com o apoio da Fundação Cultural 

Palmares e do MEC, que os instruíram a pedir e como fazer. Sem 

desconsiderar a importância das instituições públicas, Dona Getúlia 

demonstrou imensa a felicidade ao relatar que o protagonismo dos Kalunga no 

processo de desenvolvimento, comprovando que o desenvolvimento só existe 

quando o povo sente que tem autonomia e capacidade. Na opinião de Dona 

Getúlia, “ Hoje todo mundo é rico, não tem ninguém pobre”.  A pobreza que 

tanto castigou Dona Getulia para criar seus filhos hoje alivia suas filhas. Suas 

filhas tem profissão. Duas são professoras na escola da comunidade. Outra é 

cozinheira do restaurante que atende a turistas dentro do Engenho II. Seus 

netos vão para a escola dentro da comunidade, tem material escolar, roupas e 

sapatos. Segundo ela, ninguém sofre mais por falta de dinheiro. Quem não tem 

um salário fixo que permite ter uma boa renda familiar, recebe o Bolsa Família, 

que mudou principalmente a vida das mulheres: “Antes [do Bolsa Família] as 

mulheres tinham que se virar para conseguir um dinheiro. Hoje é diferente. ”  

Já a ausência de políticas públicas em outros lugares Kalunga como o 

Vão do Moleque e o Vão de Almas restringe a liberdade e autonomia dos 

Kalunga para ter uma vida saudável com acesso constante a alimentos, a 

serviços de saúde, a educação ou com oportunidades para gerar renda. Em 

conversa com Rita Pereira Tartuliane, 44 anos, moradora do Engenho por 

opção, mas “nascida e criada no Vão do Moleque”, nas palavras dela, conclui-

se que o isolamento do Vão do Moleque, devido ausência de estrada e pontes, 

é o maior limitador de sua liberdade: “é os córregos que nos prende. [...] às 

vezes vem as verbas mas num chega esse trabalho pra nós”.  Outro limitador 

da liberdade de ir e vir relatado por Rita é a falta de transporte público. “Se a 

gente quer ir e quer vim a gente tem que pagar R$ 25,00 para ir e R$ 25,00 

para voltar do Vão do Moleque até Cavalcante”. O transporte é por meio de um 

caminhão, carinhosamente chamado de pau de arara. “E nós agradece por que 

nós não temos outros. Não tem outra solução. Como a estrada é ruim, não tem 

manutenção a gente até que agradecer mesmo é o caminhão por que um 

ônibus tem mais facilidade de tombar do que o caminhão”.  A falta de liberdade 
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para ir e vir devido à falta de pontes, estrada e transporte é a principal razão 

dos Kalunga saírem do Vão do Moleque. “Foi por isso que eu abandonei o meu 

lugar, por causa do transporte. “O dinheiro de duas diárias de serviço que era 

para eu ajudar na minha roça eu tinha que gastar em transporte.” 

Ser rico no conceito de Dona Getúlia é não passar necessidades básicas 

como falta de alimento e vestiário.  Mas os Kalunga anseiam por qualidade de 

vida de fato, com liberdade para ir e vir, com acesso frequente a serviços de 

saúde e educação de qualidade, com acesso à agua potável dentro de casa, 

com acesso a energia elétrica, cuja ausência limita tantas outras liberdades. 

Tendo consciência de que o Estado deve suprir sua população com 

infraestrutura e serviços públicos básicos, os Kalunga do Engenho mostram 

sua insatisfação com os governos local, estadual e federal perante à situação 

dos outros povoados que ainda não tiveram aceso às politicas publicas.  

A pobreza e a desigualdade são restritivas à liberdade de um povo. Com 

base no conceito de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen  e nos 

resultados divulgados oficialmente pelo Governo Federal, cotejados com os 

relatos dos Kalungas, conclui-se que a ausência de liberdades substantivas  

dos Kalunga são a referência avaliativa da inefetividade do Programa Brasil 

Quilombola, composto de um conjunto  políticas públicas sociais com o fim de 

consolidar uma política de Estado para os territórios quilombolas, e do 

Programa Brasil Sem Miséria, que teve  como objetivo garantir à população em 

situação de pobreza o acesso a renda, a serviços públicos básicos e a 

oportunidades de inclusão produtiva,  naquele território. 

 

REFERÊNCIAS 

AGUILAR VILLANUEVA, Luis. F. Estudio introductorio. In:_________. (Org.) La 
Implementación de las políticas. 2. ed. México: Miguel Ángel Porrua, libero-
editor, 1993.p. 15-91. (Colección Antologias de Política Pública – terceira 
antologia).  

ALMEIDA, Maria Geralda. Territórios de Quilombolas: pelos vãos e serras 
dos Kalunga de Goiás - patrimônio e biodiversidade de sujeitos do Cerrado. 
Ateliê Geográfico–ED. ESPECIAL Goiânia-GO v. 4 n. 1 fev/2010 p.36-63. 
Instituto de Estudos Sócio-Ambientais-IESA - Universidade Federal de Goiás - 
Brasil. 

ARRUTI, JOSÉ M. (2009). Políticas Públicas para Quilombos: Terra, Saúde 
e Educação. In: Caminhos convergentes: Estado e Sociedade na superação 



 

 

173 

das desigualdades raciais no Brasil. Orgs. Paula, Marilene de e HERINGER, 
Rosana. Rio de Janeiro, Fundação Heinrich Boll / ActionAid. 

BAIOCCHI, M. de N. Kalunga: povo da terra. Goiânia: UFG, 2006.  

BRANDÃO, André Augusto, DALT, Salete e Gouveia, Victor. Relatório de 
Pesquisa: Avaliação Diagnostica do Acesso das Comunidades Quilombolas 
aos Programas do MDS. Niterói, DataUFF – UFF, 2008b. 

BRASIL. Secretaria Geral da Presidência. 
http://www.secretariageral.gov.br/art_social/conselhos-e-conferencias Acesso 
em 30 mar 2014. 

BRASIL. Senado. Constituição da República Federativa do Brasil. - Brasília, 
Distrito Federal, 1988. 

BRASIL. Ministério da Cultura. http://www.palmares.gov.br/quilombola/# . 
Acesso em 16 de jun. 2013. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI_menu/internet.php . 
Acesso em 02 jul 2013. 

BRASIL. Secretaria Especial de Promoção de Políticas para Igualdade Racial. 
http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1. Acesso em 9 
de abril de 2015. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Plano Mais Brasil 
PPA 2012-2015: agendas transversais- monitoramento participativo: ano base 
2012- Brasília, DF: MP/SPI, 2013.  

BRASIL. Presidência da República. Relatório de Gestão do Programa Brasil 
Quilombola. Abril, 2013. Disponível em: 
http://www.seppir.gov.br/.arquivos/relatorio-pbq-2012  . Acesso em 16 jun. 
2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Uma história do povo Kalunga.  / 
Secretaria de Educação Fundamental,  2001. 

BRUGUÉ, Q. Transversalidad: del concepto a la práctica, de las ideas a los 
resultados. Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP – UAB). Seminário 
de Gestão Pública. Da eficiência à inteligência: a administração pública 
deliberativa para a construção de inteligência coletiva na gestão. Escola 
Nacional de Administração Pública - Enap, 20 a 21 de junho de 2012. 

HAESBAERT, Rogério. Da desterritorialização à multiterritorialidade. Anais 
do X Encontro de Geógrafos da América Latina– Universidade de São Paulo– 
20 a 26 de março de 2005. 

IBGE. Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios: PNAD 2011. IBGE, 
Rio de Janeiro, 2012. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/000000101357
09212012572220530659.pdf 



 

 

174 

PNUD. Atlas de Desenvolvimento Humano 2013. Disponível em: 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ . Acesso em: 23 de fevereiro de 2014. 

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2006. 

______________. Por uma Geografia Nova: Da Crítica da Geografia a uma 
Geografia Crítica. -6. ed., 1. Reimp.- São  Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2008. 

______________. Espaço e Método. 5. ed., 1. Reimp. –São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2012. 

______________. Metamorfoses do Espaço Habitado. 6. ed. 2. Reimpr. –
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 

REGO, Walquiria Leão. PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: 
autonomia, dinheiro,  e cidadania. São Paulo: Editora Unesp, 2013. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. 

SILVA, Martiniano José. Quilombos do Brasil Central: Violência e Resistência 
Escrava. Goiânia: Kelps, 2008. 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias, 
Porto Alegre, ano 8, no 16, jul/dez 2006, p. 20-45. 

  



 

 

175 

ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ESTUDANTIS: 
 A POLITICA DE COTAS PARA INDÍGENAS E QUILOMBOLAS NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 

Marta Quintiliano¹ 
E-mail: marta@rtve.org.br 

 
Rogério Santos dos Prazeres² 

E-mail: pleinementperdu@yahoo.fr 
 

Prof. Dr. Jean Thiago Batista (UFG) - Orientador 
 E-mail: jeantb@hotmail.com 

 
Universidade Federal de Goiás 

Universidade de Brasília 
 

Resumo: Neste trabalho apresenta-se uma analise das representações sociais 
de estudantes cotistas, indígenas e quilombolas, aliada à política de cotas em 
vigor na Universidade Federal de Goiás (UFG). A esse respeito, o intento é 
explicitar contribuição teórica acerca da prática, para se pensar as 
possibilidades de intersecção com a proposta acadêmica, situada no campo 
das Relações Públicas. Este tema perfaz-se relevante e necessário, enquanto 
contribuição acadêmica haurida na esfera universitária em Goiânia, sobre a 
política de cotas interna. Posto que já se inicia as manifestações dialógicas, na 
história da Universidade, de egressos contemplados pela política institucional 
de cotas. E porquanto, dando-se continuidade à reflexão como adendo 
contributivo à discussão interna, visando-se complementariedade ao âmbito 
externo. Patente à discussão que se delineia, traz-se como eixo norteador a 
promoção de reflexões sobre o ingresso e permanência na Universidade. Em 
termos de metodologia, produziu-se pesquisa qualitativa e quantitativa, de 
forma que os resultados denotados estão embasados em entrevista 
semiestruturada. Realizou-se, sobremodo, pesquisa documental junto aos 
organismos implementadores da política de cotas na UFG, no âmbito físico da 
Universidade Federal de Goiás, bem como pesquisa bibliográfica, pertinente ao 
prisma da nova realidade nacional que se conjectura. 
Palavras-chave: Representações Sociais, Política de Cotas, Relações 

Públicas. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) tem dois campi em Goiânia. E 

possui três campi regionais nas de cidades Jataí, catalão e Cidade de Goiás. 

Em Goiânia conta com o campus I, Colemar Natal e Silva, no Setor 

Universitário. E o campus II, Samambaia, localizado na Vila Itatiaia. Em jataí 

são 25 cursos de graduação e 05 de mestrados. Em Catalão são ofertados 26 

cursos de graduação, 04 de mestrados e 20 especializações. Na Cidade de 

Goiás são ofertados 03 cursos de graduação.  
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A regional de Goiânia conta com docentes ativos e efetivos, substitutos e 

visitantes, cujo total aproxima-se de 2.353, atuantes tanto na graduação, 

quanto nos cursos stritu sensu e lato sensu. De acordo com a Pró-Reitoria de 

Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Goiás (UFG), nos últimos 

cinco anos, 5.170 estudantes entraram na universidade no campus Catalão, 

Goiânia e Cidade de Goiás por algum tipo de ação afirmativa. Estes somam 

1.415 em 2009, 1.430 em 2010, 1.504 em 2011, e 821 no ano de 2012. No 

primeiro vestibular de 2009 foram 31.493 inscritos. Cujo total é de 7.963 pelo 

sistema de cotas, representando 25,28%.  

O primeiro vestibular de 2010 contou com 30.579 candidatos, tendo-se 

8.509 inscritos. Ampliando-se para 9.446 inscritos, no ano seguinte pelo 

programa de ação afirmativa. Isto é, contabilizando-se 27,19%. Já no segundo 

vestibular, de 2012, em que chegou-se a 34.073 inscrições. Com 47 9.081 

candidatos pleiteando uma vaga por ação afirmativa. No período de 2009, até 

2014/1, ingressaram 33 indígenas e 53 quilombolas. Todos os indígenas 

ingressaram no campus de Goiânia; dentre os quilombolas, apenas 1 ingressou 

no campus de Jataí.  

Quanto aos quilombolas, a quantidade de homens e mulheres está mais 

equilibrado. O que não ocorre entre  indígenas. No grupo quilombola 55% são 

do sexo masculino e 45% do sexo feminino. Participaram desta pesquisa 13 

estudantes, dos quais 08 são indígenas e 05 quilombolas. Em que 62% são 

mulheres, e, 32% são homens. Estes com idades variando entre 17 e 35 anos. 

Os citados estudantes encontram-se matriculados nos seguintes cursos de 

graduação: Direito; Agronomia; Administração; Odontologia; Direção de Arte; 

Dança; Engenharia Civil; Educação Musical; Química; Ciências Sociais; e 

Enfermagem. Cabe salientar que os supracitados estudantes participam do 

grupo União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas (UNEIQ) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). As comunidades indígenas 

representadas são Xavante (02), Karajá(02), Atikun(02), Kalunga (02), 

Magalhães(03),Arraias (01), Kambeba (01).  

O enquadramento de um objetivo principal se deu pela necessidade de 

trazer à tona o debate acadêmico sobre cotas divulgando-o à comunidade 

acadêmica. Nesse sentido, quatro objetivos específicos guiaram a proposta 

desta pesquisa: A) mapear o itinerário do cotidiano estudantil de estudantes 
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cotistas, por meio dos sensos que os mesmos possuem da Universidade 

Federal de Goiás; B) apresentar a contribuição das Relações Públicas ao 

debate da política de cotas, pelo fator da publicidade de fatos; C) favorecer 

uma interlocução entre Direitos Humanos (DH) com os meios de comunicações 

e Relações Públicas, de modo a se expandir o debate sobre o drama 

existencial na comunidade acadêmica, vivenciados por indígenas e 

quilombolas; e D) explicitar à comunidade acadêmica o valor social da política 

de cotas e a contribuição social destes estudantes. Uma via possível em 

qualquer seguimento social, por si mesma independente da origem ou cor. 

Ademais, que se reverterá em ações contributivas aos valores de cada 

membro, em território nacional. Em que o todo social é o beneficiado final.  

Na provisão e adoção da metodologia desenvolveu-se a parte de coleta 

de dados. Nesta pesquisa valorizou-se o diálogo e fundamentação de razões 

para respostas (consubstanciada pela característica de entrevista). Realizou-se 

a mesma entre os dias 05 e 18 de Outubro de 2014. Nela utilizou-se amostra 

intencional, na qual se seleciona previamente os participantes da pesquisa. Por 

acreditar-se que o fenômeno central experimentado pelos participantes de um 

mesmo grupo. O que é emblemático, no caso, com o grupo UNEIQ (União dos 

Estudantes Indígenas e Quilombolas), já anteriormente citado.  

A pertinente metodologia se singulariza pelo fator de que todos os 

membros são contemplados por Políticas de Ações afirmativas. Em que plicou-

se questionário usando-se a técnica de substituição para redução da pressão 

social. Sobremaneira, entendeu-se que os entrevistados se sentiram mais a 

vontade para falar do assunto. No entanto foi perceptível o grau de hostilidade 

no ambiente acadêmico nos termos de reação contra a política de cotas. 

Quanto a entrevista, as respostas embasadas pelos estudantes cotistas foram 

todas confrontadas com os autores descritos na bibliografia. 

 

2 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No tocante à comunicação estabelecida com as pessoas que este 

trabalho contou, composto por indígenas e quilombolas, os entrevistados 

permanecem em vínculo ativo, nas próprias comunidades. Isso gera 

curiosidade a respeito da cultura e costumes destes povos. Há um receio que 
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se singulariza na expressão injustiça. Porque se acredita que os indígenas e 

quilombolas já contam com vários benefícios do Governo como: terras 

gratuitas, alimentação gratuita e bolsas recebidas sem nenhuma burocracia. 

Sendo assim, “seria injusto” concorrer em modalidade diferente do vestibular 

tradicional e ainda ter terra para morar e bolsas para permanecer na faculdade. 

Tudo isso somaria vantagens perante aos demais acadêmicos. Cabe reforçar 

que isso não é só um pensamento oriundo do corpo discente. É também 

oriundo de docentes e funcionários que circulam dentro da UFG, de acordo 

com os entrevistados. Este é um pensamento comum na sociedade brasileira, 

por não reconhecer que a meritocracia não é um sistema democrático. 

Guimarães (1999, p. 21) afirma que: 

Um dos argumentos mais ouvido do que combatem a ação 
afirmativa reduz-se a uma questão de principio: o privilégio 
positivo de desprivilegiados seria, ainda assim, uma forma de 
descriminação e, como toda discriminação, também odiosa. Ou 
seja, a ação afirmativa contrariaria um principio universalista 
básico, a qual seja: a lei aplica-se aos indivíduos, 
independentemente de suas características naturais. Ao visar 
as pessoas como membros de uma coletividade, e não como 
indivíduos, a ação afirmativa feriria o principio da equidade e de 
individualidade, pressupostos de uma ordem democrática . 

 

A questão precípua, é que, como afirma Guimarães (1999, p. 25), a 

sociedade brasileira ao longo do tempo já acumula experiências de 

descriminação positiva bem sucedida: a chamada lei 2/3 na era Vargas, que 

obrigava a contratação de trabalhadores nacionais por qualquer empresa 

instalada no país. Cabe-se reforçar que essas ações são necessárias para que 

se tenha equidade no país. 

 Nos elementos periféricos, com frequência mais baixa, estão as 

palavras desigualdade e diversidade de crenças. Pode-se analisar 

desigualdade com base nos dados da Organização das Nações Unidas (ONU) 

de 2010, nos quais foi divulgado o Relatório de Desenvolvimento Humano que 

apontou o Brasil como um país com um dos piores índices de desigualdade do 

mundo e isso se reflete no meio acadêmico. Mesmo que a frequência da 

palavra tenha sido baixa. De acordo Carvalho e Segato (2009, p. 51), a 

defasagem na educação conta como um dos fatores que contribuem para a 

desigualdade. Os autores ressaltam que a história da educação brasileira nas 

primeiras décadas da república estava voltada para a formação da elite branca. 
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Isso ainda permanece nos dias atuais. Portanto foi necessário propor medidas 

para tentar transformar essa realidade por meio das cotas. Como uma 

alternativa para tentar transformar essa realidade.  

A expressão diversidade de crenças possivelmente foi citada porque a 

maioria dos indígenas permanece nas suas comunidades e suas crenças e 

cultura nem sempre são as mesmas dos demais discentes. O mesmo ocorre 

com quilombolas que têm a suas crenças e religiosidade. Há, portanto, um 

choque cultural quando estes novos corpos são vistos na universidade. 

Roupas, acessórios, corte de cabelo causam estranhamento na comunidade 

acadêmica. O que leva ao isolamento de determinados membros das 

comunidades indígenas e quilombolas.  

Estes elementos são os pertencentes ao núcleo central das 

representações sociais que os discentes do grupo UNEIQ têm sobre as cotas. 

Para Abric (1998 apud Braga e Campos, 2012, p. 23-34) o Núcleo Central (NC) 

da representação abarca os elementos consensuais que definem, representam 

e organizam os demais elementos. Estes normalmente são mais abstratos e 

compreendem as cognições que geram as identidades das representações. O 

Núcleo Central pode ser funcional ou normativo. Os normativos são originados 

do sistema de valores dos indivíduos. Constituindo uma dimensão presente 

essencialmente no núcleo. Pode-se afirmar que as RS que foram detectadas 

no núcleo central são funcionais, pois permitiram compreender a conduta que 

os entrevistados tiveram em relação às cotas. Sendo assim, foi possível 

identificar a ancoragem com a classificação e a nomeação. Por meio da 

objetivação, as coisas que não possuem nomes, que são estranhas e 

ameaçadoras tornaram-se mais palpáveis e mais familiares.  

A maior evocação no Núcleo Central é preconceito. As cotas, desde sua 

criação, são permeadas por preconceitos. Usam-se alguns jargões tais como é 

injusto, incapazes de concorrer com os demais, dentre outros clichês 

preconceituosos. Para mascarar o preconceito existente quando se trata de 

cotas para grupos minoritários e quando o grupo é indígena e quilombola, as 

discussões são mais acirradas. Pode-se perceber que a comunidade 

acadêmica aceita em partes a presença destes grupos. Se recorrermos a 

Campos e Braga (2012, p.54), que definiu preconceito como uma atitude hostil 

ou prevenida contra uma pessoa que pertence a um grupo.  
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Esta pesquisa tem um caráter relevante e sério. Desenvolvida no âmbito 

acadêmico, nas dependências da Universidade Federal de Goiás. Apesar de 

todas as dificuldades e indisposições, com a caracterização da problemática 

enfrentada pelo corpo estudantil cotista, esta pesquisa leva-nos a pensar que 

apesar de toda adversidade encontrada no ambiente acadêmico, os discentes 

percebem a Universidade, com relação às cotas como uma oportunidade, que não 

podem desprezar. A esse respeito, face ao preconceito e a falta de oportunidades. 

Eles são o meio e tema para introduzir-se o debate. 

Em pleno século XXI impressiona constatar o quanto a elite capitalista 

ainda hostilizam o negro e índio dentro dos espaços públicos. A intolerância em 

espaços públicos civis ainda não foi superada por quem já teve oportunidade 

de estudar e informar-se mais. Guimarães (2009, p 27) está certo: a falsa 

igualdade que se instalou no país48, de que somos todos cordiais, é para 

mascarar o racismo e a discriminação que ainda imperam. Pode-se perceber 

claramente isso nas falas das/os entrevistadas/os; quando afirmam que várias 

vezes confrontadas/os com o argumento de que as vagas oferecidas para 

estes grupos são assistencialismo ou migalha. Isso indica pressupor que o 

direito à educação é somente da elite que quer continuar branca. Nesta 

pesquisa, interessa que a cor da pele, cultura e origem não seja fator 

determinante de exclusão. E que sim, a publicidade dos benefícios à sociedade 

e o reconhecimento de direitos e deveres sejam expandidos a todos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Faz-se patente e consequente acrescentar ao debate das Relações 

Públicas Comunitárias o esforço histórico e o primado da disposição humana 

para superar desafios, não apenas sociológicos e antropológicos que ampliam 
                                                           
48 Preambularmente Aqui cabe uma abordagem filosófica à temática da política de cotas. 
Excepcionalmente acerca de fatores que se caracterizam próprios da globalização econômica, 
em função de operacionalização das opiniões em favor da política de mercado. Cujo interesse 
é subjugar a regulação social do Estado pela opinião da classe dominante. Isso consiste em 
um impacto desagregador de políticas institucionais, e, aplicabilidade e fundamentação de 
princípios contra os Direitos Humanos. Uma vez que estes resguardam valores e liberdades, 
individuais e públicas, para se alcançar um entendimento existencial de interesses pós-
materiais, por um indivíduo (felicidade). E isso se considerando que a educação é algo que não 
se pode negar, nem muito menos obstruir a ninguém. O que por turno colidem com os 
interesses pós-materiais e de implementação de mercados e de mão de obra, sobretudo 
interesses da classe dominante face ao equilíbrio social. A esse respeito veja-se APEL, Karl-
Otto. Paradigmas de Filosofía Primera. Buenos Aires: Prometeo, 2013, p. 279; 337-8.  
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a compreensão do condicionamento estudantil ao meio universitário, na 

Universidade Federal de Goiás e em outras Instituições de Ensino Superior 

(IES). Há uma conjuntura na dimensão da publicidade, que ainda não foi 

refletida, e que pode trazer contribuições à prática de políticas públicas e a 

correções delas também. Ainda mais quanto a parte da informação e o 

resultado social. Enquanto bem refletido à sociedade.  

A problematização que aqui se define demonstra a aplicabilidade da 

ideologia, como conjunto de ideias para dar satisfação meramente paliativa ao 

estudante. Bem com a necessidade de se ultrapassar o prisma do silêncio, que 

se pensa subjugar o estudante ao condicionante de igualdade. Isso frente aos 

desafios da comunidade acadêmica e ao seu próprio existir.Como resultado da 

pesquisa, três tarefas se impõem essenciais frente às exigências para se 

repensarem as próprias universidades. Uma de reconstruir o itinerário do 

estudante negro e indígena; o da auto-compreensão e comprometimento da 

comunidade acadêmica. E a desmistificação do preconceito pelo fator da 

publicidade. Em que nestas tarefas, os estudantes cientes da dissolução e 

fragilização de direitos, cuja proteção deve ser norteada pelo  rigor filosófico e 

científico humanista, bem como pelos Direitos Humanos, tenha-se também a 

contribuição das Relações Publicas (RP). Sobretudo em um “tornar público” as 

diferenciações, motivações e desafios da política de cotas. Enquanto 

contribuição das ciências das comunicações à validade da defesa de direitos.   

Incluindo-se aí o modo de ser, cultural, e a não sonegação e segregação 

(por meio de uma adequação aos parâmetros), que os resignam à baixa 

representatividade parlamentar e políticas de Governo (Federal, Estadual) e de 

administração acadêmica, sobretudo para se tratar o assunto. Sabendo-se bem 

que sem a manifestação estudantil, o fator da publicidade, e a tomada de 

atitude de um que ser que reconhece negro ou indígena, enquanto estudante  

de um ambiente acadêmico.  

Consequentemente, pela tarefa social estudantil e como propagador de 

Direitos Humanos, se valida que o bem propiciado a um estudante, membro do 

corpo social retorna e se propaga na união com os demais. Isso enquanto 

reconhecedores de limitações que devem ser superadas por qualquer um. O 

que pela sociedade deve ser comemorado e difundido. De outra forma, não se 

mudará o status quo e nem se poderá aperfeiçoar o que já se tem. E enquanto 
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iniciativas positivas forem sufocadas pelo preconceito. Até porque “já se faz a 

hora”, de acordo com os objetivos  de apresentarem-se de forma acadêmica, 

os estudantes e professores contemplados pela política de cotas. A despeito 

dos desafios da condição estudantil e o acesso à universidade no pensamento 

contemporâneo dela.  
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Resumo: este trabalho pretende mostrar o desdobramento da pesquisa 
realizado pelo curso de pós graduação  Residência Agraria da UNB/FUP, onde 
o foco da pesquisa é direcionado às políticas públicas voltadas para as 
mulheres Kalungas. Faremos analise da efetividade dessas políticas dentro das 
comunidades, é um trabalho em andamento, sendo que os dados e as 
infamações demonstradas neste trabalho podem ser alterados ao termino da 
pesquisa iremos apresentar a parte inicial da pesquisa no território Kalunga. 
Palavras-chave: Território Kalunga, Mulheres, Políticas Públicas, Raça, 
Quilombo 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Sempre vivi no campo, estudei até meus 15 anos de idade, em mais 
de 3 escolas diferente, diferente no sentido de localidade, porque em 
relação as condições escolares que nos viviam na comunidade era 
tudo igual mesmo. Hoje eu percebo o quanto o poder público nos 
tratava como um ser sem nenhuma importância, onde os animais dos 
fazendeiros era bem mais bem tratado que qualquer uma criança 
daquelas escolas.(Vilmar Souza Costa, 2013 Kalunga, Vão do 
Moleque). 
 

Esse trabalho pretende propiciar uma reflexão em relação às 

Comunidades Remanescentes Quilombolas do Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga, que abrange as regiões de Monte Alegre, Terezinha de Goiás 

e Cavalcante. Nosso objetivo é analisar como as políticas públicas vêm sendo 

desenvolvidas no território, em especial aquelas voltadas para a mulher. 

Em um primeiro momento analisaremos as políticas públicas no Brasil 

no que tange às questões de Gênero e Raça, posteriormente faremos um 

levantamento das políticas públicas existentes dentro das comunidades 

Kalunga, e, por fim vamos analisar, com certo distanciamento crítica, as 

políticas voltadas para as mulheres kalungas. 

Para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), as 

comunidades remanescente quilombolas são grupos étnicos – 

predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana –, que 

se auto definem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a 

ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em 
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todo o País existam mais de três mil comunidades quilombolas. De acordo com 

o INCRA, 

O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o 
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. A partir do Decreto 4883/03 
ficou transferida do Ministério da Cultura para o Incra a competência 
para a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades 
dos quilombos, bem como a determinação de suas demarcações e 
titulações.(fonte: http://www.incra.gov.br/estrutura-
fundiaria/quilombolas). 

 

Tratar da questão das políticas públicas não é uma tarefa fácil, ainda 

mais sabendo que grande parte das ações voltadas ao território Kalunga vem 

de ações que tratam de demandas negociadas e advindas diretamente de um 

dos governos, seja da esfera Municipal, Estadual ou mesmo Federal. A 

questão é: como essas políticas públicas de fato estão sendo postas em prática 

dentro do território? E até que ponto elas modificam o território na sua estrutura 

cultural, social e econômica? 

Na tentativa de responder tais questões, faremos o levantamento das 

politicas públicas nas esferas municipal, estadual e  mesmo federal voltada às 

comunidades Kalungas com base nos dados do INCRA, SEPPIR,SUPIR, 

SEMIRA e da Fundação Palmares. Posteriormente analisaremos as politicas 

existentes no território com base nos dados fornecidos pela monografia de um 

kalunga da Comunidade Vão do Moleque e presidente da Associação 

Quilombo Kalunga (AQK), Vilmar Souza Costa, depositada em 2013.  

A escolha desse material se faz, principalmente, bela veracidade das 

fontes primarias fornecidas. Sendo o autor do próprio território e por estar à 

frente da associação, pode descrever bem as conquistas, sofrimentos e 

carências  enfrentados no dia- a – dia das comunidades ali existentes. 

Ao final da investigação, nosso foco será compreender como estão 

sendo desenvolvidas as políticas públicas voltadas para as mulheres, mediante 

o testemunho oral das mesmas em rodas de conversa, pesquisa participativa, 

serão ouvidas as mulheres que estão nas comunidades e outrora outras que 

estão morando na cidade de Cavalcante. 

Nosso compromisso é que após o termino desse trabalho possamos ter 

um material útil à comunidade, – disponibilizando-o impresso à mesma. Que 
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eles não sirva apenas para a construção de mais um trabalho acadêmico ou, 

de um relato de cunho pessoal. COSTA (2013), nos mostra essa preocupação 

que é também apresentado por lideres de outras comunidades do Território 

Kalunga,  

O que percebo que ainda hoje, o Kalunga é reconhecido mesmo, 
como um lugar para se fizer pesquisas de diversas naturezas, que 
não sabemos ao certo sua verdadeira intencionalidade, sem nenhum 
retorno para comunidade. Muitas vezes os pesquisadores que fazem 
pesquisas na comunidade nem pedem autorização para comunidade, 
e mesmo se pegassem a autorização com as liderança que esta 
representando a comunidade perante aos órgão representativos. Eu 
entendo que tem que respeitar o direito das pessoas de não querer 
ser fotografado ou dar entrevista, porque muitas vezes pessoas que 
dão entrevistas em nome da comunidade que se dizem responsável 
pela comunidade não conhece a realidade verdadeira atual e a 
maioria delas não se preocupa com realidade das famílias simples 
que ali vivem. (Cf. 
(http://bdm.unb.br/bitstream/10483/7260/1/2013_VilmarSouzaCosta.p
df) 
 

Tendo também essa preocupação, e principalmente respeito pelos 

moradores do território, procuraremos, além desse trabalho impresso, buscar 

recursos para a produção de uma cartilha pequena, porém, bem explicativa 

para a comunidade, tornando-os mais conscientes dos recursos disponíveis e 

que são destinados à comunidades quilombolas. Esperamos, ainda, que essa 

pesquisa possa oferecer ferramentas para comunidade continuar reivindicando 

a efetivação  de seus direitos constitucionais. 

 

2 - RESULTADO E DISCURSÕES 

 

Não podemos pensar na composição de um Estado Democrático de 

Direito sem respeito às diferenças e que se contenta apenas em oferecer 

igualdade de oportunidade sem oferecer igualdade de condições. É preciso que 

as políticas públicas sejam efetivadas e mostrem resultados. Mas afinal, o que 

são Políticas Públicas? 

Segundo Celina Sousa,  

 Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja 
política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do 
estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões 
públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que 
irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 
política pública é a somadas atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 
cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o 
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que o governo escolhe fazer ou não fa-zer”. A definição mais 
conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 
quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. (SOUZA, 2006, p.25) 

No que se refere ao Gênero, o Plano Nacional de Políticas Públicas para 

Mulheres busca: transversalidade deve ser o princípio orientador de todas as 

políticas públicas. 

A transversalidade das políticas de gênero é, ao mesmo tempo, um 

constructo teórico e um conjunto de ações e de práticas políticas e 

governamentais. Deve-se, contudo, acompanhar de perto tais políticas para 

verificar se ações e metas estão sendo executadas de fato pelos órgãos 

Municipal, Estadual e Federal.  

Isso não significa que com essas políticas os homens ficariam excluídos 

de políticas públicas. Segundo Hanna Arendt, 

a política “trata da convivência entre diferentes” em sociedades 
internamente diferenciadas. Os homens e mulheres se organizam 
politicamente para atingir objetivos comuns e, assim, fugir do caos 
que se instalaria se cada um se entrincheirasse na defesa de seus 
interesses e objetivos particulares.(Cf. ARENDT, Hannah.O-que-e-
politica. Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/54214941/Hannah-
Arendt-O-que-e-politica,acessado dia 27/02/2015). 

 

Há certos elementos que vamos apresentar que mostram a necessidade 

da existência de Políticas Públicas que atendam efetivamente a demanda de 

um determinado grupo especifico. O que não quer dizer, em contrapartida, que 

não se deva continuar com aquelas já existentes. Por exemplo, as políticas 

voltadas para as minorias étnicas (quilombos, indígenas, ribeirinhos e outros) 

situam-se para além da garantia fundamental como cidadãos, também se 

enquadram como reparação histórica por anos de segregação, exclusão social, 

econômica e racial.  

Ou mesmo, extermino das mesmas, que em muitos casos são 

realizados pelos próprios governantes, seja no período de colonização, seja no 

período escravocrata ou mesmo quando esse se omitiu ou se omite frente às 

dificuldades que cada um desses grupos sofrem. 

A comunidade do Engenho II no território Kalunga é uma vertente dessa 

realidade marcada pela entrada de políticas públicas, segundo a professora da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), especialista em políticas públicas, 

Neimy Batista Sousa, 
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Política e política pública. Expressa novo tipo de relação entre Estado 
e sociedade exige a instituição de uma nova geração de direitos de 
cidadania: os direitos sociais, pra além dos direitos civis e políticos. 
Política pública não é sinônimo de política estatal. A palavra “pública” 
que acompanha a palavra “política”, no sentido aqui tratado, não tem 
identificação exclusiva com o Estado, mas sim com o que em latim se 
expressa como res publica , isto é, coisa de todos , e, por isso, 
constitui algo que compromete tanto o Estado quanto à sociedade. 
(SILVA, 2009.p. 13) 
 

Desse modo podemos observar que as relações existentes entre a 

criação de políticas públicas e sua aplicabilidade é uma relação direta e indireta 

do Estado para com a sociedade “como um todo”. Partindo dessa premissa, é 

responsabilidade do Estado oferecer e implementar bens públicos que 

favoreçam a todos os cidadãos garantindo-lhes assim a eficácia de seus 

direitos fundamentais. Nesse sentido algumas definições importantes. 

 

a. O que é SEPPIR? 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 

 

b. O que é SEMIRA? 

Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade 

Racial tem como competência a execução da política estadual voltada para as 

mulheres, bem como atividades de promoção da igualdade racial, tem por 

finalidade promover políticas públicas para as comunidades tradicionais, 

 

c. O que é SUPPIR 

A Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, tem no seu âmbito de 

ação, a responsabilidade de formular e executar políticas públicas, 

As políticas públicas só se tornam eficazes quando efetivadas de forma à 

atender as demandas da comunidade, para além da titularização das terras. 

Torna-se necessário que se respeite o espaço dessas comunidades e que as 

ações voltadas para os territórios não sejam feitas e ou mesmo vistas como um 

favor, afinal faz parte dos  direitos fundamentais de cada cidadão ter acesso a 

elas. 

Muitos avanços foram conquistados para que se possa evitar a continuação da 

reprodução de injustiças e violências aos remanescentes quilombolas. Dentre 

os avanços citam-se algumas legislações responsáveis pela titulação de terras 
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quilombolas e a construção da luta pela igualdade racial, com políticas como, 

por exemplo, de cotas em instituições públicas. No campo da legislação pode-

se transcrever o artigo 68° da Constituição Federal de 1988: 

Art. .68°, Constituição Federal: 
Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida à propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.  
 

As áreas demarcadas e tituladas ainda são poucas perto da quantidade 

que ainda existem para serem demarcadas. Os quilombos são comunidades, 

que por terem sido obrigadas a se formarem em lugares de difícil acesso,  hoje 

luta pela titularização das terras. O governo tenta hoje ressarci-los com 

politicas públicas que muitas vezes são implantadas e não contemplam a 

todos.  

Em 30 de setembro de 2014 o território Kalunga recebeu do INCRA o 

Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU), referente a 31 mil 

hectares do território tradicional de cerca de 260 mil hectares. Já pelos dados 

do INCRA desse ano (2014), há aproximadamente 600 famílias quilombolas 

vivendo Na área. 

Para a antropóloga Mari Baiocchi que dedicou-se a 24 anos a estar na 

região quilombola, pesquisando hábitos como a língua, os festejos, a comida, a 

forma de viver de uma comunidade das comunidades, explica que a palavra 

kalunga ou calunga, as duas grafias estão corretas, tem origem banto dos 

africanos angolanos, congos e Moçambique que foram trazidos para o Brasil. 

“Calunga pode ser uma boneca de madeira que os moradores de 

comunidades do rio Lui, na África, fabricavam ou pode ser também uma 

palavra mágica, uma divindade do culto banto”. 

A luta pela terra e garantia de permanência nas comunidades que fazem 

parte do Kalunga persistem, uma vez que, existe o reconhecimento da 

comunidade, mas esta não tem o título da terra, o que acaba tendo como 

consequência invasão das terras por parte de fazendeiros, mineradoras entre 

outros.  

Assim, como em todas as comunidades quilombolas, é preciso destacar 

a questão fundiária também nos Kalungas, visto que a terra é essencial para o 

grupo e representa uma continuidade dos quilombolas. É uma condição 

exclusiva para a existência do quilombo. Segundo Renilson Rosa Ribeiro no 
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texto AS LETRAS QUE SEGREGAM: Racismo, Historiografia E Livro Didático, 

diz que 

(...) O silêncio sobre as lutas escravas não se restringe às 
produções historiográficas, mas ocorre também nas obras 
didáticas. Na luta pela liberdade, por exemplo, os escravos são 
vistos como "aríetes" - massa de manobra (RIBEIRO, 
2003,p.60). 
 

Vemos desse modo que para além que a luta por liberdade e mesmo 

para ter seu território começa muito antes do processo abolicionista, porém 

mesmo com o passar dos anos ainda temos denuncias de perseguição de 

fazendeiros contra os Kalungas, por outro lado o que vemos também é uma 

omissão por partes dos agentes competentes em investigar os casos 

denunciados nos órgãos oficiais.  

Assim como acontecia em décadas atrás volta a se repetir no presente, 

Grileiros se aproveitaram dos quilombolas usando de má fé, pois 
sabiam que estes não tinham a informação nem os conhecimentos e 
a organização necessárias na época para fazer frente à força dos que 
estavam chegando de fora usurpando os seus direitos. Na década de 
1980 e 1990 alguns quilombolas venderam as terras, mesmo sem 
títulos de proprietários, e os que ficaram se viram em uma nova 
conjuntura tendo que enfrentar a pressão dos fazendeiros que, se 
aproveitando do fato de os Kalungas não terem a documentação das 
terras, foram avançando suas cercas nas terras comunais dos 
quilombos.([2]) 

Esse avanço em suas terras e a grilagem de terras é uma das principais 

brigas existentes entre os fazendeiros e os Kalungas, por um lado eles tem a 

propriedade como demarcada, contudo ter a titularização em mãos só estão 

ganhando aos poucos e com muita luta. Todavia vem garantindo suas 

conquistas, como aconteceu em setembro de 2014,quando receberam do 

INCRA Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU), referente a 

31 mil hectares do território tradicional de cerca de 260 mil hectares. 

A oficializada pelo governo os favorece por garantir a eles a proteção 

legal, entretanto é apenas uma representação simbólica, pois eles já 

pertencem a terra e a terra a eles por outras e infinitas formas e relações. 

Embora que por suas origens e relação de descendência Kalunga ainda 

venham a sofrer certas formas de preconceitos e discriminações. 

 

Nas cidades há muito preconceito e desprezo com relação aos 
“calungueiros”. As pessoas não conhecem nada da história deste 
povo, têm uma imagem estereotipada, dizem que são negros fugidos, 
ignorantes que não sabem falar direito, gente do mato etc, e muitos 
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jovens quilombolas, na ânsia de serem aceitos pelos da cidade, 
acabam até negando a sua origem. Não há nada mais doloroso e que 
traga tanta quebra interior e psíquica e perda da autoestima([2]) 

 

O crime de injuria racial (lesão da honra subjetiva da vítima, por exemplo, 

chamar um negro de macaco, a acusação de injúria racial permite fiança e tem pena 

de no máximo oito anos, embora geralmente não passe dos três anos) este ainda é 

muito presente em grande maioria de nossa sociedade que vive em condições de 

vulnerabilidade social ou mesmo os que ainda estão vivendo em seu local de origem.  

 

d.  Políticas Públicas e a comunidade 

 

Baiochi, afirma que a questão quilombo transcende a questão da histórica, a 

arqueologia, ou quisá a própria antropologia. Apesar das melhorias 

conquistadas pelas políticas públicas no território Kalunga, os moradores 

lamentam as condições das estradas que levam à comunidade, pois estas se 

encontram numa situação precária e piora no período chuvoso.  

Outra reclamação feita é em relação às vias de acesso às localidades e 

dos serviços públicos de saúde e educação, que muitas vezes são implantadas 

apenas nos projetos, com apoio outras com o apoio do governo, mas que 

efetivamente não se desenvolvem com continuidade na comunidade.  

Segundo Costa (2013), hoje no território Kalunga, no município de 

Cavalcante Goiás, só tem uma escola que tem o ensino médio,  e é na 

comunidade a Escola Municipal Joselina Francisco Maia que fica a cerca de 30 

quilometro da cidade de Cavalcante na comunidade Kalunga Engenho II. A 

ausência da escola do ensino fundamental ao médio na comunidade faz com 

que muitos jovens saiam das comunidades, e vão terminar seus estudos na 

cidade e ficam ainda mais vulneráveis e principalmente as meninas 

(discutiremos isso ao final da pesquisa). Muitos ficam em casas de familiares 

ou mesmo amigos receba-os em suas casas.  

Segundo depoimento do Senhor Sirilo, um dos ancião, líder da 

comunidade do Engenho II, relata que, 

O meu desejo é que todas as comunidade tenha escolas em boas 
condições. Ter pessoas fazendo ensino superior para nos é muito 
importante, porque eles vão contribuir muito com a nossa 
comunidade com novos conhecimentos adquiridos fora. (S.S.R apud 
COSTA 2013) 
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Costa (2013) afirma que um dos itens responsáveis pelos jovens para 

irem para a cidade, é a precariedade da educação na comunidade, e cobra do 

poder público para melhorar questões do alcoolismo, saúde e educação. O 

jovem, Leonildio Francisco Maia, 23 anos da Comunidade Kalunga Engenho II, 

reconhece as melhorias que teve no território, contudo, reafirma a necessidade 

de ter mais oportunidades para a juventude permanecer no território, 

E como o Estado hoje tenta “reparar” os danos a uma população dos 

quilombos surgem vários conflitos nessas localidades: conflitos de interesses 

na gestão do território, com a chegada de vários projetos e políticas públicas 

levam oficinas, todavia, ainda sentem a necessidade de ter mais principalmente 

no que se trata da questão ambiental.  

Um dos importantes benefícios que as famílias recebem é a Bolsa 

família (Governo Federal) e Cesta básica (Fundação Palmares), que ajudam as 

famílias principalmente em período de seca, embora alguns jovens já saem 

para trabalhar na cidade para ajudar suas famílias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer desse trabalho e mesmo das conversas que tive com as 

(os) Kalungas, existem elementos da pesquisa que vão para além do que 

conseguimos transcrever nessas poucas paginas. A luta das (os) Kalungas se 

perfaz  mais de três séculos e ainda há muito por conquistar, um dos primeiros 

obstáculos que enfrentam é a exposição midiática e ao mesmo tempo o fetiche 

que é criado em relação a um imaginário do território. As políticas públicas 

implantadas no território, pelo pouco que pudemos analisar ainda vem como 

um conjunto de ações que efetivamente não tem continuidade em todas as 

comunidades. O que gera um rol de problemas que precisam ser analisados 

criteriosamente e principalmente implementados de fato.  
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Resumo: Esse resumo consiste na apresentação da pesquisa de mestrado em 
andamento na área de Saúde Coletiva, intitulada: "Como nasce um Kalunga? 
Práticas e percepções de mulheres, gestantes e profissionais de saúde". O 
interesse em pesquisar a comunidade surgiu através do conhecimento dos 
registros históricos que descrevem as práticas de parturição utilizadas pelas 
parteiras Kalungas, mulheres conhecedoras dos ciclos femininos, das plantas, 
rezas e desenvolveram suas habilidades através da tradição familiar ou como 
um “dom” de nascimento como elas mesmas definem. O objetivo é conhecer as 
percepções das mulheres, parteiras e famílias da comunidade Kalunga sobre o 
processo gestacional vivenciado verificando em que medida se relacionam com 
as percepções e práticas dos profissionais de saúde. Para o presente estudo, 
será utilizada a abordagem qualitativa em que é possível aprofundar no mundo 
dos significados dos sujeitos, permite trazer à tona uma realidade invisível das 
relações estabelecidas e que o pesquisador tem o desafio de expor e 
interpretá-las. Para pesquisa de campo a ser realizada nas Comunidades Vão 
de Almas e Engenho II, será utilizada a técnica da observação participante, 
registros em diário de campo e entrevista em profundidade com mulheres 
gestantes, parteiras e profissionais de saúde que atuam e atuaram diretamente 
na comunidade. Entende-se que este estudo contribui como forma de 
valorização do saber tradicional da mulher quilombola oferecendo subsídios 
para construção de políticas visando a dignidade do nascimento do cidadão 
Kalunga. 
Palavras-chave: Parto Humanizado, Saúde da Mulher, Kalunga 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Esse resumo consiste na apresentação da pesquisa de mestrado em 

andamento na Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Saúde 

Coletiva, área de concentração Ciências Sociais em Saúde, linha de pesquisa 

Fundamentos Sócio-Histórico-Cultural, intitulada "Como nasce um Kalunga? 

Práticas e percepções de mulheres, gestantes e profissionais de saúde".  

A comunidade Kalunga é uma das mais importantes comunidades de 

remanescentes  de quilombos no Brasil, devido a sua extensão, número de 

habitantes e história. Cresceram às margens do Rio Paranã, desenvolveram-se 

com agricultura de subsistência, realizavam algumas trocas comerciais com 
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vilas vizinhas e compartilhavam da terra com os indígenas locais. Para eles, o 

território Kalunga é um lugar sagrado, no qual a relação com a terra, tempo de 

plantio, cheias e secas do Rio Paranã, definem seus ciclos. (BAIOCCHI,1999) 

O interesse em pesquisar a comunidade surgiu através do conhecimento 

dos registros históricos que descrevem as práticas de parturição utilizadas 

pelas parteiras Kalungas. As parteiras são as mulheres conhecedoras dos 

ciclos femininos, das plantas, rezas e desenvolveram suas habilidades através 

da tradição familiar ou como um “dom” de nascimento como elas mesmas 

definem . (BAIOCCHI, 1999; ATUCCH,2006) construindo um sistema 

terapêutico de práticas tradicionais voltadas para cuidados gestacionais 

repletas de significados. 

No ano de 1991, foi  decretado patrimônio histórico e cultural o território 

que compreende a comunidade Kalunga,. O termo remanescente de quilombos 

foi utilizado como um fator de proteção para a regulamentação de terras 

quilombolas baseado no conceito de etnicidade e grupos étnicos 

(BARTH,1976), esse conceito respeita o valor autoatributivo do individuo em 

reconhecer a si e os membros de seu grupo, tornando possível a 

regulamentação do território, independente dos processos de miscigenação. 

(ARRUTI,2006) 

O conceito de identidade étnica está ligado ao sentido de pertencimento 

ao grupo, à ancestralidade e aos valores transmitidos de forma oral, que são 

responsáveis pela manutenção e sobrevivência cultural da comunidade 

(BARRETO, 2006). Dessa forma, as propostas de desenvolvimento local 

trazem transformação em ambos os sentidos, em que as pessoas são 

modificadas pela herança das práticas estabelecidas pelas gerações 

anteriores, ao mesmo tempo em que modificam os processos das atividades 

socioculturais de suas comunidades (ROGOFF, 2005 apud BARRETO, 2006). 

E são essas transformações que motivam o estudo dos processos 

vivenciados pelo grupo, compreendendo seu significado histórico e o 

ressignificado ao longo do tempo. 

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer a percepção das 

mulheres, parteiras e famílias da comunidade Kalunga sobre o processo 

gestacional vivenciado e verificar em que medida se relacionam com as 

percepções e práticas dos profissionais de saúde atuantes na comunidade.  
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A pesquisa será realizada, dentro do Sítio Histórico do Patrimônio 

Cultural Kalunga  no estado de Goiás, apesar do sítio compreender as cidades 

de Monte Alegre, Cavalcante e Teresina de Goiás, a pesquisa será 

concentrada na cidade de Cavalcante que permite o acesso às duas 

comunidades que serão foco deste estudo: Comunidade Engenho II e 

Comunidade Vão de Almas.  

Para o presente estudo, em função da natureza do objetivo, será 

utilizada a abordagem qualitativa, segundo Minayo (2009) essa abordagem se 

aprofunda no mundo dos significados dos sujeitos, permite trazer à tona uma 

realidade invisível das relações estabelecidas pelo grupo e que o pesquisador 

tem o desafio de expor e interpretá-las. As pesquisas qualitativas na área de 

Ciências Sociais em saúde,  evidenciam os significados, motivações, valores e 

crenças dos sujeitos,  não cabendo à abordagem  quantitativa a compreensão 

desses aspectos particulares de cada grupo étnico (BONI;QUARESMA,2005).   

Nesse campo, teremos três representações: as mulheres gestantes, as 

parteiras e os profissionais de saúde, não é possivel estimar o tamanho da 

amostra por se tratar de um estudo de natureza qualitativa. A entrevista em 

profundidade será o instrumento que permitirá compreender dimensões 

simbólicas de cada um dos atores, suas práticas e em que medida as 

percepções dos mesmos se relacionam. A observação participante e registros 

em diários de campo permitem ampliar a compreensão dos lugares, atitudes e 

nas relações dos sujeitos com os próprios membros do grupo (WEBER, 2009), 

enriquecendo a análise interpretativa.   

A proposta inicial era realizar uma etnografia e obter descrição em 

densidade dos procedimentos tradicionais realizado pelas parteiras, no entanto, 

alterações significativas no projeto ocorreram na primeira visita de identificação 

de campo em que, ao entrar em contato com Agentes Comunitários de Saúde 

e moradores, relataram uma realidade que não havia literatura que 

contemplasse aspectos da questão da parturição e a realidade vivenciada 

atualmente.  

 

2 - DISCUSSÃO 
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Vieira (2002) em "A medicalização do corpo feminino", analisa o 

processo histórico sobre a medicalização do parto, a estigmatização das 

parteiras e como o paradigma obstétrico hospitalocêntrico se constitui como 

norma até os dias de hoje. Até que ponto essa constatação histórica se aplica à 

comunidade Kalunga? Até que ponto as políticas voltadas para comunidades 

tradicionais incentivam e valorizam o saber local não apenas no discurso? 

Como ampliar essas fronteiras dentro do processo de trabalho instituído e 

protocolar na atenção ao parto?  

A rigidez das normas médicas vem da necessidade intensa de ordenar e 

organizar  a medicalização corpo feminino, tornando-o submisso ao controle 

médico. Desde então, o processo natural, íntimo e familiar do nascer, foi 

transformado progressivamente na história da obstetrícia em um procedimento 

médico altamente técnico, carregado de fetiches49 tecnológicos em que a 

mulher é expropriada de seu processo de parturição. (VIEIRA,2002; MAIA, 

2008). 

“Artes Obstétricas” era o nome dado à cátedra de obstetrícia nas 

primeiras faculdades de medicina européia, o partejar era de domínio das 

parteiras e o médico era solicitado apenas em caso de distócias, (VIEIRA, 

2002) essa divisão é considerada por Maia (2008) como a primeira divisão do 

trabalho na obstetrícia. 

À medida que a medicina e a ciência avançavam e agregavam cada vez 

mais instrumentos50 e práticas intervencionistas51 rumo à hospitalização, as 

parteiras eram marginalizadas e associadas à sujeira pelo discurso higienista 

do século XIX.  E assim se reproduz na obstetrícia essa relação de definição do 

que é normal e patológico52, para sustentar a medicalização, promover a 

“doencificação” e gerar mais dependência para o consumo de insumos e 

serviços médicos. 

                                                           
49 Fetichismo surge da relação entre mercadoria e o valor de atribuído ao produto do trabalho 
que não estabelece necessariamente relação com sua natureza física. São fantasias 
projetadas em cima da mercadoria trazidas pelas relações sociais conforme utilidade do objeto. 
50Fórceps, pelvímetro, sondas, agulhas, tesouras, ganchos e cefalotribos (Instrumento usado 
na embriotomia, a prática da retirada do embrião com perfuração do crânio para facilitar a 
extração). 
51Parteiras eram controladas pelos médicos e proibidas de utilizarem seus instrumentos, por 
outro lado, muitos médicos detinham os instrumentos e não detinham conhecimentos práticos. 
(VIEIRA,2002)  
52 “O Normal e Patológico”, título do livro de Georges Canguillhem (2010) que discorre sobre a 
linha tênue de atribuição da medicina ao que é normal e o que é patológico   
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 As comunidade quilombolas Kalungas desde a década de 1960, com as 

primeiras intervenções em saúde, vivenciam dois movimentos sincrônicos e 

complementares: um de adesão e o outro de agregação do saber biomédico às 

suas práticas de saúde, no entanto, ao que se refere ao parto a situação se 

agrava. Além da expropriação da saúde, há a expropriação cultural que 

envolve um sistema de conhecimento que transcende o corporal penetra na 

dimensão do sagrado, da relação saúde/doença e identidade do grupo. 

A antropologia da Saúde traz o conceito de intermedicalidade definido 

por Greene (1998) como "um espaço conceitualizado de medicinas híbridas e 

agentes sociomedicalmente conscientes”.  O conceito traz em si a reflexão 

acerca da hegemonia do saber biomédico em detrimento ao tradicional com o 

intuito de atenuar a violência simbólica gerada nesse encontro. A 

intermedicalidade abre espaço para a interação dos sistemas de 

conhecimentos, ampliando tanto a capacidade terapêutica da clínica e 

promoção da saúde quanto a autonomia dos agentes para que realizem 

escolhas conscientes em seus tratamentos de saúde, respeitando todo o 

arcabouço simbólico envolvido na tradição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Giddens (1990) aborda as transformações dos modos de vida moderno 

em termos de extensão e intensidade, e que elas são mais profundas do que 

em períodos anteriores na história. Em termos de extensão é pelo alcance 

global da interconexão social e em termos de intensidade é devido às 

características íntimas, cotidianas. Dentro dessa perspectiva, é preciso 

considerar a rapidez com que ocorrem transformações dentro da comunidade e 

pensá-las como processos sociais dinâmicos. Espera-se, sobretudo responder 

a questão que dá título à pesquisa, compreendendo o processo de nascimento 

vivenciado pelas famílias Kalunga e toda a complexa rede de interrelações 

temporais e espaciais. Evidenciar a voz das mulheres quilombolas, gestante e 

parteiras. Conhecer suas necessidades ao que se refere a atenção 

humanizada ao parto e compreender as fronteiras da interação do saber 

tradicional e biomédico através também da percepção e práticas dos 

profissionais de saúde. Entende-se que este estudo contribui como forma de 



 

 

199 

valorização do saber tradicional quilombola em suas tradições de parto e 

também, potencialmente, oferecer subsídios para construção de políticas e 

projetos de saúde visando o fortalecimento da proteção aos saberes locais e a 

dignidade do nascimento do cidadão Kalunga. 
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Resumo: Este artigo busca discutir o acesso à saúde da comunidade Kalunga e 
retrata algumas ações institucionais, em parceria entre a UFG, Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás e Prefeitura de Cavalcante. A dificuldade de 
acesso à saúde deve-se pelas características geográficas, culturais, de 
infraestrutura, à organização dos serviços de saúde e à concepção biomédica 
dos mesmos. A vulnerabilidade não está associada apenas ao isolamento, mas 
à uma série de fatores, apontando algumas reflexões para a construção de 
uma rede de cuidado em saúde que considere e respeite as especificidades 
desta população, repensando o conceito de saúde e em políticas públicas 
específicas. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

É inconcebível que, ainda nos dias de hoje, pessoas carreguem doentes 

em uma rede até a cidade, como se fossem liteiras53 (NEIVA et al, 2008). 

Porém esta situação é descrita por alguns membros da comunidade Kalunga, 

que fica a nordeste do estado de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, a 

aproximadamente a 600 km de Goiânia e a 400 km de Brasília, capital Federal 

(MARINHO, 2009). 

Na década de 80, a antropóloga Mari Baiocchi realizou um estudo nesta 

comunidade, bastante oportuna para os habitantes da região, pois estavam 

sendo ameaçados por grileiros e fazendeiros. Tal estudo contribuiu para que 

fosse concedido o título de Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

(SHPCK), em 1991 (BAIOCCHI, 2006; SILVA, 2007; ANJOS & CYPRIANO, 

2007). O SHPCK integra três municípios: Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e 

Teresina de Goiás. 

                                                           
53 Que a comunidade chama de leiteira, e esta rede também substitui o caixão, quando é um 
óbito infantil, a criança é enterrada em um caixão feito do caule do buriti. 
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Este artigo busca discutir o acesso à saúde desta comunidade. E 

nesta introdução apresentará o referencial teórico de saúde escolhido para 

subsidiar a reflexão e discussão do acesso à saúde dessa população. 

A Constituição Federal considera saúde como direito social e 

universal (BRASIL, 1988). E na Lei Orgânica da Saúde afirma-se que os níveis 

de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo como 

determinantes e condicionantes da saúde: alimentação, moradia, saneamento 

básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, 

lazer, e o acesso aos bens e serviços essenciais, entre outros (BRASIL, 1990). 

Estes direitos contemplados no Sistema Único de Saúde (SUS) foram 

construídos de maneira democrática durante a Oitava Conferência Nacional de 

Saúde, em 1986, no período de redemocratização do país, a qual pela primeira 

vez contou com ampla participação da sociedade civil organizada 

(associações, movimentos sociais, sindicatos, políticos e professores) que 

voltaram do exílio imposto no período da ditadura militar (SILVA et al, 

2010). 

Desde então vem crescendo o número de movimentos sociais e 

instituições em defesa dos direitos dos negros e das populações tradicionais 

quilombolas. Pode-se citar o Movimento Nacional das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas; Fundação Cultural Palmares; as Associações das 

Comunidades Negras Rurais; Movimentos Quilombolas; Movimentos de 

Mulheres Negras entre outros (BATISTA, WERNECK, LOPES, 2012). 

O conceito de saúde colocado na Constituição é considerado amplo 

e avançado, porém vai mais além, no discurso de abertura da Oitava 

Conferência proferido por Sérgio Arouca. Incluindo como determinantes: o 

acesso e a posse de terra; acesso às informações; sistema político que 

respeite a livre opinião e ausência do medo (“medo da violência resultante 

da miséria, ou do governo contra seu próprio povo”) (OITAVA 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986). Estes determinantes não 

estão na Constituição. Desta forma, pautamos, neste artigo, que o conceito 

de saúde contemple também tais determinantes. 

Nesta mesma Constituição, no artigo 68, foi garantida pelo Estado a 

propriedade definitiva aos remanescentes das comunidades quilombolas, que 

estejam ocupando suas terras. Este artigo constitucional foi escrito com o 
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auxílio da Antropóloga Mari Baiocchi, que também foi responsável pela garantia 

do título de SHPCK (BAIOCCHI, 2012). 

Porém mesmo com estas e outras garantias, é notória a grande 

desigualdade social em relação à raça, etnia e cor54. A desigualdade se dá 

no acesso: à saúde, aos seus determinantes sociais e aos serviços 

essenciais, como: saneamento básico; nos índices de mortalidade; nas 

relações de trabalho e renda; na baixa escolaridade; nas condições de 

moradia; sem contar que o racismo, que os negros sofrem desde criança, 

afetam a saúde e a autoestima. Estudos apontam que pessoas negras ou 

pardas têm maiores riscos associadas ao sofrimento mental, mortalidades por 

tuberculose, malária, doença de Chagas, AIDS, alcoolismo, morte materna, 

morte sem assistência, morte por causas mal definidas e causas externas por 

violência; e sendo a população negra aquela que possui as piores 

condições de vida, em especial aquelas que vivem em comunidades rurais 

quilombolas, portanto sendo mais vulneráveis (BATISTA, 2005; BRASIL, 2010; 

ONU-BR, 2014). 

Apesar da Constituição determinar a igualdade, as diferenças culturais e 

de cor da pele foram transformadas em desigualdades historicamente 

construídas pela condição da diferença, mascarando através expressão raça e 

cor, a condição de segregação dos negros dentro da sociedade. Deste modo, 

os termos raça, cor e etnicidade são categorias sociais, referente a grupos que 

têm em comum uma herança cultural, um histórico de opressão e 

discriminação (DEMO, 2001). 

O Brasil possui o maior sistema de saúde público do mundo, o SUS, 

que garante acesso universal e integral, e, além disso, tem como princípio a 

equidade, como forma de promover a inclusão social, redução das 

desigualdades (SISSON, 2007). Foram debatidas com os movimentos sociais e 

elaboradas portarias que instituíram as Políticas Nacionais: Saúde Integral da 

População Negra, em 2009; Saúde Integral das Populações do Campo e da 

Floresta, em 2011. Estas políticas integradas a outras são chamadas de 

                                                           
54 O objetivo deste artigo não é aprofundar o conceito de “raça”, “etnia” e “cor”. Estes termos 
assim são citados na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Considera-
se o quesito cor como variável importante na epidemiologia e nos prontuários de saúde 
(BRASIL, 2010). Ao visitar a comunidade e perguntar a um senhor de mais de 70 anos sobre a 
sua cor, ele respondeu: “Diz que é preta. Mas preta é a cor do capeta”. Denotando o preconceito 
que a população negra sofre por séculos. 
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Políticas de Promoção da Equidade, que têm como objetivo de reduzir as 

vulnerabilidades. 

Existem várias políticas afirmativas em prol da população negra, 

porém a maioria destas políticas é recente, escritas a partir da primeira 

década deste século. A implementação destas ainda se dão de forma lenta e 

encontram várias barreiras, como o racismo, que não é declarado no Brasil. E 

que segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o racismo é 

estrutural e institucionalizado, permeando todas as áreas da vida. 

Contrapondo o mito de que no Brasil há democracia racial (ONU-BR, 2013). 

A comunidade quilombola Kalunga é a maior do Brasil, com uma área 

de cerca de 250 mil hectares, cercada por serras e vãos, locais de difícil acesso. 

Compostas pela maioria de negros que buscaram a liberdade, fugindo dos 

castigos impostos durante a exploração das "Minas dos Goyazes”, há mais 

de 200 anos (BAIOCCHI, 1986; BAIOCCHI, 2006; BAIOCCHI, 2012). 

Em um estudo recente na comunidade Kalunga verificou-se a 

persistência de fragilidades relacionadas às questões sociais e de saúde, e 

sua vulnerabilidade bem como a dificuldade de promoção dos processos 

inclusivos de universalidade e equidade em saúde (VIEIRA, MONTEIRO, 2013). 

O acesso aos serviços de saúde é uma das principais queixas, juntamente com 

a questão fundiária, acesso: ao transporte, emprego e renda, lazer, 

saneamento básico e educação (NEIVA, 2009; PROJETO 

ETNODESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2013). 

No capítulo seguinte apresentaremos os caminhos percorridos para a 

discussão do acesso à saúde daqueles, que ainda carregam seus doentes na 

rede até a cidade. Salientando também sobre suas especificidades culturais, 

de um acesso à saúde que respeite o modo de ser, suas práticas e 

conhecimentos. 

 

2- DESENVOLVIMENTO: CAMINHOS ENTRE SERRAS, VÃOS E DIÁLOGOS 

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) desenvolve vários projetos de 

pesquisa, ensino e extensão na comunidade Kalunga. O primeiro destes foi 

“Kalunga, povo da terra”, coordenado pela professora Mari de Nazaré Baiocchi, 
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seu projeto tinha como eixos: a Saúde, Educação e Terra. Por meio deste 

projeto foi possível desenvolver a primeira vacinação na região que se deu de 

avião por meio da Organização de Saúde do Estado de Goiás (OSEGO) 

(BAIOCCHI, 2002). 

Muitos projetos institucionais e de universidades, em especial 

Universidade de Brasília (UnB) e UFG, são desenvolvidos na comunidade, 

provas disso são as muitas publicações a respeito da comunidade Kalunga, 

com mais de 130 trabalhos científicos, entre eles: teses, dissertações, 

monografias e artigos, alguns reunidos por uma das autoras no sítio da 

internet, da Faculdade de Odontologia da UFG – 

<http://odonto.ufg.br/pages/45140- trabalhos-academicos-sobre-a-comunidade-

kalunga>, acessados em 17 de setembro de 2014. 

 

3 - ENTRE CAMINHOS: O MÉTODO SE FAZ AO CAMINHAR 

 

Este artigo retratara algumas ações de dois projetos institucionais, com 

parceria da UFG e da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES): 1) 

projeto de extensão - Saúde População Negra - Comunidade Kalunga e 2) 

projeto de pesquisa: O uso de álcool e outras drogas e suas redes de atenção 

na comunidade Kalunga, este último financiado pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), edital 06/2012. 

Para discutir o acesso à saúde desta comunidade, serão analisados 

três relatórios técnicos: 1) Visita de representantes e da superintendente da 

Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde (SPAIS) na 

comunidade; 2) 1º módulo do Curso de Extensão: Promoção da equidade e 

racismo institucional e 3) 6º módulo do Curso: Práticas Populares em Saúde. 

Além disso, os dois anos de observação participante na comunidade, e pesquisa 

em base de dados do SUS, o DATASUS e Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), com ênfase no município de Cavalcante, onde está situada 

a maior parte do SHPCK. 

 

4-DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS 

 



 

 

206 

Em 2013, houve uma parceria da UFG com a SES, com 

aproximação maior da Coordenação de Promoção da Equidade, que está na 

Gerência de Programas Especiais, na SPAIS. Em julho deste mesmo ano a 

superintendente e sua equipe visitaram a comunidade Kalunga, indo às 

localidades do Engenho II, Vão do Moleque (Salinas, Taboca, Redenção, 

Altamira, Saco, Congonhas, Pé do Morro), Vão de Almas, reunindo-se com 

lideranças, representantes do poder executivo e legislativo municipal (prefeito, 

vereadores, secretários municipais), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 

equipes de saúde. A superintendente e sua equipe Tiveram a oportunidade 

de visitar várias casas Kalunga, acampar em seu território e vivenciar a 

dificuldade de acesso à água, energia elétrica, falta de banheiros e dificuldade 

de acesso à Saúde. 

 

5-O CURSO COM MEDIADOR DO DIÁLOGO ENTRE OS ACS E OS 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A partir dos problemas de saúde levantados e da necessidade de 

formação com demandas específicas desta comunidade foi criado o Curso 

de Extensão em Saúde da População Negra (cadastrado como projeto de 

extensão na UFG, com número de cadastro FO-116), resultado concreto desta 

parceria, e permitindo uma aproximação dos serviços de saúde de Cavalcante. 

Curso com duração de um ano, de novembro de 2013 a novembro de 2014, 

com encontros mensais, e facilitados por técnicos das gerências e 

coordenações da SPAIS e da Superintendência de Vigilância em Saúde 

(SUVISA); por professores e pesquisadores da UFG, que estudam a temática 

de saúde da população negra. 

Este curso acontece em Cavalcante, município com maior extensão do 

SHPCK. Vale considerar que nem toda a extensão territorial rural destes três 

municípios é SHPCK, com localidades rurais, como: Vila São José, Vão do 

Rio Claro, Vão das Caldas, Povoado Rio Preto, Horta do Carmo, Limoeiro, 

entre outras, com ACS que participam do curso e que cobrem estas regiões. 

Durante o curso notou-se semelhanças das necessidades em saúde destas 

outras localidades, como a dificuldade de acesso aos serviços e condições 

de morbimortalidade, devido às condições geográficas, sociais e de cor/raça 
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semelhantes. 

Participaram deste curso, cerca de 40 pessoas, sendo 30 participantes de 

Cavalcante, cinco de Teresina e cinco de Monte Alegre de Goiás. Sendo a 

maioria de ACS, e parte é de enfermeiras, técnicas de enfermagem e 

fisioterapeuta. No total 29 são ACS, 22 são homens e sete mulheres, e doze 

deles são do SHPCK, sendo apenas uma mulher. A questão de gênero 

impacta nas ações de saúde desenvolvidas pelos ACS, visto que muitas 

mulheres sentem constrangidas ao procurá-los. Durante este ano de 

convivência, pode-se notar o grande interesse de todos no curso, mas 

principalmente a assiduidade dos ACS do SHPCK. A metodologia utilizada nos 

módulos/encontros do curso foi a Educação Popular, inspirados nos 

ensinamentos de Paulo Freire, onde os participantes de modo coletivo 

apresentavam e discutiam os problemas vivenciados e possibilidades de 

ação. Foram usadas técnicas projetivas55, Teatro do Oprimido, Círculos de 

Cultura, sistematizações criativas, técnicas de autocuidado e integração, entre 

outras. Um recurso, importante para estas atividades, foi um mapa gigante do 

território Kalunga, nos reunindo sempre em torno dele, se constituindo em um 

elemento de mística56 para o curso. 

O mapa identifica os principais rios, riachos e localidades descritas no 

Relatório Técnico Científico do SHPCK coordenado pela professora Mari 

Baiocchi (BAIOCCHI, 2012). Como todo mapa é bidimensional, e não retrata 

suas serras e vãos. Por meio deste mapa foram trazidas reflexões a respeito 

da territorialidade e da realidade. O mapa ao longo o processo do curso foi 

sendo transformado, ganhando novos limites e localidades, de modo a retratar 

o território de todos os participantes do curso. 

Os municípios, onde está localizado o SHPCK, foram uns dos 

primeiros a serem contemplados pelo Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde em 1997. Enquanto os ACS de todo o país recebiam bicicletas como 

transporte de trabalho, os Kalunga recebiam burros e mulas para sua 

locomoção (O Popular, 1998). Em 2008 e 2009 foi realizado um curso para 

                                                           
55 proporcionam um amplo campo de interpretação no que trata do resgate do 
inconsciente do indivíduo (FORMIGA, MELLO, 2000). 
56 A mística é inserida como pedagogia dos gestos, onde são trazido os principais elementos 
que representam aquele grupo, como forma de socialização e mobilização (COMILO, 
BRANDÃO, 2010). 
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os ACS pela Escola de Saúde Pública do Estado de Goiás, por meio de 

metodologias ativas, para facilitar a aprendizagem, visto que a maioria dos 

ACS tem baixa escolaridade, as metodologias ativas permitem a participação e 

o diálogo, como forma de conhecer a realidade e valorizando o conhecimento 

dos participantes (SANTOS, 2012). Estes ACS continuam a trabalhar ainda 

nos dias de hoje, alguns com quase 20 anos de profissão. 

Geralmente nas grandes cidades, a maioria dos ACS são mulheres 

(FRAGA, 2011), pois procuram empregos flexíveis e próximos ao trabalho, que 

possam conciliar as atividades domésticas, visto que o ACS deve morar na 

sua microárea de abrangência. Porém, em regiões onde há a escassez de 

emprego, o trabalho de ACS, geralmente, é masculino, sem contar que por 

trabalharem na zona rural, e em que as casas são, na maioria, afastadas 

uma das outras, tem que andar muitos quilômetros, seja a pé, de moto, ou no 

lombo da mula ou cavalo. 

Um dos ACS Kalunga, participante do curso, relatou a Revista Brasileira 

de Saúde da Família que seu cavalo morreu afogado atravessando um dos rios 

da região (RBSF, 2008). As motos utilizadas pelos ACS Kalunga são próprias, 

de modo que o município não pode arcar com a manutenção. Por conta disto, 

e da realidade verificada pela Superintendente da SPAIS, está correndo um 

processo para que sejam licitadas e compradas motos que atendam as 

necessidades da região, visto que as motos devem ser mais robustas, para 

enfrentarem a precariedade das estradas. Mas ainda há entraves 

burocráticos. E como contrapartida, o município deverá contribuir com os 

ACS no processo de aquisição de carteira de motorista. 

 

6-RESULTADOS E DISCUSSÃO: OS KALUNGA E A REDE  

 

Um pouco sobre os Kalunga 

Os Kalunga são camponeses de roçados para consumo próprio, e venda 

dos excedentes nas cidades próximas, ou para os vizinhos e parentes. Seu 

isolamento era tão grande, que eram raros os relatos de casamento entre 

brancos e negros, com conservação da mistura dos traços dos índios nômades 

que viviam na região (BAIOCCHI, 2006; SILVA 2007). Hoje ser quilombola 

Kalunga os confere uma série de direitos. Inclusive acesso a vários projetos 
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e benefícios em relação à população não Kalunga, também rural com 

dificuldades semelhantes e menor visibilidade. 

Na época da chuva muitas destas localidades ficam isoladas. 

Dificultando mais ainda o acesso à região e o trabalho do ACS. O mapa abaixo 

mostra a dimensão do SHPCK, com seus rios. Alguns dos seus riachos são 

sazonais. 

Para tentar entender sobre as dificuldades do acesso à região e das 

localidades, tentaremos descrever as diferenças geradas por especificidades 

geográficas. Além de haver uma divisão entre ser Kalunga e não Kalunga; 

há a divisão interna dos Kalunga por localidade, como por exemplo: 

Kalunga do Vão de Almas, ou do Vão do Moleque, ou do Engenho, ou do 

Ribeirão dos Bois, ou de Diadema, por exemplo. A comunidade Kalunga está 

dividida em quatro núcleos principais: Vão do Moleque, o Vão de Almas, 

Ribeirão dos Bois (antigo Ribeirão dos Negros) e Engenho II (MARINHO, 

2009), cada um com sua especificidade e características próprias. 

 

 
Figura 1: Mapa do Sítio Histórico Kalunga 
Fonte: BAIOCCHI, 2009. 

Raça, cor e etnia? 

 

Atualmente a miscigenação com os brancos é maior, e ser da cor 

preta/negra/parda, minimamente, não é condição para não ser Kalunga, por 

isso, encontram-se alguns poucos indivíduos de cor “branca” e muitos que 

negam sua origem africana, mesmo sendo reconhecidos como Kalunga, pois 

apresentam os critérios étnicos reconhecidos (MARINHO, 2014). 

Segundo um Relatório com o Perfil das Comunidades Quilombolas: 

Alcântara, Ivapurunduva e Kalunga (2004, apud MARINHO, 2009) a população 

provável é de 3.752 pessoas, sendo 959 famílias, distribuídas em 884 
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domicílios. 

Ao consultar as principais bases de dados como o IBGE e DataSUS, não 

é possível fazer a distinção entre grupos étnicos, como no caso dos Kalunga, 

nem considerá-los todos como habitantes da zona rural, visto que muitos 

moram na cidade, especialmente os jovens para estudar, e nem toda zona rural 

é SHPCK. Há uma mobilidade entre o meio urbano e rural, os Kalunga vão até 

a cidade para pegarem sua aposentadoria, acompanhar os filhos que 

estudam, e fazerem tratamento de saúde. Outro problema, é que muitas 

pessoas se auto-referem pardas sendo pretas. Nesta região há a presença de 

outros étnicos como: ciganos e indígenas (um dos pequenos grupos 

remanescentes do massacre dos índios Avá- canoeiros, nas décadas de 70 a 

90). 

 

Gráfico 1: Características segundo raça/cor dos três municípios do SHPCK 

 

Cavalcante Monte Alegre de Goiás Teresina de Goiás 
 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

 

A proporção de raça/cor parda, preta, branca, amarela e indígena é 

semelhante nos três municípios do SHPCK. Mesmo não tendo dados 

específicos sobre a comunidade Kalunga, adotaremos o critério cor/raça/preta 

e parda (adotado pelo IBGE) e zona rural, para discutir sobre o acesso à saúde. 

 

Desigualdades sociais 
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Em Cavalcante, os dados sobre a distribuição de renda mostram a 

desigualdade social. 88,5% da população, de raça/cor preta maior de 10 anos, 

tem a renda menor que um salário mínimo. São municípios de baixa renda, mas 

as piores condições de renda se concentram na população autodeclarada preta 

e parda. Pode-se perceber em vídeos antigos, que na década de 90 alguns 

Kalunga andavam descalços. Ainda hoje muitos dormem em colchões de 

palha, ou estrados de madeira. 

 

 

Tabela 1: Renda de pessoas de 10 ou mais anos de idade de acordo com critério raça/cor de Cavalcante. 
 

Renda (Salário 

Mínimo) 

Preta % Parda % Branca % Total 

Até 1/8 809 36,5 1.247 56,5 159 7 2215 
1/8 a 1/4 425 39 552 50,7 110 10,2 1087 

1/4 a 1/2 610 25,8 1.513 64 240 10,2 2363 

1/2 a 1 509 30,3 953 56,6 220 13,1 1682 

1 a 2 164 21,6 401 52,8 195 25,6 760 
2 a 3 11 5,6 95 48,5 90 45,9 196 
3 a 5 17 20,5 56 67,5 10 12 83 

5 a 10 5 5,4 51 54,8 37 39,8 93 

Mais de 10 0 0 4 9,8 37 90,2 41 

Sem rendimento/benefícios 111 22,9 284 58,9 88 18,2 483 

Total 2.661 29,5 5.156 57,3 1.186 13,2 9.003 
 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

O Governo Federal realiza um dos maiores programas de transferência 

de renda do mundo, este programa garante a transferência de renda 

diretamente às famílias em condição de pobreza e extrema pobreza. Cerca 

de 60% das famílias dos municípios do SHPCK recebem este benefício do 

Programa Bolsa Família (IBGE, 2010; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2014). 

 

 

Tabela 2: Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 
 

 Cavalcante Monte Alegre Teresina 

Número de famílias 2290 1995 755 
Famílias beneficiárias 1380 1252 488 

Famílias Bolsa Família (%) 60,3 62,8 64,6 
Incidência de pobreza 2003 (%) 49,18 61,73 61,15 

Fonte: IBGE, 2010; Portal Transparência, 2014. 
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Reflexos das baixas condições socioeconômicas são os IDH municípios. 

 

Tabela 3: IDH dos Municípios do SHPCK.  

 Cavalcante Monte Alegre Teresina 

Classificação - Brasil 4540 º 3796 º 2870 º 

Classificação - Goiás 246 º 241 º 205 º 

IDH Municipal 0.584 0.615 0.661 

IDH Renda 0.595 0.592 0.626 

IDH Longevidade 0.808 0.816 0.817 

IDH Educação 0.415 0.481 0.707 

  Classificação Valor 

Muito Alto 0,800 
1,000 

Alto 0,700 
0,799 

Médio 0,600 
0,699 

Baixo 0,500 
0,599 

Muito Baixo 0,000 

0,499 
 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil, ranking 

municipal, 2010. 

 

 

O estado de Goiás tem 246 municípios, Cavalcante é o que tem menor 

IDH, Monte Alegre é o sexto pior, e Teresina de Goiás está entre os 50 piores 

IDH do estado. O IDH de Cavalcante é 1025º pior IDH do país. Destaque para a 

longevidade, que é considerada muito alta nos três municípios, porém os piores 

indicadores estão na educação e na renda (PNUD, 2010). 

Grande parte dos Kalunga encontra-se abaixo da linha da pobreza e 

alguns abaixo da linha de indigência (TIBURCIO & VALENTE, 2007). Alguns 

poucos conseguem alguma renda com o turismo, na comunidade do Engenho 

II, como guias de turismo ou vendendo comida aos turistas. Os recursos do 

Programa Bolsa Família são muito importantes para a comunidade, bem como 

as aposentadorias e benefícios da Previdência Social. 

Em 2010 os dados do IBGE apontam a taxa de alfabetização é de 76,3% 

de pessoas de 10 anos ou mais de idade (IBGE, 2010). Porém, na 

comunidade, pode-se verificar que poucos idosos sabem ler e escrever, ou ao 

menos escrever seu próprio nome. 

A educação é uma condição que impacta na saúde e no trabalho. 

Muitas jovens Kalunga saem da comunidade, com esperança de uma vida 

melhor, e por sua baixa escolaridade submetem-se a empregos análogos 

ao escravo. Nas décadas de 90, era comum famílias, de Brasília e Goiânia, 

procurarem moças para trabalharem sem carteira assinada, com jornadas 
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acima de oito horas, dormindo no próprio emprego, com promessas para 

estudar na cidade. Acontecem seminários anuais sobre o trabalho escravo no 

município de Cavalcante. 

A ausência do medo resultante da miséria descrito por Sérgio Arouca 

nos remete a uma história, que confirma a vulnerabilidade deste povo, 

também fora de seu território. Vários projetos institucionais chegam até a 

comunidade, um destes possibilitou o ingresso de uma moça de 19 anos no 

Instituto Federal Goiano, em 2013, porém a mesma antes de começar o ano 

letivo, foi a Brasília, onde trabalhava. Lá se envolveu com um sujeito, que 

por ciúmes, a matou e depois queimou seu corpo. Há relatos que jovens 

Kalunga vão trabalhar em outras cidades vizinhas e se envolvem com 

drogas. Expressão da violência no país é o verdadeiro genocídio de jovens 

pobres, sobretudo da cor preta. Estudos recentes têm identificado à 

existência de uma concentração de mortes violentas nesta população. 

Assim, são as pessoas pretas e pardas, entre elas, as mais jovens, as 

vítimas preferenciais da violência letal (RAMOS, LEMGRUBER, 2004). 

 

Rural e urbano: Serras e Vãos 

 

Segundo os dados do IBGE (2014), praticamente metade da 

população de Cavalcante mora na zona rural, com uma maioria de pessoas 

acima de 50 anos, sendo cerca de 60%, em relação à população da mesma 

idade residente na zona urbana. Informação importante, visto que há 

condições de morbimortalidade relacionadas com esta faixa etária. Nas 

demais faixas etárias há um equilíbrio na quantidade de pessoas, variando 

para mais para os moradores da zona urbana. 
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Gráfico 02: Pirâmides etárias de acordo com local de moradia dos Municípios do SHPCK e de 

Goiás 

Cavalcante Monte Alegre

 Teresina 

 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

 

No estado de Goiás 91% da população vive na zona urbana, e apenas 

9% na zona rural. Nos municípios de Cavalcante e Monte Alegre cerca de 

metade de população vive na zona rural, e em Teresina, 29%. 

 

Tabela 1: Habitantes dos municípios do SHPCK por local de moradia. 
 

 Cavalcante Monte Alegre Teresina Goiás 

Habitantes 9392 7730 3016 6.003.788 
Zona Urbana (%) 50,5 40,9 70,8 91,0 
Zona Rural (%) 49,5 59,1 29,2 9,0 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

Porém estes dados divergem no Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB), este sistema é atualizado por fichas preenchidas, mensalmente, 

pelos ACS. 

Tabela 1: Famílias cadastradas pela ESF por local de moradia, no mês de julho de 2014 

em Cavalcante. 
 

Zona Nº Famílias Nº %

Urbana 889 2817 37
Rural 1746 5280 65

Total 2635 8097
 

Fonte: Ministério da Saúde, SIAB, 2014. 

 

Segundo o SIAB, em julho de 2014, 65% população de Cavalcante 
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reside na zona rural. Com 1296 pessoas a menos (-13,8%) que na contagem 

do IBGE de 2010. A justificativa pela diferença nos dados neste período 

(2010 a 2013) pode-se dever: pela mobilidade entre o rural e urbano; 

possível migração para outras cidades; mortalidade de 109 pessoas residentes 

em Cavalcante (SIM, 2014); e/ou pela cobertura da Atenção Básica declara 

pelo município de 95,45%, em dezembro de 2013, no Sistema de Informações 

da Atenção Básica (SIAB) (SIAB, 2013). Vale ressaltar a hipótese de que o 

censo do IBGE talvez não chegue a todos os domicílios Kalunga. 

 

Serviços e Redes de Atenção em Saúde 

 

Sendo assim, o município aponta para 4,5% de pessoas que não 

estão sendo cobertas pelas equipes de Saúde da Família, no total de 422 

pessoas. Porém esta cobertura, muitas vezes não garante o acesso. 

Prova disso, é a cobertura vacinal (multivacinação) declarada pelo 

município de Cavalcante de 59,66% até julho de 2014, sendo que a meta 

para este indicador é de pelo menos 70% (SIAB, 2014). 

Cada município do SHPCK tem uma unidade de saúde na zona rural. 

Em Cavalcante há duas unidades de saúde, e um hospital, e apenas uma 

unidade de saúde na zona rural, com atendimentos médicos e de 

enfermagem inconstantes, na localidade de mais fácil acesso, no Engenho 

II, há 22 km da cidade. A Unidade do Engenho II foi construída através de 

recursos de uma Organização não-Governamental Inglesa, e equipada pelo 

Instituto HSBC Solidariedade, e Banco Itaú (CAMPOS, 2011). Nos três 

municípios há uma unidade de saúde na zona rural (Tabela 02), porém 

deve ser levada em consideração a grande extensão territorial destes 

municípios, especificidades geográficas do acesso e densidade demográfica. 
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Tabela 02: Serviços de saúde dos Municípios SHPCK. 
 

 Cavalcante Monte Alegre Teresina 
Hospital Municipal 1 1 0 
Centro ou Unidade de Saúde da Família 2 2 2 
UBSF – Zona Rural 1 (Engenho II) 1 (Prata) 1 (Diadema) 
Unidade móvel odontológica 0 1 (Prata) 1 

Fonte: CNES, 2014 

 

Nas Romarias para as festas do Vão de Almas e do Vão do Moleque há 

atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Cavalcante. E em 2014, 

contou com o atendimento de um médico cubano do Programa “Mais 

Médicos”, uma enfermeira e técnica de enfermagem. Atualmente, em 

Cavalcante há uma técnica de enfermagem que percorre a região para fazer as 

vacinações, e fica numa localidade rural não Kalunga e muito carente57. 

O SUS tem como um dos principais modelos de atenção para a 

atenção básica a Estratégia Saúde da Família (ESF). Este modelo em 

Cavalcante, não tem conseguido chegar até a população, como mostra 

reportagem do jornal O Globo de sete de setembro de 2014. Reportagem com 

o título: “Em Goiás, os Mais Médicos não chegam aos Quilombolas”. Esta 

reportagem refere-se ao fato que mesmo com três médicos do programa Mais 

Médicos, o acesso à atenção em saúde não chega aos Kalunga, e para uma 

gestante fazer o pré-natal na cidade, gasta 50 reais, sendo 25 para cada 

trecho, e 100 reais quando tem a companhia do marido, em um caminhão, 

tipo pau de arara, espremida entre muitas pessoas. Além desta denúncia, um 

ACS Kalunga relatou a reportagem, que costumam falar que a “pessoa só 

vai ao hospital quando já é para levar o defunto” (O GLOBO, 2014). Dois 

médicos do referido programa são cubanos e uma é brasileira. 

O SUS tem como princípio a universalidade, em que todos têm 

direito à saúde. A organização de seus serviços na Atenção Básica atende a 

territorialidade, isto é cada ACS é responsável por uma microárea, com 

aproximadamente de 100 a 750 pessoas (mais ou menos 180 famílias), este 

ACS está ligado a uma ESF, com uma enfermeira, médico, técnicos de 

enfermagem e de saúde bucal, e cirurgião-dentista. Cada equipe é 

responsável por uma área, que abrange zona rural e urbana, cuidam no 

                                                           
57 Observação participante. 
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total, 1100 famílias aproximadamente (SIAB, 2014). Os municípios com 

comunidade quilombola e assentamentos possuem 50% a mais do valor 

repassado pelo Ministério da Saúde. Mas no caso Kalunga, como há 

especificidades territoriais, alguns ACS tem o número de famílias reduzidos, 

um ACS Kalunga tem cerca de 24 famílias em sua área de abrangência. Os 

dados apontam que os serviços de saúde precisam ser organizados 

diferentemente do que é preconizado pela ESF, como a realidade em que 

os serviços de saúde se concentram na zona urbana. 

Quando os problemas de saúde de maior complexidade chegam à 

cidade, são regulados no sistema e encaminhados para a Rede, através do 

Sistema de Regulação (SISREG) para hospitais e serviços em Goiânia e 

Campos Belos, geralmente. Quando não conseguem ser regulados no sistema 

(encaminhados), algumas famílias, que têm parentes em Brasília ou Goiânia, 

tentam atendimento para seus familiares, que moram na comunidade, no 

município que residem, como se fossem moradores destes municípios. 

Contam com uma Casa de Apoio em Goiânia, que recebe os pacientes, 

que estão em tratamento, e seus acompanhantes. Os vários serviços de saúde 

dentro e fora do município formam uma Rede de Atenção em Saúde (RAS). 

Diferentemente da rede usada para carregar os doentes, a palavra rede vai 

adquirindo outro significado. 

A palavra rede é bastante utilizada no setor saúde. As RAS constituem-se 

em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com 

diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de 

forma complementar e com base territorial, e têm diversos atributos. 

Destacando a atenção básica, entendida como primeira e principal porta do 

SUS. A atenção básica é constituída de equipe multidisciplinar integrada, 

coordenadora do cuidado, e atendendo as suas necessidades de saúde 

(BRASIL, 2011). 

A ESF parece atender bem a realidade urbana, com adensamento 

demográfico, e não uma zona rural tão populosa, porém com uma baixa 

densidade demográfica, como é destacado na tabela a seguir, que mostra a 

extensão territorial dos três municípios, e a extensão que o SHPCK ocupa em 

cada um deles. O SHPCK tem uma área de cerca de 2.650 km2 (BAIOCCHI, 

2009). 
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Tabela 03: Densidade demográfica dos municípios e extensão territorial do SHPCK. 
 

 Cavalcante Monte Alegre Teresina 

Área territorial (km2) 6.953 3.119 774 
Densidade demográfica 1,35 2,48 3,89 
Extensão territorial SHPCK (km2) 1.833 427 387 
Área do SHPCK por município (%) 69,2 16,2 14,6 

Fonte: IBGE, 2010 e BAIOCCHI, 2009. 

 

Cavalcante possui a segunda menor densidade demográfica do estado, 

Teresina de Goiás e Monte Alegre apresentam também uma baixa densidade 

demográfica. 

O acesso e posse da terra afetam diretamente esta população, visto que 

a territorialidade é fortemente ligada à busca das plantas medicinais, é seu 

patrimônio, faz parte de sua raiz e identidade cultural. Porém, a luta pela 

regularização fundiária das terras dos Kalunga não está sendo um processo 

fácil, visto que muitos Kalunga são ameaçados por grileiros, pistoleiros, 

algumas famílias já tiveram suas casas destruídas (CORREIO BRASILIENSE, 

2000), sem contar que no começo da década de 90 há um relato de morte. 

 

Reinvindicações58
 

 

Durante as visitas e o curso, algumas propostas foram formuladas e 

discutidas para a melhoria do acesso à saúde, sendo divididas em 

reorganização dos serviços de saúde, transporte e infraestrutura e recursos 

humanos. São elas: 

 

a) Reorganização dos serviços de saúde 

a. Tratamento com a rapidez necessária nas situações de picadas de cobra. 

b. Atendimento das equipes de saúde e dos Médicos ao menos uma vez ao 

mês em cada localidade. Atendimento itinerante da equipe de saúde em 

unidade móvel. 

c. Enfermeira da ESF acompanhando o trabalho dos agentes pelo menos uma 

vez ao mês, na comunidade. 

                                                           
58 Sistematização a partir dos relatórios do 1º módulo do Curso de Extensão: promoção da 
equidade e racismo institucional e Visita de representantes e da superintendente SPAIS na 
comunidade. 
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d. Aumentar o número de ACS. 

e. Ampliar o acesso à informação sobre as doenças. 

f. Realização de ações em saúde trimestralmente, em forma de mutirões nas 

localidades. 

g. Plano de ação a ser desenvolvido por equipe multiprofissional e intersetorial. 

h. Disponibilizar um dia por mês para as equipes se reunirem e desenvolverem 

atividades voltadas à equipe, com apoio multiprofissional. 

i. Apoio de programação das ações, desenvolver cronograma de atividade. 

j. Participação da equipe na tomada de decisões. 

 

b) Transporte e Infraestrutura – Acessibilidade e acesso 

k. Ter uma ambulância rural e veículo próprio para cada localidade, 

específico para ações da saúde, que permaneça no local sendo 

responsabilidade de uma pessoa da comunidade, com manutenção periódica. 

l. Manutenção das estradas e construção de pontes. 

m. Acessibilidade às consultas médicas, vacinação e a exames na cidade de 

Cavalcante. Sendo que atualmente, apenas um caminhão faz o transporte 

destas pessoas custeado pela prefeitura de Cavalcante uma vez ao mês. 

n. Na zona rural não há rede de telefonia, nem sinal de celular. Em algumas 

serras, algumas pessoas conseguem falar na cidade com seus celulares. É 

uma reinvindicação da comunidade a ampliação da rede de telefonia, com a 

instalação de torres ou pela aquisição de antenas captadoras de sinal via 

satélite e aparelhos celulares para os ACS. 

 

c) Recursos humanos 

o. Necessidade de formação para atender as especificidades da comunidade, 

tanto de nível superior, quanto técnico e fundamental. 

p. Sensibilizar o gestor municipal para a realização de projetos, requerendo 

recursos financeiros. 

q. Melhorar a escolaridade do ACS em parceria com o município. 

r. Aquisição de equipamentos de proteção para trabalhar (capa de chuva, 

botina, galocha, uniforme). 

s. Reclamação sobre a baixa remuneração e muito trabalho. Há a participação 

dos ACS no sindicato, com viagens à Brasília para lutarem pelos seus 
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direitos, como Piso Salarial e insalubridade. 

 

Os Kalunga vêm se organizando em associações para lutarem pelos 

seus direitos, como a Associação do Quilombo Kalunga (que abrange os três 

municípios e é chamada de Associação mãe), e associações específicas de 

cada município do SHPCK. Recentemente foi realizado um encontro de 

pesquisadores Kalunga na comunidade de Diadema, em Teresina de Goiás, 

para discutir a formação de um comitê para avaliar as futuras pesquisas que 

chegarão à comunidade. E tem representantes Kalunga no poder legislativo, 

sendo 3 vereadores em Cavalcante e 1 em Monte Alegre, sendo este ACS e 

participante do curso, em Monte Alegre o vice-prefeito também é Kalunga, no 

pleito de 2012 a 2016. Em agosto de 2014, foi realizada o 1o Encontro de 

Pesquisa do Território Kalunga e Comunidades Rurais desafia seus 

envolvidos a compreender o papel que a pesquisa tem na construção de suas 

lutas, buscando ampliar e qualificar através dela sua ação política e 

pedagógica na educação do campo. 

 

Algumas especificidades culturais em saúde59
 

 

Outro aspecto que merece especial atenção são as especificidades 

culturais, em relação às práticas populares de saúde. Importante para se 

reconstruir uma nova lógica de saúde, que compreenda a complexidade 

desta população. No módulo do curso sobre Práticas Populares de Saúde, a 

metodologia utilizada foi a dos círculos de cultura, criada por Paulo Freire. Esta 

metodologia permitiu a sistematização das práticas populares mais comuns, 

sendo elas: a) parteiras; b) rezadeiras, benzedeiras, curandeiros; c) plantas 

medicinais e raizadas e d) festejos e folias. 

 

a) Parteiras 

As parteiras por muito tempo foi a única opção para as gestantes da 

região, hoje as que conseguem ter o parto hospitalar, são encaminhadas para 

Campos Belos, cidade sede da Regional Nordeste, ou quando tem boas 

                                                           
59 Sistematização a partir do relatório do 6º módulo do Curso: Práticas Populares em Saúde. 
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condições financeiras, moram por um tempo na casa de parentes em Goiânia 

ou Brasília para terem seus filhos. 

Provavelmente, a maioria dos Kalunga acima de 30 anos nasceu em 

casa, com ajuda de uma parteira, que por vezes era sua avó, mãe ou sua tia. 

No módulo do curso a pergunta que problematizou esta questão foi: como as 

parteiras podem contribuir o meu trabalho na ESF? Porém foi um ponto que 

causou muita polêmica no grupo. Como já foi citato, os Kalunga são muito 

pesquisados e alvo de projetos institucionais diversos. Um deles fez um 

levantamento de todas as parteiras da região com a promessa destas 

ganharem um salário mínimo. Outro projeto favoreceu algumas parteiras e 

raizeiros com uma bolsa, não atingindo a todos, levantando uma quebra de 

expectativa na região. Para agravar a situação, alguns ACS respaldados por 

profissionais de nível superior, disseram que “parto normal é anormal”. Uma 

questão chama a atenção para esta afirmação, é sobre a formação do 

trabalhador de nível superior para lidar com aspectos do saber imaterial do 

povo Kalunga, sem contar que a própria formação do profissional em saúde 

estimula para este tipo de pensamento. 

Sabe-se que o Brasil tem a triste estatística de mais de 80% de partos 

cesáreos, na contramão do mundo, que vem aumentando os partos normais, e 

uma forte corrente pelos partos domiciliares (FOLHA DE SÃO PAULO, 2011). 

E ainda as equipes de saúde, juntamente com os médicos, parecem não estar 

preparadas para lidar com as plantas medicinais. O assunto, sobre o parto, 

levou a outra polêmica, que é sobre o direito sexual e reprodutivo. Visto que os 

profissionais parecem ter um ponto de vista negativo em relação ao número 

de filhos e a idade de reprodução das mulheres Kalunga. A inclusão de um 

antropólogo na equipe seria fundamental para não se perceber estas 

especificidades culturais de modo negativo e/ou com preconceito. 

 

b) Rezadeiras, benzedeiras e curandeiros 

As rezadeiras estão presentes nos festejos das comunidades junto aos 

padres auxiliando de certa forma no processo de saúde da população. Em 

muitas partes do Brasil, rezadeira e benzedeira se assemelham, porém na 

comunidade a reza é uma prática distinta, como por exemplo, o das rezadeiras 

que são responsáveis pelas rezas e ladainhas nos festejos. A benzeção é 
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uma prática comum, em que poucas pessoas possuem o dom para fazê-la. 

São comuns as benzeções de quebranto, mal olhado, cobreiro, espinhela 

caída, para afastar cobras. Os curandeiros para o grupo são pessoas que 

“cobram” para cuidar dos doentes, uma mistura de rezas, de chás e raizadas. É 

como se fosse um médico tradicional. Estas questões ao serem levadas em 

discussão, de como estas pessoas importantes para a comunidade poderiam 

contribuir no trabalho, veio à tona mais uma vez os projetos que acontecem 

na região, e que privilegiam algumas pessoas. E muitas vezes são projetos 

descontextualizados dos serviços de saúde. 

 

c) Plantas medicinais e raizadas 

Uma grande quantidade de pessoas do Engenho II se utiliza de plantas 

medicinais cotidianamente, tem um horto medicinal e uma agroindústria que 

beneficia algumas plantas medicinais para a geração de renda na comunidade. 

Os Kalunga se mantiveram por séculos entre serras e vãos com remédios 

extraídos da natureza, parte do conhecimento do cerrado e saber adquirido 

pelos índios, sua territorialidade como componente básico para a cura de 

muitos males. As raizadas são partes de várias plantas medicinais em bebida 

alcoólica, geralmente cachaça ou vinho. Segundo eles, o componente medicinal 

corta metade da ação do álcool no organismo. 

 

d) Festejos e folias 

Discutiu-se a respeito da perda da tradição de algumas festas 

realizadas na comunidade Kalunga, visto que muitas pessoas frequentam 

essas festas não apenas pela questão cultural e religiosa, mas por motivos 

mais relacionados ao profano que ao sagrado, como as bebidas, dançar a 

noite, e para paquerar. 

A respeito deste tema, foi proposta uma atuação no sentido de resgatar 

os significados das festas. Além disso, há que se fazer uma delimitação durante 

o festejo, onde um local seria destinado para as tradições e outro para o local 

das barracas que vendem bebidas. A festa também é um momento de pagar 

promessas de saúde, fazer pedidos aos santos de devoção, e encontros 

políticos com as lideranças e instituições que comumente participam das 
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romarias. 

A religiosidade da comunidade Kalunga tem como base o Catolicismo 

Popular. Considerando o sincretismo, com muitas festas e pagamento de 

promessas. As religiões de matriz africana não são declaradas na região 

(IBGE, 2010), inclusive é repudiada pela comunidade. Porém sob um olhar 

mais atento, pode-se notar práticas terapêuticas onde o modelo de prática 

curativa “médicos das mazelas do corpo e da alma” se dá através de 

curandeiros, raizeiros, feiticeiros e benzedeiras, bem como a prática de 

simpatias ou feitiços para cura de suas doenças. 

E pode-se afirmar que estas religiões, juntamente com o 

conhecimento e práticas indígenas constituem hoje uma medicina popular. 

Estes representantes da medicina popular são mestres do saberes populares 

importantes culturalmente, e são imprescindíveis quando é difícil o acesso ao 

modelo vigente de assistência à saúde. No contexto da medicina oficial e da 

racionalidade científica estas práticas são consideradas subalternas e 

ilegítimas (MONTEIRO, 1985; PORTO, 2007). E vem sendo reprimidas, como 

fez o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro proibindo a 

presença de parteiras no hospital (CREMERJ, 2012). E as barreiras criadas 

para a venda de plantas medicinais, pois não se pode referir o nome do 

problema que aquela planta poderia agir, causando perseguição a alguns 

raizeiros acusados de realizar um Ato Médico. 

A negação e a supressão de uma cultura e de uma história levam a 

refletir sobre a ideia de preconceito e da invisibilidade da população negra. 

Compreendida a partir do silêncio discursivo e da repressão que 

determinados grupos são submetidos (BRAGA, CAMPOS, 2012) e da 

ausência de sua perceptiva no discurso oficial, com a sobreposição de um 

ponto de vista de um grupo opressor, o qual o escravizou e reprime ainda nos 

dias de hoje (PORTO, 2007). 

 

CONSIDERAÇÕES: Por uma outra rede de cuidado em saúde 

 

O curso de extensão permitiu uma aproximação e diálogo com as 

equipes de saúde dos três municípios, facilitando também a convivência na 
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comunidade, bem como a observação participante. 

Muitas são as vulnerabilidades da comunidade Kalunga, exemplo disso é 

a dificuldade do acesso à saúde, parte devido às características geográficas e 

de infraestrutura, e outra parte, devido à forma como os serviços de saúde são 

organizados e à concepção biomédica dos mesmos. 

São pessoas que viveram ou vivem isoladas, muitas ainda sem 

acesso à energia elétrica e televisão. Assim, são vulneráveis quando migram 

para os centros urbanos, potenciais vítimas de violência. E, além disso, devido 

à baixa escolaridade, trabalham em subempregos, migram para regiões 

periféricas, sem muita infraestrutura. A vulnerabilidade não está associada 

apenas ao isolamento, mas a uma série de fatores, determinantes sociais, 

privação de direitos humanos. Visto que é um direito ocuparem suas terras e 

terem acesso aos serviços básicos próximos a eles. 

São portadores de um saber imaterial, se constituindo em uma ciência 

própria. É outra lógica de saúde, em relação ao modelo biomédico vigente. 

Seria preciso refletir sobre um modelo de saúde específico que atenda às 

demandas, e que respeite e dialogue com a cultura local. 

Com a concepção biomédica impregnada nas ações dos profissionais de 

saúde por sua formação, a ESF pode comprometer a cultura desta 

comunidade, sendo uma grande promotora da medicalização e desmotivadora 

dos partos normais. Seria necessária a aproximação das equipes de saúde 

com os mestres do saber tradicional, como parceiros reais na promoção da 

saúde desta população. Uma possível forma para mediar estes saberes, seria a 

inclusão de um antropólogo assessorando as equipes de saúde e a gestão 

destes municípios. Facilitando o diálogo intercultural, com os mestres dos 

saberes tradicionais como colaboradores e parceiros das equipes de saúde. 

As parcerias das várias universidades, que atuam na comunidade, entre 

as prefeituras destes municípios também podem contribuir para uma nova 

construção de uma rede de saúde. Se constituindo em uma parceria de mão 

dupla, em que as universidades se beneficiam com um lócus privilegiado de 

formação em saúde e de pesquisa, refletindo também sobre a seu processo 

de formação. 

Outra preocupação é na formação em saúde. O tecnicismo presente 

nos cursos podem levar os ACS Kalunga a desvalorizar o saber tradicional. E 



 

 

225 

deve se lutar por uma formação técnica e superior que efetive a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, com os conhecimentos 

tradicionais sobre plantas medicinais. E futuramente, a ESF como promotora 

da prática segura do uso destas plantas, e também incentivadora e promotora 

dos partos normais e domiciliares. 

A busca da escolarização, por empregos e pela saúde são motivos 

para migração, funcionando muitas vezes como pressão para desocuparem 

suas terras. Apresar de esta população ter várias políticas específicas, porém 

não efetivadas, chama a atenção a o exemplo da educação e saúde 

indígenas. Mesmo sendo clara a diferença cultural entre indígenas e 

comunidade Kalunga, esta poderia se beneficiar dos avanços das políticas para 

os Povos Indígenas, como o direito a uma educação escolar específica, 

diferenciada, intercultural, e atendimento constante com unidades de saúde 

próximas às suas casas, com atendimento mínimo com um técnico de 

enfermagem e visitas periódicas de enfermeiros, dentistas e médicos. Prova do 

avanço em relação às políticas de saúde para os indígenas, em relação aos 

quilombolas, é que no caderno de diretrizes do SUS tem como observância as 

práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social, e garantia do 

respeito às especificidades culturais. 

Este artigo não pretende esgotar este assunto devido a sua 

complexidade, porém tenta contribuir com uma reflexão sobre o acesso à 

saúde da comunidade Kalunga e por uma construção de uma rede de atenção 

em saúde diferente da precariedade da rede que funciona como liteira. Esta 

grande extensão territorial, com uma população com especificidades culturais 

e necessidades de saúde são desafios, que merecem reflexões e ações para 

efetivar as políticas públicas, os direitos individuais e coletivos desta importante 

comunidade tradicional. 

 

Entidade Financiadora: Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 
(FAPEG), edital 06/2012. 
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Resumo: O projeto “História Viva” visa inicialmente montar uma biblioteca 
comunitária, aberta ao público de todas as idades na Escola Estadual 
Kalunga V, situada na Fazenda Saco Grande - Município de Monte Alegre-
GO, que faz parte do Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga - o maior 
quilombo brasileiro. Este trabalho tem por finalidade permitir que mais crianças, 
jovens, adolescentes e adultos tenham acesso à leitura e aos benefícios que a 
mesma proporciona oferecendo um leque de novas oportunidades voltadas à 
autonomia e capacidade de interpretação de realidade. Trata-se de um 
acompanhamento cotidiano apresentando tipos de textos, temáticas e 
formas literárias desde o processo de alfabetização e letramento até a 
inserção do indivíduo à vida adulta. Buscando integralizar essas temáticas com 
o exercício da cidadania, auxiliando-os a se perceberem no universo individual 
e comunitário compreendendo as implicações deste processo política, social e 
culturalmente. 
Palavras-chave: Transdiciplinaridade, Leitura- Literatura, Autoformação. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Visando trocar e aprofundar conhecimentos, apresentar indagações e 

quiça solucionar algumas problemáticas baseandas nas necessidades 

políticas, sociais e culturais do Território Kalunga, contribuindo na realização do 

II Encontro de Pesquisadores sobre os Quilombolas Kalunga, com o foco em 

"Políticas Sociais e Pesquisa no Território Kalunga: Redes de contatos e 

Saberes", este trabalho foi elaborado. Com o intuito de montar uma biblioteca 

comunitária aberta ao público de todas as idades na Escola Estadual Kalunga 

V, situada na Fazenda Saco Grande-Município de Monte Alegre-GO, que faz 

parte do Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga - o maior quilombo 

brasileiro. 

Há nesta ação uma abordagem transdisciplinar da aprendizagem, desde 

o ato de trabalhar com imagens e conceitos, atingindo as dimensões mentais, 

emocionais e corporais. Tecendo relações tanto horizontais quanto verticais do 
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conhecimento. Percebe-se que ainda existem fatores e situações que 

marginalizam as mulheres, e crianças, por exemplo, a exploração sexual, 

um dos temas apresentados por alguns jornais brasileiros na primeira 

quinzena do mês de março deste ano (2015). Estes abusos são recorrentes do 

silencio assustador que as vítimas adotam como forma de se prevenir de 

outros tipos de violência. O acesso a informação através da leitura pretende 

eliminar e esclarecer as dúvidas que geram tal submissão, de qualquer 

ordem. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 

• Este trabalho tem por finalidade permitir que mais crianças, 

jovens, adolescentes e adultos tenham acesso à leitura e aos benefícios que a 

mesma proporciona. Oferecendo um leque de novas oportunidades voltadas à 

autonomia e capacidade de interpretação de realidade. 

• De forma abrangente a leitura proporcionará maior desempenho 

na formação escolar, melhora da capacidade de interação, estimulando a 

criatividade e a interpretação, permitindo ao indivíduo participar ativamente de 

sua autoformação e se reconhecendo na história de seu povo. 

 

Objetivos específicos 

 

O processo de construção da autonomia de um povo através  da educação 

pode ser considerado vagaroso, porém, seus efeitos são infinitamente positivos 

e abrangentes, o mecanismo que usaremos para viabilizar esta ação é a 

leitura. O indivíduo torna-se autônomo influenciando e modificando todo um 

ambiente. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

Tipo de Estudo 

Trata-se de um acompanhamento cotidiano, apresentando: tipos de 

textos, temáticas e formas literárias desde o processo de alfabetização  e 

letramento até a inserção à vida adulta. Buscando integralizar essas temáticas 
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com o exercício da cidadania, acompanhando-os no processo de se 

perceberem no universo individual e comunitário compreendendo as 

implicações deste processo política, social e culturalmente. 

 

Fontes utilizadas 

Foi realizada uma breve pesquisa de campo que levou a escolha da 

Escola Estadual Kalunga V, situada na Fazenda Saco Grande-Município de 

Monte Alegre-GO. O Sítio Histórico é povoado por dezenas de outras 

comunidades, este trabalho pretende ultrapassar as barreiras geográficas 

permitindo a uma participação larga de todos, criando uma rede de trocas de 

experiências entre alunos, professores e moradores convocando a todos que 

participem da construção de seu próprio conhecimento. 

Para a construção deste trabalho foram realizadas pesquisas de 

campo, observações, anotações sobre histórias de vida, entrevistas com 

profissionais da educação que atuam ou já aturam e que conhecem de forma 

aproximada a realidade vivenciada nas comunidades. Foram selecionados 

também artigos de periódicos nacionais, e usado como base motivacional o 

Documentário realizado pelo fotógrafo Orestes Locatel, que no ano 2000 

registrou o dia-a-dia do povo Kalunga. O trabalho de Orestes confirma o 

isolamento deste povo que se manteve segregado até pouco mais de três 

décadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto "História Viva" reafirma a importância da leitura possibilitando 

a todos os envolvidos atuarem como protagonistas das mudanças que 

gostariam de efetivar em prol da comunidade. Consiste inicialmente em um 

trabalho filantrópico que necessitará do apoio da entidade escolar que deverá  

ceder uma sala onde serão alocados os exemplares já arrecadados por 

doações. A leitura é uma forma prazerosa de estimular a imaginação, as 

emoções e os sentimentos de pertencimento. 

Sabemos dos déficits em políticas públicas, das dificuldades de 

acesso ás comunidades fazendo delas lugares remotos, dos problemas 

gerados pela falta de energia elétrica, água tratada, saneamento básico, da 
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falta de estradas acessíveis. Estes fatores sem dúvidas afetam e influenciam 

negativamente a educação no local, e que como rege a legislação brasileira 

esta deve apresentar com qualidade, ser gratuita e para todos. 
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Resumo: Teve-se com o presente analisar as relações socioespaciais da 
comunidade quilombola Kalunga no Engenho  II  a  partir  da  metodologia  do  
Diagnóstico  Rápido Participativo (DRP). Utilizou-se como metodologia a 
qualitativa e como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, o 
trabalho de campo e a aplicação do DRP. Obteve-se como resultado uma 
análise das relações sociais presentes no Engenho II, uma reflexão das 
práticas de turismo e como se fazem presentes na vida dos moradores da 
Comunidade. 
 

2 - INTRODUÇÃO 

 

Com a descoberta de ouro no interior do Brasil, em sua maioria na 

região de Minas Gerais e de Goiás, houve a colonização destas regiões com 

intuito da exploração do ouro. Para suprir a necessidade de mão-de-obra nas 

minas, escravos foram trazidos da África para trabalharem na colônia. O 

trabalho escravo e a péssima condição de vida fez com que vários destes 

fugissem das minas e fossem para locais mais afastados e de difícil acesso, o 

que deu inicio aos Quilombos. 

Entre os vários quilombos existentes no país, destaca-se a Comunidade 

Kalunga localizada no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Este tem 

sido conhecido por suas potencialidades turísticas, tais como as cachoeiras, 

a gastronomia local, as festas, as cachaças de engenho e artesanatos 

fabricados por membros da comunidade, além de sua própria cultura e 

história. 

As três maiores localidades da Comunidade Kalunga são o Vão de 

Almas, o Vão de Moleque e o Engenho II. As três possuem grande 

potencialidade turística, contudo, o Engenho II possui maior potencialidade 
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para turismo de natureza, infraestrutura receptiva construída, e que está mais 

próximo da zona urbana. Esta localidade foi beneficiada com auxílios 

financeiros para a implementação do turismo em sua região por abranger 

uma área com grande potencialidade turística, tendo como destaque a 

presença de várias cachoeiras, entre as mais conhecidas estão a Santa 

Bárbara, a Capivara e a Candarú. 

Neste contexto, esta investigação teve como objetivo analisar as 

relações socioespaciais da comunidade quilombola Kalunga no Engenho II a 

partir da metodologia do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). A partir da 

aplicação desta foi possível refletir sobre como a presença da atividade 

turística afeta nas relações sociais e na organização espacial da comunidade. 

 

2 - METODOLOGIA 

 

O presente texto é fruto de uma pesquisa qualitativa realizada com os 

moradores da Comunidade Kalunga do Engenho II. A metodologia 

empregada teve como base a utilização das ferramentas metodológicas do 

DRP. A investigação foi dividida  em quatro etapas: a primeira consistiu na 

pesquisa bibliográfica e no estudo dos sujeitos de pesquisa a serem 

entrevistados. Este contribuiu para a obtenção de um embasamento teórico 

para o estudo do direcionamento das demais etapas. 

Realizou-se em seguida a construção das ferramentas de coletas de 

dados. Nesta segunda etapa, formulou-se um roteiro com perguntas de 

múltiplas escolhas e discursivas. Além deste estruturou-se os procedimentos 

para aplicação das ferramentas do DRP escolhidas, que foram o Diagrama 

de Venn, a Análise de SWOT/FOFA, o Mapa falado e da Caminhada 

transversal. 

A terceira etapa foi a aplicação de todas estas ferramentas na 

Comunidade do Engenho II, durante o período de 09 a 11 de fevereiro de 

2014. A última etapa consistiu na análise e discussão dos resultados obtidos. 

 

3 - CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

Os Kalunga têm seus territórios pertencentes ao Sítio Histórico e 
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Patrimônio Cultural Kalunga, que ocupa os municípios de Cavalcante, Monte 

Alegre de Goiás e Teresina de Goiás (Figura 1), no nordeste do estado de 

Goiás, como demostra Almeida (2010, p.114) a maior parcela do território 

Kalunga está localizada no município de Cavalcante, cerca de “71% [...] mas 

ocupa apenas 26% da área total do município; em Monte Alegre, [...] 13% da 

área total, ocupando 10% da área total do município. Já em Teresina de Goiás, 

a despeito de ser somente 15% do Sítio, ele ocupa 50% da área total do 

município”. 

O Engenho II, localidade estudada, é um dos 62 povoados do quilombo, 

sendo a comunidade Kalunga de mais fácil acesso a partir do município de 

Cavalcante, localizada a 27 quilômetros da cidade homônima (SEPPIR, 2004). 

 

 

Figura 1. Localização do território da Comunidade Kalunga. 

 

 

Atualmente, há aproximadamente 600 pessoas morando no Engenho II 

em 100 casas Muitas destas casas são de alvenaria, pois a comunidade do 

Engenho II foi a principal beneficiada com o projeto governamental de moradia, 

na década de 2000. 

 

4- PERCEPÇÕES APREENDIDAS NO TRABALHO DE CAMPO 

 

Na entrada do território Kalunga (Figura 2) foram observadas grandes 

feições erosivas, cursos d’água do Rio Tiririca e Quebra Coco, pastagem e 

gado. As erosões e os cursos d’água dificultam a passagem de carros pela 

estrada de chão, em período de chuva a travessia bem mais dificultada, isto 
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ocorre principal nas trilhas para as cachoeiras, devido ao mau manejo destas 

mesmas. 

Todos que entram na comunidade obrigatoriamente devem ser 

acompanhados por um guia, que é encontrado no Centro de Atendimento ao 

Turista (CAT) (Figura 3). Os moradores estão preocupados com os impactos 

socioambientais que os turistas podem provocar ao visitar o Engenho II. Ao 

lado do CAT encontra-se uma loja que vende artesanatos, alimentos naturais 

regionais e cachaças. A maioria dos turistas vão a comunidade para conhecer 

a comida típica da região, que é toda feita a partir de alimentos orgânicos 

produzidos na comunidade. 

Apesar de todo o aspecto histórico e social da comunidade, os atrativos 

turísticos mais procurados são as cachoeiras: Santa Bárbara (Figura 4), que 

está situada a 5,5km de distância do centro urbano do Engenho II e a 

Capivara (Figura 5), que se encontra aproximadamente 1,5km da 

comunidade. 

 

 

  

Figura 2. Entrada da área do território do 
                         Engenho II. 
Fotos: Autoras, 2014 

Figura 3. Imagem do Centro de Atendimento 
                 ao Turista (CAT) do Engenho II. 

Fotos: Autoras, 2014 
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Figura 4. Imagem da cachoeira Santa 
Bárbara. 

Figura 5. Imagem da cachoeira Capivara. 
Fotos: Autoras, 2014 

 
Verificou-se ainda que há um grande impacto ambiental causado 

pela atividade turística no Engenho II, são várias feições erosivas 

encontradas ao longo das trilhas para as cachoeiras (Figura 6). Por se tratar 

de um percurso mais longo, a trilha para a Santa Bárbara é a que mais 

apresentou impactos, isso se dá porque em parte dela trafegam veículos. Os 

moradores, na tentativa de resolver os problemas passaram a utilizar rochas 

do próprio local para cobrir as feições, porém com o tempo às erosões 

voltaram, e a solução encontrada foi o abandono da trilha e a abertura de 

outra do lado. 

 

 

Figura 6. Imagens de feições erosivas ao longo da trilha para a 
cachoeira de Santa Bárbara. Fotos: Autoras, 2014 
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5-  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Utilizou-se o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) para identificar e 

refletir sobre a principal fonte de renda da comunidade, as dificuldades que são  

enfrentadas com o turismo, os tipos políticas governamentais e os 

problemas ambientais que a comunidade enfrenta. A seguir descreve o 

resultado de cada fase do DRP aplicada no trabalho de campo. 

 

Diagrama de Venn 

 

O Diagrama de Venn tem por finalidade possibilitar a visualização de 

propriedades e de relações entre um número finito de conjuntos, mostrando as 

diferentes relações existentes entre conjuntos e elementos. No Diagrama feito 

no Engenho II (Figura 7) percebe-se que esta localidade possui forte relação 

com as demais localidades e povoados do Sítio. Verificou-se ainda que há a 

influencia de diversas políticas, órgãos e estados. 

 

 

 
Figura 7. Diagrama de Venn feito da Comunidade Kalunga do Engenho II, 
desenvolvido com base em John Venn (VERDEJO, 2006) 
Organização: OLIVEIRA, T., 2014. 
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A Comunidade conta com vários incentivos externos, projetos de 

desenvolvimento local, e projetos governamentais como o programa Bolsa 

Família. As Universidades Federais de Goiás e Brasília também auxiliam com 

vários projetos realizados na Comunidade. O Engenho II recebeu, no inicio da 

década, uma política de incentivo realizada pela Petrobrás denominada de 

Kalunga Sustentável. Esta auxiliou na formatação dos produtos 

comercializados, capacitou condutores de visitantes, e contribuiu na 

formatação de ferramentas para o desenvolvimento local (Projeto Kalunga 

Sustentável, s/d). 

Os membros da comunidade ao auxiliarem na produção do Diagrama 

salientaram que pesar de muitos incentivos internos e externos a 

Comunidade, eles afirmam existir um  descaso da Prefeitura de Cavalcante 

com relação a segurança. 

 

SWOT/FOFA 

 

SWOT ou FOFA é uma matriz que analisa o ambiente interno e externo 

de uma empresa. SWOT é uma sigla em inglês para os termos Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities e Threats, que em português significa: Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Esta estuda as forças e as fraquezas 

internas e depois as oportunidades e ameaças externas. 

Na Análise de SWOT feita da Comunidade Kalunga do Engenho II 

(Figura 8) percebe-se que o Turismo é a maior força da Comunidade, isto 

graças aos seus atrativos turísticos e aos aspectos culturais locais. De acordo 

com a Comunidade, após o termino do Projeto Kalunga Sustentável, a 

comunidade tem como pontos de melhoria a ampliação da captação de 

incentivos para investir na infraestrutura tanto da comunidade quanto das 

trilhas que levam ao principal atrativo turístico que são as cachoeiras. 

Já as Oportunidades e Fraquezas ficam mais a par do interesse dos 

turistas em visitar e Comunidade e suas condições financeiras para fazer o 

mesmo. 
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Figura 8. Análise de SWOT/FOFA da Comunidade Kalunga do Engenho II. 
Organização: OLIVEIRA, T., 2014. 

 

Caminhada Transversal 

 

De acordo com Alencar e Gomes (2001) a caminhada transversal é uma 

metodologia na qual é realizada durante uma caminhada na localidade  

estudada. Durante esta caminhada os autores destacam a importância de 

se observar como o sistema e a paisagem são representados por meio das 

explicações de um morador local. 

Todas as informações devem ser anotadas pelo pesquisador. Estas 

serão fundamentais para compreender como o esquema traçado pelo morador. 

A caminhada transversal na Comunidade do Engenho II (Figura 9) foi 

confeccionada com a ajuda do condutor de visitantes o senhor Roberto no 

dia 9 de fevereiro de 2014. Durante a caminhada foi solicitado ao morador 

da comunidade que apresentasse os principais pontos de toda comunidade 

(Quadro 1) que considerasse mais importante sobre seu ponto de vista, o 

mesmo iniciou seu percurso do córrego Tiririca, que simboliza o na visão dele 

o início do território da comunidade. Os outros pontos foram descritos ao 

longo do trajeto, são casas das pessoas com maior influencia da 

comunidade, ou locais que possuem importância para os moradores. 
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PONTOS DE PARADA DA CAMINHADA TRANSVERSAL 
1) Ponte sobre o córrego Tiririca. 
2) Antiga guarita. 
3) Primeira Rua. 
4) Casa de Joaquim Francisco, Pai de Roberto. 
5) Casa do Roberto 
6) Postinho de Saúde Joana Cesária de Torre. 
7) Casa de Isabel, irmã de Roberto. 
8) Igreja evangélica (Assembleia de Deus). 
9) Casa do Jorge (Guia). 
10) Escola municipal Joselina Francisca Maia. 
11) Campo de Futebol. 
12) Capela. 
13) Casa de Festa “Barracão”. 
14, 15,16) Cozinha do Barracão, casa de festa. 
17) Bar da Joana (Bar do Jatobá). 
18) Cachoeirinha do Rio Comundanga. 
19) Rio Comundanga, passagem. 
20) Cachoeira Santa Bárbara. 

Quadro 1. Pontos marcados na caminhada transversal. 

 

 

Figura 9. Representação da Caminhada Transversal feita na Comunidade Kalunga no 
Engenho II, desenvolvida a partir da metodologia de Alencar e Gomes, 2001. 
Organização: OLIVEIRA, T. 2014. 

 

Mapa Falado 

 

O mapa falado consiste em uma representação do espaço ou do 

território que em forma de desenho. Todos os elementos representados no 

mapa desenhado são escolhidos por um morador local. Sendo assim o 

condutor de visitantes Roberto, o mesmo que acompanhou na caminhada 

transversal, fez o mapa falado da Comunidade do Engenho II (Figura 11) e 

destacou os elementos que julgou importante. 
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No mapa falado são representadas as casas de pessoas mais próximas 

a  Roberto e pessoas que são referências para a comunidade. O fato de ele ser 

ligado ao desenvolvimento turístico refletiu no mapa parecer com um guia 

turístico, pois são representados os rios e as cachoeiras que estão dentro 

do Engenho II. Estão representados também outros locais como de lazer da 

comunidade, de saúde e educação e locais importantes para turistas como bar, 

restaurante e área de camping. 

 

Figura 10. Mapa Falado da Comunidade Kalunga do Engenho II feita à mão em 
uma cartolina por Roberto, um guia turístico da comunidade. 
Organização: NOGUEIRA, B. 2014. 

 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história e as práticas culturais da Comunidade Quilombola 

Kalunga estão diretamente ligadas à natureza, ela possui uma agricultura 

familiar, na qual planta e colhe seus próprios alimentos, além disso, obtém 

lucro do turismo natural. O maior marketing da comunidade são as cachoeiras, 

a gastronomia e os artesanatos. 

Contudo, devido o fato da atividade turística ser sazonal, esta não é a 

principal atividade econômica da Comunidade. Mesmo assim os condutores de  

visitantes recebem treinamentos. Isto mostra que a comunidade quer investir 

no turismo como atividade econômica. De acordo com eles, os turistas são 

bem vindos, se estes não causarem impactos socioambientais, todos saem 

beneficiados desta relação. A comunidade possui vários pontos de melhoria, 
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assim como tem várias oportunidades e desafios a serem transpostos. Entre os 

pontos de melhoria estão a  infraestrutura turística. 
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Resumo: A preocupação central deste artigo é a discussão das relações que 
conjugam a antropologia e a questão ambiental. Com especial enfoque na 
cultura ribeirinha observada entre os Kalunga a pesquisa aborda, a partir da 
percepção de lugar, os usos da água e as vivências construídas no ribeirão dos 
Bois. O estudo sobre a comunidade Ribeirão dos Bois, que se denomina pelo 
mesmo nome de seu rio, leva-nos a compreender o sentido e a 
valorização da água sob distintas perspectivas. Para tanto, viu-se que esse 
recurso quando utilizado de forma comunal, adquire um sentido de 
pertencimento que configura as relações sociais e culturais do grupo. Sendo 
assim, antes de abordarmos os aspectos políticos administrativos relacionados 
à água e seus usos pela sociedade como um todo, levaremos em 
consideração a própria percepção dos habitantes das margens do ribeirão dos 
Bois e a forma como elegem seus lugares como traços marcantes de sua 
autonomia. 
Palavras-chave: água; quilombola; Kalunga; lugar; autonomia. 

 

2 - INTRODUÇÃO: 

 

Construída a partir de narrativas ribeirinhas recolhidas em trabalho de 

campo, esse artigo pretende avaliar a percepção dos moradores da 

comunidade Kalunga Ribeirão dos Bois acerca da água e do rio pelo qual ela 

margeia. Tais narrativas foram documentadas durante a construção de minha 

dissertação de mestrado na Universidade Federal de Goiás, pelo Programa de 

Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS-UFG) em 2014. Portanto, vale 

lembrar que essa pesquisa vem sendo feita desde minha graduação em 2010 

onde iniciei a vivência com o grupo, resultado de quatro visitas de campo de 

15 e 20 dias aproximadamente. Desde então, procuro centrar-me em estudos 

que cruzem categorias como meio ambiente, populações ribeirinhas e 

tradicionais, território e resistência. Por isso, tanto me interessou o tema dos 

quilombos que se formaram desde o período colonial nas margens de rios, 

revelando ao longo da história o processo de resistência tanto à escravidão 

quanto ao isolamento e marginalização. 

Nessa perspectiva tento avaliar a territorialização desses grupos em 
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relação aos seus rios como um meio de sobrevivência, um bem comunitário e 

indispensável para a permanência e autonomia sobre seus territórios. Nesse 

caso, trouxemos o conceito de “processo de territorialização” proposto por 

Pacheco de Oliveira (1998) que logo irá desencadear na busca por direitos e 

reconhecimento pelos grupos denominados quilombolas. 

Isso vai ocorrer após o advento do artigo 68 da Constituição Brasileira 

de 1988, que insere dentre seus dispositivos o direito aos territórios 

historicamente ocupados por esses grupos. Por outro lado, existe um 

processo que vem sendo construído desde o período colonial, motivo esse que 

nos interessou o conceito de Pacheco de Oliveira (1998). Isso porque a ideia 

de pertencimento configura um contínuo organizacional protagonizado pelos 

próprios indivíduos que elegem e transformam o território dando-lhe um valor 

social e cultural. Ocorre que essa territorialização abrange critérios específicos 

de utilização e significação da natureza, referente aos recursos naturais e as 

formas de gerir esses recursos. É importante salientar que anterior ao 

reconhecimento formal desses territórios, ele foi delimitado processualmente 

por especificidades organizacionais próprias dos grupos que o ocupam. 

Nesse sentido, ao invés de preocuparmo-nos com os aspectos políticos 

administrativos convencionais sobre o uso da água, a pesquisa procurou 

focar-se na compreensão dessas especificidades organizacionais. Ela será 

então embasada naquilo que foi diretamente apreendido com o grupo 

estudado, uma vez que uma valorização e percepção acerca da água podem 

assumir e nos apresentar diferentes perspectivas. Essas formas distintas de 

experiências podem servir-nos também para refletirmos os sentidos que 

damos à natureza e aos recursos que a mesma nos oferece. Servirá quiçá 

para pensarmos nossa própria condição acerca das diferenças e perspectivas, 

de modo que possamos vivenciá-las e por fim respeitar os distintos modos de 

utilização dos recursos naturais, aqui no caso, a água. 

A finalidade de focar nessa ideia surge pelo fato de que a condição 

de permanência dos grupos quilombolas, indígenas e campesinos nos 

territórios ocupados, sempre partiu de contestações a uma miríade de conflitos. 

Eles são originados pelas transformações das condições naturais que 

oferecem os meios para que essas comunidades se organizem. Tais 

conflitos ocorrem devido à mercantilização dos recursos naturais através do 
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aumento das atividades econômicas e da intensificação da produção. Logo, 

buscaremos entender um ponto de vista que não o hegemônico, para que 

pensemos nas alternativas e que assim sejamos mais prudentes quando 

falarmos em desenvolvimento. Ele será menos destrutivo e totalitário, se 

tratarmos de entender os diferentes modos de vida que usufruem e 

propõem significados diversos à natureza e seus recursos. 

Por esse motivo interessa-nos o conceito de lugar para avaliarmos o 

território que é laboriosamente construído através de dinâmicas socioculturais 

diversas. Acredito que o lugar constrói-se a partir da possibilidade de definição 

de olhares e práticas alternativas ao modelo hegemônico vigente por um grupo 

específico. Isso significa que suas ferramentas e formas de manejo incorporam 

um paradigma alternativo de produção e de apropriação da natureza e dos 

recursos por ela oferecidos. No entanto, a resposta ao molde da hegemonia 

que a pesquisa tentou analisar é a própria autonomia desses grupos. A 

intenção é abordar, em meio à constante tentativa de anular os lugares, as 

dinâmicas políticas e culturais que emergem nas organizações localizadas. 

Suas manifestações de oposição ao modelo dominante revelam-se em 

estratégias discursivas que se inscrevem nos corpos, nas vozes e nas práticas 

diárias. Práticas essas que inserem-se claramente na possibilidade de 

resistência. 

A intencionalidade de permanecer no território é um ato  político.  

Sobretudo pela forma como elegem seus lugares e atribuindo significados a 

esse território de acordo com suas experiências. É na experiência narrada 

pelos ribeirinhos que observamos oralidades que se construíam nos lugares, 

uma vez que estes sujeitos “falam neste (e não somente deste) lugar” (LIMA, 

2004:192). Pois, a afirmação do mesmo tem vínculos históricos e afetivos em 

contraste com outras unidades, deflagrando a reorganização sociocultural 

desses grupos. 

No entanto, compartilho com o leitor uma análise que pôde ser feita a 

partir dessas quatro visitas, mesmo sabendo que o material que possuo é 

bastante escasso, visto que uma descrição mais complexa do modo de vida do 

grupo exigiria visitas com tempo bem maiores. Mesmo assim, foi possível 

acompanhar muitos momentos que levou-nos a  compreender alguns 

problemas e significados que os moradores atribuíam à água. Todas as 
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conversas, entrevistas e reflexões durante a estadia na comunidade puderam 

ser anotadas em diário de campo. Parte dessas reflexões que serão expostas 

nesse artigo, puderam ser mais trabalhadas em minha dissertação de 

mestrado como disse. 

No processo de compreensão junto a eles, pude categorizar os lugares 

das águas do ribeirão: a água rasa, a água boa (água de beber), a água 

presa (água da caixa para os moradores), a água carregada (carregada do 

ribeirão para as casas), a água de reza (categoria pensada pela autora para 

descrever a água utilizada na benzição) e a água funda, que serão aqui 

explicadas resumidamente. Esclareço que algumas dessas são categorias por 

mim pensadas, ao observar os usos e histórias contadas durante as conversas. 

Mas a maioria delas são constantemente ditas pelos moradores da 

comunidade. Muito embora ganhe novas dimensões, vimos que estas 

distinções que fiz das águas, pelo ponto de vista dos moradores, se inter-

relacionam. Isso porque o lugar é dinâmico e quem o identifica são os próprios 

indivíduos que determinam e o vinculam à trajetória do grupo. 

Nesse sentido, veremos que o presente artigo é resultado de uma 

pesquisa que buscou compreender como o modo de viver da comunidade 

Ribeirão dos Bois é marcado pela presença do ribeirão. O ribeirão, do mesmo 

modo, também possui as marcas da identidade do grupo, que acrescenta-lhe 

sons, cores, vozes e transformam sua paisagem. Veremos que o sentido de 

pertencimento estará sempre associado às experiências construídas com 

aquele lugar, pois o ribeirão é o elemento fundamental para essa permanência. 

Quando perguntamos o significado da água para um ribeirinho, ele logo a 

associa à vida, aos remédios, às crenças, ao trabalho, aos momentos de 

sociabilidade e também a Deus. Por esse viés é impossível pensá-la somente 

como um recurso utilitário, uma vez que “ali” ela adquire significados amplos e 

fortes. A água para qualquer morador Kalunga que vive no/do ribeirão dos 

Bois é rio, é morada, cura, lazer e sustento. Vimos também que ela é a 

base de toda experiência vivida e cotidiana que ampara a autonomia do grupo. 

 

2-RIOS, AFLUENTES E O RIBEIRÃO DOS BOIS 

 

A ocupação da região dos vales entre o rio das Almas e Paranã, revela a 
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proximidade das comunidades Kalunga com seus rios e afluentes. A 

comunidade Ribeirão dos Bois, que está situada no percurso entre a serra da 

Aboboreira e serra da Boa Vista, é uma das pouco mais de 80 comunidades 

quilombolas existente entre os municípios de Monte Alegre, Cavalcante e 

Teresina de Goiás. 

De acordo com Baiocchi (1999, p.20) a região onde está demarcada o 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga que falaremos adiante, possui 

quase uma centena de comunidades. Algumas pelas quais tivemos 

conhecimento durante as conversas com os moradores são: Contenda, Barra, 

Riachão, Sucuriú, Boa Sorte, Bom Jardim, Areia, São Pedro, Jataroba, Tarumã, 

Tinguizal, Caiçara, Lagoa, Terra Vermelha, Congonha, Altamira, Vargem, Ema, 

Taboca,  Fazendinha,  Maiadinha,  Morro,  Choco,  Buriti  Comprido,  Córrego   

fundo, Vargem Grande, Borrachudo, Limoeiro, Sicuri, Ouro Fino, Brejão, Funil, 

Porcos,  Prata, Alma,  Diadema,  Ribeirão  dos Bois,  Capela,  Engenho  II60. 

Pudemos ver que grande parte dessas comunidades se autodenomina tendo 

como referência seus rios e córregos. O que mostra-nos a forte relação que 

possuem com os mesmos. Visto que a importância da água é exemplificada 

nas atividades que empreendem na comunidade. É também o elo que os 

mantém no território. 

As margens habitadas pelos Kalungas possuem extensões de mata 

entre serras com grandes rios, nascentes e afluentes. De acordo com alguns 

moradores, há os rios perenes principais como: o rio Prata, o rio Bezerra, o rio 

das Almas (também chamado rio branco), o ribeirão dos Bois, o rio Corrente e 

o rio Paranã. Ainda, existem vários córregos e riachos perenes, e alguns deles 

temporários que costumam secar em época de estiagem, são eles o Riachão, 

o Alminha, o Sucuiú, o Capivara, o Maquiné, Santo Antônio, Porcos, Terra 

Vermelha, Buriti entre muitos outros. Nos domínios da comunidade Ribeirão 

dos Bois e Ema incluem o Córrego das pedras, o Limoeiro, o Boqueirão e o 

Ouro fino. O ribeirão nasce nas proximidades da cidade de Teresina de Goiás 

e seu percurso tem como afluente o rio São João que abastece a cidade e 

córregos como o Sucuri e Limoeiro que margeiam a comunidade Ema, entre 

                                                           
60 Estes são alguns dos povoados que pudemos mapear pelo que foi-nos relatado, durante a 
visita de campo. 
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outros afluentes menores. Logo após, ele desce rumo nordeste pelas 

comunidades do Borrachudo, Brejão, Diadema, Jataroba e Ribeirão dos Bois e 

é um dos formadores do rio Paranã, do qual é tributário pela margem esquerda 

na região do Funil. 

A comunidade Ribeirão dos Bois possui 52 casas (300 pessoas 

aproximadamente) situadas ao longo do percurso do ribeirão, conforme revela 

o agente de saúde e morador local. As casas ficam situadas na margem direita 

do ribeirão, interligada por trieiros de terra que conectam as residências e o 

próprio ribeirão. Ao seu lado esquerdo61 encontra-se a  comunidade de 

Diadema e para alcançá-la é necessário atravessá-lo por partes mais rasas ou 

andar alguns quilômetros para chegar até a ponte que liga as duas 

comunidades. A escola, a igreja, o local de convivência durante os festejos e 

os cemitérios estão situados em Diadema, por isso em alguns momentos da 

pesquisa tive necessidade de citá-la. 

O processo de ocupação do território ocorre a partir do século XVI-II 

no período colonial com o desenvolvimento do capitalismo de produção pela 

exploração do trabalho escravo de negros e indígenas. Neste mesmo cenário 

ocorreria também a exploração da natureza e seus recursos, sobretudo 

minérios, madeira, cultivo de cana de açúcar e pecuária. Desde então a 

identidade dos grupos Kalunga passou a ser a representação de uma 

unidade étnica que se formou no local ao longo de três séculos62, uma vez 

que muitos escravos foram ali deixados após a queda na produção de ouro e 

muitos outros praticavam a fuga. 

Nesse cenário importa-nos saber que os rios da região serviriam como  

lugar  de refúgio, onde pudessem construir uma história de autonomia a partir 

do controle de suas próprias unidades de produção. A ocupação das margens 

dos rios pelos quilombolas partiria de um processo organizado de forma 

coletiva. Os recursos naturais são de uso comum e o manejo desses recursos 

é empreendido pelas unidades de produção familiar. 

                                                           
61 Essas referências espaciais são observadas de acordo com o ribeirão à sua montante (de 
onde ele nasce), nas serras próximas à cidade de Teresina de Goiás. O rio é por mim 
observado a partir de sua nascente e curso que margeia a BR-118 e algumas comunidades 
Kalunga e deságue no rio Paranã. 
62 Porém, não podemos analisá-las como única, uma vez que muitas outras comunidades 
Kalungas que  habitam regiões no entorno do sítio, não obtiveram o mesmo reconhecimento 
étnico e jurídico. 
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Os povoados reconheciam-se por várias denominações, do ponto de 

vista interno, mas o termo Kalunga, antes denominação etnocêntrica que 

partia dos “de fora” hoje é aceito por grande parte das comunidades em 

decorrência do reconhecimento jurídico  assegurado  pelo artigo 68. Tal 

referencia à identidade de “ser Kalunga” ocorre devido à luta desses sujeitos 

para permanecerem nos locais, onde seus ancestrais se fixaram há séculos, 

frente às ameaças de perderem suas terras para fazendeiros. Assim 

garantiriam seus direitos sobre os territórios que habitam. Uma luta que se 

caracteriza como um esforço coletivo dos grupos de famílias para 

permanecer, utilizar e controlar seus lugares culturalmente construídos. O 

que resultou no reconhecimento do território pela Assembléia Legislativa do 

Estado de Goiás em 1991, como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

por meio da Lei Estadual n˚11.409. 

O Sítio Histórico integra três regiões: a do Vão da Contenda ao 

extremo norte, a do Vão do Moleque a noroeste e a do Vão das Almas a 

nordeste de Goiás, situados entre os municípios de Monte Alegre, Cavalcante 

e Teresina de Goiás. A comunidade do Ribeirão dos Bois está localizada a 

pouco mais de 30 km da cidade de Teresina de Goiás e foi anexada após a 

demarcação à região do Vão de Almas. 

Neste contexto, o fenômeno que estou associando ao processo de 

territorialização, advém de uma organização política marcada pela auto-

afirmação dos membros dessas comunidades nos territórios em que se 

encontram. Trata-se de uma mobilização que viria a se “transformar em 

coletividades organizadas, que formularia uma identidade própria ao 

reestruturarem suas formas culturais” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1998:56). Vê-

se então um processo contínuo que constitui identidades estabelecidas a partir 

das fronteiras contratantes á sua cultura, porém, anterior às políticas que 

delimitam e reconhecem esses territórios. Essas territorializações se 

fundamentam através de critérios próprios dos grupos que elegem o território 

como morada e lugar de família e trabalho. A partir dessas características o 

espaço se define e mostra-nos seus lugares. Neste caso, veremos que eles 

estão também intimamente relacionados ao ribeirão. Para isso o tópico 

seguinte servir-nos-á como exemplo. 

 



 

 

254 

2.1 Águas Kalunga: dos lugares, experiências, trabalho e famílias 

 

Em uma comunidade como a Ribeirão dos Bois, cujos costumes são 

orientados por uma complexa relação com a natureza, é possível observar os 

fortes vínculos de solidariedade entre seus membros. O lugar pode ser 

entendido em seu valor social, uma vez que as relações entre os indivíduos 

que o ocupam acabam por defini-lo de acordo com suas experiências. 

Significa que a experiência construída entre esses membros adquire 

especificidades de uso e a produção de saberes vai sendo estabelecida 

com/no lugar. Vê-se, porém, uma ampla organização de atividades e 

distribuição das mesmas que faz com que a vida em comunidade se 

movimente de acordo com cada função. 

Nessa perspectiva, a importância da água na comunidade pôde ser 

avaliada de acordo com sua funcionalidade, mas de forma alguma por esse 

único viés. A água é, de fato,  um lugar de sociabilidade, lazer, trabalho e 

condutas que são claramente observadas pela forma como se organizam em 

grupo. Escobar (2005) define o lugar “como experiência de uma localidade 

específica”, e que segundo ele constrói-se a partir do sentido de 

pertencimento. O lugar é definido através da experiência e sua legitimação 

sempre estará vinculada á trajetória do grupo que o elege como morada. Ele é 

transformado e significados são  a ele  atribuídos pela própria experiência ali 

construída historicamente. De acordo com Zhouri, (et.al., 2010:444, grifo no 

original): 

 

Um dos desafios para a pluralidade cultural e para a democracia 
seria contemplação dessas várias realizações e experiências nos 
lugares. Isso remete ao poder das pessoas optarem por 
permanecerem no lugar, ressignificando-o e transformando-o 
continuamente. 

 

A autora defende que existe um tipo de poder que opta permanecer no 

lugar. Acredito que isso ocorre porque é no lugar onde se edificam relações e 

experiências. Logo, o lugar vai sendo ordenado a partir delas. Foi observando 

as atividades do grupo que pudemos classificar os distintos lugares no próprio 

ribeirão e que foram assinalados em nossa pesquisa. Existe um elemento 

básico e necessário para que organizem esse ciclo de atividades e seus 
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lugares. O fato de que a água do ribeirão é base importante para a 

continuidade dos costumes construídos na comunidade. É a partir dela que os 

moradores da comunidade transformam o espaço e o assimilam como lugar 

vivido. Nesse processo cotidiano, asseguram suas relações e fortalecem os 

vínculos com suas crenças, condutas e saberes. Aspectos estes que veremos 

logo a seguir. 

 

2.2.1- Das águas e seus lugares 

 

A partir de um complexo ordenamento de espaço-tempo e saberes, é 

possível observar o modo como os moradores realizam suas atividades 

diárias e como vão relacionando cada atividade com lugares especificados 

pela experiência. Há uma sobreposição de uma série de lugares a atividades 

distintas que estão interligadas e posicionadas. Logo, são experiências e 

percepções relativas ao ribeirão e suas águas que evidenciam alguns 

aspectos da dinâmica representada nos costumes do grupo. Essa dinâmica 

pôde ser compreendida durante as reuniões diárias ao longo do percurso no 

ribeirão. Logo comecemos por suas margens. 

As águas rasas como aqui serão chamadas é lugar de crianças e 

mulheres no ribeirão. É possível encontrá-las geralmente pela manhã e no fim 

da tarde, logo após o retorno das crianças da escola. Diariamente, pela 

manhã, as mulheres se reúnem com suas crias para realizarem suas 

atividades que consistem em lavar utensílios de cozinha e roupas, sendo 

também o momento onde darão banho nas crianças para enviá-las para escola. 

Esse é o momento onde as mulheres falam sobre assuntos diversos e 

sociabilizam o trabalho, algumas vezes até ajudando umas as outras. São 

reuniões diárias que ocorrem em vários pontos do ribeirão, sendo que cada 

casa ou conjunto de casas de parentes possui uma trilha que intercepta os 

lugares onde desenvolvem tais tarefas. Algo que pôde ser avaliado é que no 

momento em que as mulheres se encontram no ribeirão homem geralmente 

não aparece, e quando sim logo gritam “Lá em vai homem!” deixando claro 

que aquele é um lugar destinado ao labor e ao lazer feminino. 

Pudemos ver que nos lugares onde se reúnem as mulheres, as 

pedras são planas e espaçosas para que assim elas possam sentar e apoiar 
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suas bacias, o sabão e  os baldes. Existem nas pedras que margeiam as águas 

rasas os locais onde apóiam as panelas para lavá- las, de forma que se 

sentam com os pés na água; o lugar na pedra onde batem as roupas com o 

sabão para retirar-lhe a sujeira; o lugar onde apóiam na pedra plana para 

esfregarem com a escova. Sobretudo, são elementos que vão preenchendo o 

espaço, juntamente com os sons do ribeirão modificando-lhe a paisagem. 

Já a água de beber, por elas considerada a água boa, ficará 

armazenada em garrafas pet ou galões de cinco litros na geladeira. Água de 

beber é aquela considerada limpa e que deve ser fresca e livre de resíduos 

como o sabão e sujeira. Ela é retirada antes de qualquer atividade e em 

lugares acima de todas elas. A coleta de água boa é geralmente uma tarefa 

feminina e das crianças, ela é retirada longe e acima de onde se toma banho 

ou lava-se roupas e utensílios de cozinha. Muitas vezes sua coleta é feita 

pela manhã, momento em que o ribeirão está mais limpo, devido ter passado 

a noite toda se auto-depurando dessas atividades corriqueiras. 

Logo após as mulheres levam a água boa e a água carregada que 

será utilizada nas atividades domésticas, como dessedentação dos animais, 

regado das hortaliças e plantas presente nos quintais. A água carregada é 

aquela que as mulheres levam em baldes e as crianças em garrafas e 

pequenos galões. Essa água é carregada do ribeirão até as residencias e 

muitas vezes equilibrada em suas cabeças. Logo em seguida, é despejada em 

galões de 20 ou 50 litros que costumam ficar na cozinha ou nos quintais 

adjacentes a ela. Todo morador evita a todo custo o seu desperdício, 

justamente pela dificuldade em obtê-la. 

Vimos que atualmente a dificuldade de obterem água também tem 

relação com água da caixa como chamam os moradores, e que 

denominaremos água presa. A água encanada que vai para as torneiras das 

casas é obtida de um poço artesiano localizado dentro da comunidade. No 

entanto, é uma água que pouco se vê, se bebe ou se usa para qualquer 

atividade. Isso porque a prefeitura colocou uma bomba que envia a água 

para a caixa que raramente funciona o que faz com que a caixa esteja 

quase sempre vazia. Segundo eles a bomba que a prefeitura instalou é ruim 

e não consegue enviar água para todos. A água presa é compartilhada entre 

as comunidades Diadema, Ribeirão dos Bois e a escola, por isso é do 
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mesmo modo bastante regrada. Ela é, quando tem, utilizada nas atividades 

domésticas o que possibilita um menor fluxo de água carregada, visto que será 

usada para as funções que a ela era destinada. 

No ribeirão dos Bois é possível encontrar locais com fortes correntezas 

com partes fundas propícias à pesca. As águas fundas como aqui serão 

chamadas são aquelas mais perigosas onde geralmente encontraremos 

homens e bois. Essas são as águas do ribeirão onde não se vê crianças nem 

mulheres, por isso estão na maioria das vezes destinadas ao labor masculino. 

As margens das águas fundas são utilizadas para dessedentar o gado que 

vive em regime de solta em meio à mata. Por isso, são lugares onde o gado 

tem melhores condições de se movimentar nas encostas arenosas e planas. 

Diferente dos lugares pedregosos onde se encontram as mulheres com suas 

crias. É possível visualizar nesses lugares do rio homens pescando e raras 

vezes acompanhados por suas mulheres e filhos. 

Foi nas águas rasas que pudemos encontrar também a água de reza. 

Essa água será utilizada na benzição e para os cuidados com as plantas 

medicinais presente nos quintais. Consideramos essa água como aquela 

usada pelas benzedeiras para o feitio dos chás utilizados para os cuidados 

com a saúde. Essa água quando somada às plantas e à reza tem o poder 

de “curar com a benção de Deus” como defendeu uma das benzedeiras da 

comunidade D. Lourença. Esses são saberes construídos através das 

gerações e encontram-se nos quintais e nos objetos do dia-a-dia que, como 

podemos ver, possui forte ligação com o ribeirão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O intuito desse artigo é compreender que cada uma dessas atividades 

são complementações das outras. Cada lugar de cada atividade no ribeirão 

está inter-relacionado por uma complexa rede de saberes, que ao longo da 

história puderam se firmar e mostrar a forte identidade que marca a 

comunidade. Assim, os lugares definidos no ribeirão que foram aqui 

sintetizados serviram-nos para entender os diversos pontos de vista acerca 

das águas. Mais que isso, acerca de nossos rios. Importante lembrar que 

eles são representações que adquirem significados amplos e possuem grande 
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valor sentimental, cultural, religioso e social para as populações que dele/nele 

vivem. Existem diversas perspectivas relacionadas ao  seu uso e no ponto de 

vista ribeirinho ele jamais será observado pelo viés utilitário, afastado do 

lazer, das crenças e das normas e condutas que orientam a vida na 

comunidade. Isso quer dizer que o ribeirão para os moradores da 

comunidade Ribeirão dos Bois é condição de existência. O que de fato 

leva-nos a crer que naquelas correntezas se fazem histórias que emergem a 

partir de constantes resignificações. Cada lugar no rio possui seus  objetos, 

funções, pessoas e seus pontos de vista, que vão se relacionando ao longo de 

cada jornada diária de permanecer naqueles espaços beira-rio. A condição de 

permanência sustentada pelo ribeirão e o próprio modo de exercer seus 

costumes revelam-nos os fortes traços de sua autonomia. Pois que a 

autonomia é também um ponto de vista. 
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Resumo: O manejo do fogo é uma prática amplamente utilizada para a 
conversão do uso da terra, preparo para o plantio e renovação de pastagens, 
mas requer controle para que não acarrete incêndios florestais, uma das 
principais causas de perdas ambientais e socioeconômicas no bioma Cerrado. 
Na área de estudo, o Território Quilombola Kalunga, a agricultura de 
subsistência e a pecuária extensiva de baixo impacto são atividades 
tradicionalmente desenvolvidas pelas comunidades, as quais sofrem com a 
frequente ameaça de ocorrência de incêndios florestais. O presente trabalho 
tem como objetivo, utilizando dados obtidos por sensoriamento remoto, analisar 
o comportamento espacial e temporal dos focos de calor incidentes na área de 
estudo, entre janeiro de 2002 e outubro de 2014, visando contribuir com as 
ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Os dados analisados 
demonstraram que os meses com maior incidência de focos de calor são 
setembro e outubro, e que o ano mais crítico foi 2010, seguido por 2012 e 
2007. 2014 também se apresentou como um ano de alta incidência. Observou-
se uma relação entre anos com alta incidência de focos precedidos de anos 
com alta precipitação, o que poderia ser explicado pelo acúmulo de biomassa 
favorecido pelas chuvas, que se torna material combustível disponível em anos 
subsequentes com menor precipitação anual. O estimador de densidade Kernel 
foi empregado para analisar o padrão de distribuição espacial dos focos de 
calor e se mostrou eficiente, permitindo relacionar de forma qualitativa a 
distribuição dos focos com os aspectos naturais e antrópicos no Território 
Quilombola Kalunga. 
Palavras-chave: Sensoriamento remoto. Queimada. Estimador de densidade 
Kernel. Comunidade tradicional. 
 

1- INTRODUÇÃO 

O manejo do fogo é uma prática amplamente utilizada para a conversão 

do uso da terra, preparo para o plantio e renovação de pastagens em áreas 
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rurais de menor tecnificação (LARA et al., 2007). Esta prática, porém, requer 

controle para que não acarrete incêndios florestais, uma das principais causas 

de perdas ambientais e socioeconômicas no bioma Cerrado.  

Às comunidades tradicionais é assegurada a permissão do uso de fogo 

na vegetação, na forma de queima controlada, para as práticas de prevenção e 

combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência (BRASIL, 2012). 

No Território Quilombola Kalunga, situado em Goiás, a agricultura de 

subsistência e a pecuária extensiva de baixo impacto são atividades 

tradicionalmente desenvolvidas pelas comunidades e estão intimamente 

associadas ao ambiente natural, existindo, ainda, atividades em várias 

fazendas de proprietários não-Kalunga, pendentes de regularização fundiária 

(LIMA, 2012; AMORIM, 2014). 

A frequente ameaça de ocorrência de incêndios florestais no Território 

Kalunga motivou a implantação de uma brigada a partir de ano de 2013 pelo 

Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevfogo) 

(IBAMA, 2013). 

A brigada, composta por habitantes locais, num total de 15 brigadistas, é 

contratada e treinada pelo Prevfogo para executar, sob a coordenação desse 

centro especializado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), ações de prevenção e combate durante os 

meses de seca, e tem sido baseada na localidade denominada Engenho II, 

com maior infraestrutura de apoio. 

Conforme relatado pela coordenação do Prevfogo em Goiás, a grande 

ocorrência de incêndios próximos à base onde se encontra a brigada e as 

dificuldades de acesso acabam por limitar a atuação em outras áreas do 

Território, também bastante atingidas. 

O uso do fogo para rebrota da pastagem seria a principal causa dos 

incêndios florestais combatidos no ano de 2014, e entre os danos registrados 

predominam a destruição de vegetação nativa, havendo também relatos de 

benfeitorias atingidas. 

Nos Relatórios de Ocorrência de Incêndios (ROI) do Prevfogo, cujos 

registros realizados pela própria brigada devem servir para o monitoramento e 

orientação das ações de prevenção e combate, as informações referentes à 

localização e extensão dos incêndios têm sido prejudicadas pela não utilização 
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de equipamentos adequados, como receptores de sistema de posicionamento 

global (GPS). 

Considerando que o planejamento de ações preventivas e de combate 

ao fogo requer o conhecimento sobre a dinâmica das queimadas e incêndios 

florestais (PEREIRA et al., 2013; SILVA, 2013), o sensoriamento remoto se 

apresenta como uma ferramenta fundamental para a obtenção de informações 

sobre focos de queima, também denominados “focos de calor”, em especial em 

áreas extensas e de difícil acesso (SETZER e MORELLI, 2011). 

No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) vem 

aperfeiçoando desde meados da década de 80 um sistema de detecção de 

queimadas e incêndios florestais em imagens de satélite, disponibilizando, 

gratuitamente e em tempo quase-real, os dados de focos de calor (DE SOUZA 

et al., 2010). 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento 

espacial e temporal dos focos de calor incidentes no Território Quilombola 

Kalunga, entre janeiro de 2002 e outubro de 2014, identificando as áreas e os 

períodos de maior intensidade de possível ocorrência de incêndios, bem como 

possíveis relações com o uso e ocupação da terra, cobertura vegetal nativa, 

hipsometria e precipitação, visando contribuir com as ações de prevenção e 

combate aos incêndios florestais naquela área. 

O Território Quilombola Kalunga, situado nos municípios de Cavalcante, 

Terezina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, na porção nordeste do estado de 

Goiás, divisa com Tocantins, possui uma área de 261.999,7 hectares (BRASIL, 

2009), totalmente inserida no bioma Cerrado e com grandes áreas de 

vegetação nativa. 

De acordo com Ab’Sáber (2005), pertence ao domínio dos chapadões 

centrais recobertos por cerrados, cerradões e campestres. A região está 

incluída na Reserva da Biosfera Goyas, reconhecida pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com uma 

das áreas de maior biodiversidade no país, ao longo do vale do rio Paranã e 

seus afluentes, próxima a importantes unidades de conservação, como o 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

Dados do Macrazoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de 

Goiás (Macro ZAEE Goiás), disponíveis no Sistema Estadual de 
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Geoinformação de Goiás (SIEG), que atualizou o mapa de uso e cobertura 

vegetal do estado para o ano de 2011, indicam que 97,57% do Território 

Kalunga seriam recobertos por cerrado e 1,82 % ocupados por pastagens; 

enquanto que o restante seria composto por corpos d’água. 

Dentre as tipologias vegetacionais mapeadas, tem-se: a savana 

florestada, a savana arborizada e a savana parque, ocupando respectivamente 

3,85, 24,33 e 69,39% da área. A legenda empregada no Macro ZAAE Goiás 

segue IBGE (2012) e são equivalentes aos termos regionais cerradão, cerrado 

sentido restrito e parque cerrado, propostos por Ribeiro e Walter (1998). 

Em 2004, o Território Quilombola Kalunga contava com uma população 

estimada de 3.752 habitantes (LIMA, 2012), distribuída em 37 localidades 

(AGUIAR, 2011), divididas em três núcleos principais: Vão do Muleque, Vão de 

Almas e Vão da Contenda (BAIOCCHI, 1999), conforme representado no mapa 

de localização (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Mapa de localização do Território Quilombola Kalunga 

Fonte: Adaptado de Aguiar (2011), Baiocchi (1999), SIEG, AGETOP, SIC. 
 
 

Nas análises foram utilizados dados de focos de calor (n=1387), em 

formato shapefile, do satélite AQUA-UMD – Tarde/MODIS, referentes ao 
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período de janeiro de 2002 a outubro de 2014, disponíveis no portal do 

monitoramento de queimadas e incêndios do INPE. 

Os focos de calor detectados foram recortados, tendo-se como 

referência o limite do Território Quilombola Kalunga, disponibilizado pelo SIEG 

em formato kml e que fora convertido em formato shapefile. 

A localização das comunidades remanescentes de quilombo inseridas 

no Território Kalunga foi empregada nas análises a fim de verificar possíveis 

relações com a distribuição espacial de focos de calor. Devido a esse dado se 

encontrar apenas em mapa analógico, contido em Aguiar (2011), foi necessário 

convertê-lo em arquivo de pontos no formato shapefile. 

O Mapa de Uso e Cobertura Vegetal da Terra do Estado de Goiás 

atualizado para o ano de 2011, na escala de 1:250.000, produzido no âmbito 

do Macro ZAEE Goiás foi empregado nas análises, em especial o dado de 

pastagem, uma vez que esse uso está relacionado com o emprego do fogo 

como forma tradicional de renovação de biomassa das gramíneas. 

Informações sobre a drenagem na área de estudo são advindas da 

Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás (SIC) e malha viária de Agência 

Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), as quais também foram 

adicionadas às análises da distribuição espacial dos focos de calor. 

Os dados da AGETOP demonstram que a extensa área Kalunga é 

servida por três rodovias estaduais a saber: GO-241 a Sudoeste, GO-118 e 

GO-576, essas últimas situadas a Sudeste. No entanto, as redes não oficiais 

de integração entre as localidades Kalunga são evidenciadas por Baiocchi 

(1999), ao cartografar os caminhos a pé e a cavalo comumente empregados 

pelos remanescentes de quilombo. 

Dados hipsométricos também foram obtidos na base da SIC e 

considerados nas análises. De acordo com esses dados, as altitudes na área 

de estudo situam-se entre 100 e 1.300 metros. A classe hipsométrica de 100 a 

300 metros é pouco significativa (menos de 1%), e está presente nas margens 

do rio Paranã, nas proximidades com a foz do rio da Prata ao norte da área. 

As porções leste e norte englobam as classes de 300 a 500 metros, 500 

a 700, 700 a 900, que ocupam respectivamente 39,2, 19,8 e 14,3%. Juntas 

essas três representam cerca de 73% da área. 
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A porção oeste, nas proximidades da GO-241 e da localidade Engenho II 

(cód. 34), situa-se entre as classes que variam de 900 a 1.100, de 1.100 a 

1.300 e de 1.300 a 1.500 metros de altitude, e juntas representam cerca de 27 

%. 

Outro tema da base de dados utilizado nas análises foi o TRMM 

(Tropical Rainfall Measuring Mission's). Neste estudo, utilizaram-se os dados já 

recortados para o Brasil e disponibilizados na página do Laboratório de 

Processamento de Imagens e Geoprocessamento do Instituto de Estudos 

Socioambientais da Universidade Federal de Goiás (LAPIG/IESA/UFG), 

disponíveis em http://www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/. Trata-se de um dado raster 

sobre precipitação e com resolução espacial aproximada de 30 km, organizado 

ano a ano desde o ano 2000, mês a mês, disponibilizado em formato matricial 

ou na forma de tabelas. 

Baseado nas pesquisas de Pereira et al. (2013); Silva et al. (2013); 

Ferreira e Sano (2013), optou-se por empregar o estimador de densidade 

Kernel para analisar o padrão de distribuição espacial dos focos de calor na 

área de estudo. 

No processamento dos focos de calor no Kernel, utilizou-se o default 

oferecido pelo estimador para os parâmetros tamanho da célula (cell size) e 

raio de busca (search radius), que respectivamente foram 225,94 metros e 

1882,84 metros. 

 

2 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Verifica-se, pelos dados da Tabela 1, que os meses mais críticos em 

relação ao número de focos de calor no Território Kalunga são setembro e 

outubro. Não por acaso, os meses que os antecedem também são os mais 

secos (junho, julho e agosto), com precipitação zero em alguns anos ou inferior 

a 14 mm de chuva (Figura 2). 
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Figura 2: Distribuição da precipitação na área de estudo 

Fonte: Adaptado de LAPIG. 
 

O primeiro sinal de alerta ocorre nos meses de junho e julho, quando o 

número de focos de calor acumulado ultrapassa 60 e a precipitação cai 

drasticamente, favorecendo a queima de material combustível. 

Os dados da Tabela 1 indicam, ainda, que os anos com maior incidência 

de focos de calor foram 2007, 2010 e 2012, com o acumulado alcançando 

respectivamente 133, 208 e 171 focos de calor. Para 2007 e 2010, o mês de 

setembro é responsável pela maior parte dos focos, respectivamente 59 e 111. 

Em 2012, o maior pico de focos de calor ocorreu no mês de outubro (n=64). 

Apesar de não se ter dados completos para o ano de 2014, o 

quantitativo de focos de calor até então apurados (n=115) e a tendência de 

precipitação abaixo de 1.000 mm, bem como o número de focos apurados em 

2013 (n=57) e precipitação acima de 1.400 mm, indicam uma relação entre 

anos com alta incidência de focos precedidos de anos com alta precipitação. 

Tal comportamento também pode ser verificado, de modo geral, nos demais 

anos. 

Essa relação poderia ser explicada pelo acúmulo de biomassa 

favorecido pelas chuvas, que se torna material combustível disponível em anos 

de menor precipitação. 

Tabela 1: Quantitativo mensal e anual dos focos de calor na área de estudo. 

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Sub-total 

2002 - - - - - - 17 21 65 6 1 - 110 

2003 - - - 4 - 6 5 19 21 12 - - 67 

2004 - - - - 3 5 12 32 39 33 6 - 130 
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Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Sub-total 

2005 - - - - 1 1 8 16 28 48 4 - 106 

2006 - - - - 1 - 3 9 41 8 1 - 63 

2007 - - - - 1 6 8 31 59 28 - - 133 

2008 - - - - - - 2 3 19 40 4 - 68 

2009 1 - - - - 2 6 5 15 11 - - 40 

2010 - 1 - 3 6 11 12 41 111 23 - - 208 

2011 - - - 4 3 19 6 25 46 16 - - 119 

2012 1 - - 9 2 10 30 15 40 64 - - 171 

2013 - - - 1 4 3 1 8 18 21 1 - 57 

2014 - - - 6 3 4 6 10 36 50 - - 115 

TOTAL 2 1 - 27 24 67 116 235 538 360 17 - 1387 

Fonte: Adaptado de INPE. 

 

O estimador Kernel (Figura 3) se mostrou eficiente ao evidenciar no 

período estudado a densidade de focos de calor no Território Kalunga. Como 

exemplo da capacidade dessa ferramenta, destacam-se as porções com 

densidade “alta” situadas ao redor da localidade Boa Sorte (cód. 22), nas 

imediações da Terra Vermelha (cód. 8) e Pé do Morro (cód. 4), além das 

localizadas ao longo da GO-118, próximo à localidade Soledade (cód. 36), e da 

GO-241 e localidade Engenho II (cód. 34). 

Sobre as áreas com “baixa” densidade de focos de calor, representadas 

pela cor amarela (Figura 3), o Kernel também refletiu o comportamento dos 

dados originais, ou seja, a de que nessas áreas a incidência de focos de calor 

é menor, como resultado do valor do “raio de busca” adotado. 

Nas áreas com “vazio” de informação (área sem cor no mapa), ou seja, 

sem focos de calor (Figura 3), o Kernel também se mostrou eficiente, assim 

como os parâmetros adotados. 

Na porção nordeste da área, onde se situa a localidade Boa Sorte/Vão 

da Contenda, e na porção sudoeste, próximo à localidade Engenho II/Vão de 

Almas, a alta densidade de focos de calor (Figura 3) pode ter relação com 

altitudes elevadas e presença de vegetação mais “rala”, representada na carta-

imagem pela cor roxa (Figura 1). Essas áreas foram classificadas pelo Macro 

ZAEE Goiás como savana parque, onde Ribeiro e Walter (1998) destacam a 

presença de flora herbácea. 
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Figura 3: Densidade (Kernel) dos focos de 
calor vs. antropismo (localidade, malha viária 
e uso da terra/pastagem). 
Fonte: Adaptado de INPE, SIC, SIEG, 
AGETOP, Aguiar (2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estimador Kernel se mostrou eficiente para representar a distribuição 

de focos de calor no Território Quilombola Kalunga, podendo ser usado como 

uma ferramenta de planejamento das ações de prevenção e combate aos 

incêndios florestais. 

É necessário, porém, aprofundar a pesquisa confrontando os focos de 

calor com dados de área queimada, a exemplo do produto MODIS MCD45A1, 

uma vez que os dados de focos de calor são indicadores, não representando, 

necessariamente, uma queimada ou um incêndio. 

Embora tais produtos indiquem possíveis aspectos da distribuição 

espacial e temporal do fogo, é importante conhecer a extensão e localização 

das áreas efetivamente queimadas. 

Foi possível verificar algumas relações entre o uso da terra e cobertura 

vegetal e a distribuição dos focos de calor, a partir de dados em escala 

1:250.000 e de imagem de satélite de média resolução, porém, a utilização de 
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dados com maiores escalas e melhor resolução espacial ampliariam a 

eficiência da análise e a geração de informações em um nível de detalhamento 

mais apropriado para o direcionamento de esforços. 

Nesse sentido, o mapeamento in loco dos usos atuais, identificando, 

inclusive, áreas ocupadas por fazendas de proprietários não-Kalunga, também 

deve ser considerado pelos planejadores como uma ação futura necessária. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as dimensões da 
sustentabilidade na comunidade quilombola kalunga. O referencial teórico é a 
Teoria das Dimensões da Sustentabilidade de Ignacy Sachs que defende a 
ideia de que somente é atingido o desenvolvimento sustentável quando 
alcançadas as dimensões ecológica, econômica, social, espacial, cultural, 
psicológica, política nacional e internacional. Por fim, conclui-se que as 
comunidades remanescentes de quilombo, mormente à Comunidade Kalunga, 
possuem condições de atingir o desenvolvimento sustentável na medida em 
que apresentam tais características. 
Palavras-chave: Dimensões; Sustentabilidade; Quilombolas. 
 

O desenvolvimento sustentável passou a ser a questão principal de 

política ambiental, somente, a partir da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). A Organização das Nações 

Unidas, através do relatório Nosso Futuro Comum, publicado pela Comissão 

Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 1987 definiu 

desenvolvimento sustentável como sendo aquele que busca as necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender 

suas próprias necessidades (ONU, 1987). 

Tarrega e Perez defendem que 

O desenvolvimento sustentável engloba mais que crescimento 
econômico e proteção ambiental, ele é calcado também na idéia 
de eqüidade social e bem-estar, que constitui o seu terceiro pilar. 
Já foi reconhecido que tanto a pobreza como a riqueza extremas 
pressionam o meio ambiente. Portanto, ao se falar em 
desenvolvimento sustentável, deve-se considerar também o 
desenvolvimento social, afinal, é plenamente possível que o 
crescimento econômico coexista com a pobreza disseminada. 
Ademais, com o desenvolvimento social as pressões sobre o meio 
ambiente diminuem, na medida em que o uso sustentável dos 
recursos naturais auxilia a realização da equidade social (2007, p. 
21). 

 

Desde aquela época esta definição ganhou inúmeras citações na 

literatura. Porém, mais tarde ela passou a ser interpretada em um sentido 

excessivamente amplo. 

O desenvolvimento sustentável está inserido na Constituição de 1988, 

mormente no capítulo sobre meio ambiente. Se o texto constitucional for 
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considerado como um todo, o art. 225 deve ser encarado como o principal 

norteador do meio ambiente, uma vez que apresenta um complexo conjunto de 

direitos, com a clara obrigação que Estado e a Sociedade têm na garantia de 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, vez que se trata de um bem de 

uso comum e que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras 

gerações63. 

Diante de todos os artigos acima descritos, dessume-se que o dever de 

buscar um desenvolvimento sustentável é atinente ao cidadão e a todas as 

esferas políticas de poder, quais sejam, União, Estado e Municípios e Distrito 

Federal. 

Para Sachs (1993), ao trazer o conceito de sustentabilidade, toma como 

base seis dimensões partindo da premissa de que o desenvolvimento deve 

transcender o significado econômico. Inicialmente remetia a apenas seis, 

posteriormente acrescidas da  dimensão política (nacional e internacional) pelo 

próprio autor Sachs (2002), quais sejam, sustentabilidade ecológica, 

econômica, social, espacial, cultural, psicológica, política nacional e 

internacional. 

A dimensão ecológica é a mais conhecida e defendida pela maioria dos 

estudiosos do tema a partir das conferências ambientais da década de 70. É 

caracterizada pela compreensão e respeito às dinâmicas do meio ambiente. 

Exige a reflexão de que o ser humano não é dono do meio ambiente. Ao revés, 

é parte integrante e dependente dele (RATTNER, 1999). 

Nos kalunga, a referida dimensão está presente na relação que seus 

membros tem com a natureza na medida em que se consideram parte dela e 

não buscam uma relação de submissão ou uma visão entre sujeito e objeto. 

Isso faz com que a relação kalunga-natureza seja harmoniosa. 

A Dimensão Econômica é realizada por meio de alocação e gestão mais 

efetivas dos recursos e por um fluxo regular do investimento público e privado 

nos quais a eficiência econômica deve ser avaliada com o objetivo de diminuir 

a dicotomia entre os critérios microeconômicos e macroeconômicos. Na 

comunidade Kalunga a dimensão econômica pode ser vista sob a perspectiva 

                                                           
63 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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do turismo realizado nas cachoeiras, cabendo ao turista pagar pela entrada e 

aos guias que são membros da comunidade. 

A Dimensão Social era utilizada para encobrir o interesse sobre a 

sustentabilidade ecológica no sentido de que a pobreza seria a causadora da 

agressão à natureza, devido à falta de recursos em adquirir técnicas 

preservacionistas. Rattner (1999) se contrapõe a este pensamento ao defender 

que a pobreza e o desemprego não eram as causas, mas sim consequências 

no que concerne à preservação do meio ambiente. A referida dimensão é 

alcançada na comunidade em estudo por meio da concepção da 

implementação de políticas públicas, tais como Bolsa Família, Pronaf, UFG- 

Inclui, Luz para Todos e etc. 

A sustentabilidade espacial abrange a organização do espaço e obedece 

a critérios superpostos de ocupação territorial e entrelaçados em uma rede 

natural duradoura para tentar recuperar, com esta complexa e diversificada 

trama, a qualidade de vida, a biodiversidade e a escala humana em cada 

fragmento, em cada bairro do sistema (SACHS, 1993). 

A referida dimensão está atrelada à titularidade dos kalunga no que 

pertine à terra em que vivem. Embora em 30 de setembro de 2014 houvesse a 

concessão de Direito Real de Uso para 31 mil hectares de terra à comunidade, 

através de assinatura de contrato entre o INCRA e a Associação Mãe, a sua 

titulação ainda não foi conquistada. 

A dimensão cultural, por sua vez, é a promoção, preservação e 

divulgação da história, das tradições e dos valores regionais, bem como 

acompanhamento de suas transformações. Para que essa dimensão seja 

atingida, mister valorizar culturas tradicionais, divulgar a história da cidade, 

garantir oportunidades de acesso a informação e ao conhecimento a todos e 

investir na construção, reforma ou restauração de equipamentos culturais. São 

diversas as manifestações culturais da comunidade, como por exemplo a 

Romaria de São Gonçalo e a Folia de Santos Reis. 

A dimensão psicológica engloba a sensação de felicidade que 

transcende o aspecto social, pois a emoção é um atributo que faz parte do 

inconsciente de cada pessoa. A sensação é intrínseca a cada indivíduo e 

inerente a ele permitindo a cada um tomar conhecimento da realidade que o 
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cerca, por meio das diferentes experiências, expectativas, motivações e 

emoções individuais (SILLAMY, 1998). 

A dimensão política é dividida em nacional e internacional. A primeira 

está inserida na participação democrática das tomada de decisões. 

Esta manifestação de democratização na tomada de decisões mostra a 

luta dos cidadãos contra algumas práticas insustentáveis. Todavia, 

democratizar não deve ser apenas um discurso utilizado nas demandas 

eleitorais. 

Nesta dimensão, participando das decisões governamentais, Wanderleia 

dos Santos Rosa (a Wanda) ocupa o cargo de Secretária Municipal de 

Igualdade Racial e da Mulher no município de Cavalcante no mandato do 

prefeito João Pereira da Silva Neto de 2012 a 2015 que tem a incumbência de 

promover ações voltadas para grupos étnicos sob um olhar de quem é 

integrante da comunidade quilombola. 

Por derradeiro, a Dimensão Política Internacional tem estreita relação 

com o trabalho incessante da Organização das Nações Unidas – ONU 

objetivando a defesa e a prevenção de guerras, em busca da paz e na 

promoção da cooperação científica e tecnológica entre os países, assim como 

a manutenção do sistema internacional financeiro e de negócios. 

Diante do exposto, percebe-se que que o desenvolvimento sustentável 

transcende o mero desenvolvimento econômico. Partindo-se dessa premissa, 

comunidade remanescente de quilombo, especificamente a Comunidade 

Kalunga, pode atingir a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável, 

ainda que não tenha se industrializado ou atingido o status de comerciante de 

seus produtos. Basta que se verifique as condições de cada dimensão da 

sustentabilidade preconizada por Ignacy Sachs. 

Diante disso, o presente estudo não deve servir como obstáculo mas sim 

como desafio na procura de novas visões acerca de ferramentas que procurem 

descrever a sustentabilidade e promover a inclusão dos povos quilombolas, 

tendo a dívida que o Brasil tem para com tais pessoas carentes dos mais 

diversos instrumentos de educação, cidadania e saúde, dentre outros. 
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Resumo: A pesquisa teve como objetivo detalhar a visitação do produto 
turístico kalunga Engenho II a partir da tabulação de dados extraídos do livro 
utilizado para controle de visitantes pela comunidade do Engenho II. O período 
tabulado de visitas foi de Setembro de 2013 a Setembro de 2014. Nesse caso 
esse instrumento consegue apurar a quantidade de turistas, idade, período de 
visitação, bem como sua origem e assim traçar um perfil de visitação  pelo 
território Kalunga. Foi analisado dois cadernos que os turistas assinaram de 
2013 a 2014 e logo após promovido o apontamento dos dados e assim foram 
construídas analises de modo a contribuir com os gestores locais e públicos no 
que tange a melhoria do produto turístico ofertado pelos kalungas.  
Palavras-chave: visitação, kalunga e produto turístico.  

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A história do povo Kalunga se deu a partir de 1722 quando o 

bandeirante Bartolomeu Bueno, o Anhanguera e João Leite da Silva Ortiz, 

implantam o ciclo minerador, as "Minas dos Goyazes”, no Cerrado e assim 

iniciaram o processo de povoamento. Afirmam, Baiocchi (1999, p. 27), Silva e 

Souza (1812) e Chaim (1973), que com a chegada dos bandeirantes “as 

populações autóctones, Acroá, Xacriabá, Capepuxi, Caiapó, Xavante, Karajá, 

Ava-Canoeiro, entre outras são submetidas, destruídas ou procuram outro 

habitat.” Considerando que nesse momento, a chegada de dois dos principais 

bandeirantes responsáveis pela implantação do ciclo minerador nas “Minas dos 

Goyazes”: Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhaguera ; e João Leite da Silva 

Ortiz. 

Cabe ressaltar que vários povos indígenas ocupavam esse território no 

interior de Brasil, desse modo concretizou-se o primeiro contato com os 

bandeirantes entre os séculos XVII e XVIII. No inicio da convivência ocorreu 

muitos conflitos, pois eram culturas diferentes, até que com o passar do tempo 
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foram se conhecendo e se adaptando ate surgir uma maior aproximação, 

principalmente com os Avá-Canoeiro e foi com essa mistura de raças que 

surgiu o povo kalunga.  Ao longo desses anos a comunidade vem sofrendo 

diversas alterações inclusive passam a ser percebida e começam a perceber-

se como produto turístico e consequentemente receber muitos turistas. 

Analisando o território Kalunga enquanto produto turístico entende-se que sua 

atratividade se dá pela particularidade cultural de seu território, bem como seus 

inúmeros atrativos naturais. Segundo Lemos (1999) o produto turístico possui 

características diferenciadas quando analisado sob os aspectos macro e 

microeconômico e que estas características reforçam a necessidade de 

planejamento no setor turístico. No caso do território Kalunga que possui 

representação histórica de grande valor, costumes, povo e atrativos naturais, 

percebe-se a necessidade reforçada de pensar num planejamento mais 

apropriado para o uso do território como local turístico. O objetivo desse 

trabalho é informar de acordo com o livro de registro da comunidade kalunga 

qual foi o perfil de visitação na comunidade engenho II no período de setembro 

de 2013 a setembro de 2014, de modo a orientar os kalungas quanto ao 

volume de turistas, período mais visitado, origem de turistas entre outras 

particularidades, contribuindo para uma melhor organização do produto 

turístico no que se refere a infraestrutura turística, preparação para receber o 

visitante e salvaguarda do patrimônio kalunga. Optou-se pelo uso da estatística 

descritiva (Reis, 1991) que tem o objetivo de sintetizar e representar de uma 

forma compreensível a informação contida num conjunto de dados. Esse 

objetivo é particularmente importante quando o volume de dados é significativo. 

Traduz-se na construção de tabelas, de gráficos ou no cálculo de medidas que 

representem adequadamente a informação contida nos dados. Para 

quantificação dos dados foi utilizada a ferramenta do Excel e feitura de gráficos 

e tabelas culminando em uma analise qualitativa dos dados quantitativos 

apresentando os resultados em forma de textos descritivos.  

 

2 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

   

Nos gráficos e tabelas abaixo apresenta-se em detalhes o perfil de 

visitação no território Kalunga com dados fornecidos pelo Engenho II.   
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Tabela 01 – Média de visitação e desvio padrão 

Período Set 2013 - Set 2014 

Média Visitação Diária  Desvio Padrão  

23,6 36,8 

Fonte: Associação Kalunga Engenho II, 2-14 (Editado por DPES/IPTur) 

 

No que se refere a visitação no território Kalunga engenho II a média 

geral de setembro de 2013 a setembro de 2014 foi de 23,6 visitantes por dia.  

 

Gráfico 01 – Quantidade de visitantes de Setembro de 2013 a Setembro de 2014 
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Fonte: Associação Kalunga Engenho II, 2-14 (Editado por DPES/IPTur) 

 

Na tabela acima no período de setembro de 2013 até agosto de 2014, a 

Comunidade do Engenho II no Território Kalunga recebeu 6.747 visitantes, 

sendo 49% do sexo masculino e 51 % do sexo Feminino. O Gráfico 01 

demonstra que abril de 2014, quando ocorreu a Semana Santa (feriado), foi o 

mês de maior visitação, representando 17,3% do total do período analisado.  
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Gráfico 02 – Quantidade de Homens e Mulheres por mês que visitaram o Engenho II

 

Fonte: Associação Kalunga Engenho II, 2-14 (Editado por DPES/IPTur) 

 

Percebe-se que de setembro de 2013 até agosto de 2014 tivemos 3283 

visitantes do sexo másculo e 3464 visitantes do sexo feminino totalizando 6747 

visitantes.  

Tabela 02 – Visitantes e sua origem 

Principais Países 

Estrangeiros Entrevistados % 

Estados Unidos 22 15,9% 

França 21 15,2% 

Alemanha 12 8,7% 

México 9 6,5% 

Argentina 7 5,1% 

Austrália  7 5,1% 

Espanha  6 4,3% 

Portugal 6 4,3% 

Canadá 6 4,3% 

Holanda 4 2,9% 

Irlanda 4 2,9% 

Equador 4 2,9% 

Peru 3 2,2% 

Suíça 3 2,2% 

Itália 3 2,2% 

Outros 21 15,2% 

TOTAL GERAL 138 100,0% 

 Fonte: Associação Kalunga Engenho II, 2-14 (Editado por DPES/IPTur) 
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 Durante o período de setembro de 2013 até setembro de 2014 os 

Kalungas foram visitados por turistas de diversas localidades. Destaca-se os 

países Estados Unidos com 15,9% e França com 15,2%. Outro dado 

interessante a ressaltar é que o território kalunga foi visitado por turistas de 29 

países diferentes nesse período, o que demonstra o grande interesse de 

estrangeiros pela representatividade cultural do povo kalunga.  

 

Gráfico 03 – Origem dos visitantes Brasileiros 

 

Fonte: Associação Kalunga Engenho II, 2-14 (Editado por DPES/IPTur) 

 

Durante o período de setembro de 2013 a setembro de 2014 os 

kalungas foram visitados por turistas de diversos estados Brasileiros, destaque 

para: Distrito Federal com 20,6% (proximidade com a Chapada dos Veadeiros), 

São Paulo com 20,0% (busca por destinos de ecoturismo – grupos de 

pesquisadores), Goiás com 19% (proximidade com a Chapada dos Veadeiros) 

e Rio de Janeiro 12,6% (descoberta de destinos de ecoturismo no centro do 

Brasil – grupo de pesquisadores).  
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Tabela 03 - Dias de visitação – Média e Variança 

Mês Dias de Visitação 
Media de 
Visitação/Dia Variância SD 

set/13 9 21,88 165,4 12,9 

out/13 29 13,1 157,5 12,6 

nov/13 20 24,05 1388,9 37,3 

dez/13 16 14,56 335,2 18,3 

jan/14 28 28,17 514,6 22,7 

fev/14 19 9,23 49,6 7,0 

mar/14 25 21,8 983,9 31,4 

abr/14 24 48,54 10558,5 102,8 

mai/14 26 16,92 196,6 14,0 

jun/14 25 25,4 1077,3 32,8 

jul/14 30 32,76 218,1 14,8 

ago/14 28 26,14 546,1 23,4 

set/14 19 14,26 103,6 10,2 

TOTAL 298 22,83 1253,5 26,2 
Fonte: Associação Kalunga Engenho II, 2-14 (Editado por DPES/IPTur) 
 
 

Percebe-se que durante o período de setembro de 2013 até setembro de 

2014 no que diz respeito a variação do volume de visitantes no território 

Kalunga destaca-se o mês de abril com uma média de visitação por dia de 

48,54 turistas e variança de 10558,5 . Para percebermos melhor os dias de 

maior volume de turistas destacamos os dias 18, 19, 20 e 21 de abril de 2014 

que corresponde ao feriado da semana santa onde os kalungas receberam 

cerca de: 938 turistas em seu território.  

 

Gráfico 04 – Media de visitantes por mês 

 

Fonte: Associação Kalunga Engenho II, 2-14 (Editado por DPES/IPTur) 

 

21,88

13,1

24,05

14,56

28,17

9,23

21,8

48,54

16,92

25,4
32,76

26,14

14,26

Média de Visitantes/Mês



 

 

282 

Tabela 04 – Principais Resultados – Visitantes Kalungas 2013/2014 

Principais Resultados: Visitantes Kalunga 2013 - 2014 

Ano Mês País Estrangeiro Estado Cidade 

2013 Setembro Alemanha DF/GO Brasília/São Paulo 

2013 Outubro Holanda DF/GO Brasília/Goiânia 

2013 Novembro Portugal DF/GO Brasília/Goiânia 

2013 Dezembro Estados Unidos SP/DF Brasília/Goiânia 

2014 Janeiro Portugal/Austrália DF/SP Brasília/Goiânia 

2014 Fevereiro Japão/França DF/SP Brasília/Goiânia 

2014 Março Peru/França DF/SP Brasília/São Paulo 

2014 Abril França DF/RJ Brasília/Rio de Janeiro 

2014 Maio França/Irlanda DF/GO Brasília/São Paulo 

2014 Junho Índia/Estados Unidos DF/GO Brasília/Rio de Janeiro 

2014 Julho México/França SP/DF Brasília/Rio de Janeiro 

2014 Agosto Alemanha/França DF/GO Brasília/Goiânia 

2014 Setembro França/Irlanda DF/RJ Brasília/Rio de Janeiro 

Fonte: Associação Kalunga Engenho II, 2-14 (Editado por DPES/IPTur) 

 

A tabela destaca as principais origens dos turistas no que diz respeito a 

países estrangeiros e estados brasileiros. O mês de abril destaca-se pelo maior 

numero de turistas em função do feriado da Semana Santa, sendo assim quem 

mais visitou o território Kalunga no mês de abril foram os, Franceses, 

Brasilienses e turistas provenientes do Rio de Janeiro..  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Pesquisa foi realizada com o intuito de compor o conteúdo do 

Observatório do Turismo do estado de Goiás através de seu Boletim de Dados 

do Turismo de responsabilidade do IPTUR – Goiás que é desenvolvido pela 

Diretoria de Pesquisas Turísticas em Parceria com a Faculdade de Tecnologia 

SENAC Goiás e Fundação de Amparo e Pesquisa – FAPEG - Go. Após a 

compilação dos dados foram reunidas informações oficiais de modo a 

apresentar uma leitura estatística e critica do cenário de visitação do território 

kalunga. O Engenho II tem alcançado grande visibilidade devido às 

particularidades de seu povo e atrativos naturais, portanto se torna objeto de 

estudo de pesquisadores e institutos de pesquisa. Uma pesquisa como essa 
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contribui para a gestão dos Kalungas no que diz respeito a preservação do seu 

patrimônio e melhorias de infraestrutura e  atendimento aos visitantes.  

A proposta é informar via dados levantados de modo a impulsionar 

novos investimentos a serem realizados na região baseando-se nos resultados 

da pesquisa que efetivamente aponta um crescimento de turistas interessados 

em conhecer a região. Houve destaque para a visitação do mês de abril em 

função do feriado da semana santa onde a principal origem dos turistas no que 

se refere a países estrangeiros foi a França e estados brasileiros o destaque é 

para o Distrito Federal seguido de Rio de Janeiro.  Espera-se que este estudo 

possa contribuir com a gestão do patrimônio kalunga tanto na esfera da própria 

comunidade como em políticas publicas direcionadas para infraestrura e 

superestrutura turística. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAIOCCHI, Mari de Nazaré. Kalunga: Povo da Terra. Brasília: Ministério da 
justiça, 1999. 

CHAIM, Marivone Mato. Aldeamentos indígenas em Goiás. Goiânia, 
Departamento Estadual de Cultura, 1973. 

LEMOS, Leandro. Turismo: que negócio é esse?: Uma análise da economia 
do turismo. Campinas, SP: Papirus, 1999. 

MURTEIRA, Bento J. F. (1993), Análise Exploratória de Dados: Estatística 
Descritiva, Lisboa, McGraw-Hill. 

REIS, Elizabeth, (1991), Estatística Descritiva, Lisboa, Edições Silabo.  

SILVA e SOUZA. Luiz Antonio da. O descobrimento da capitania de Goyaz; 
governo, populações e coisas mais notáveis (1812). Goiânia: Oficinas Gráficas 
da Imprensa da UFG, 1967. 

 

  



 

 

284 
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Resumo: Território, Sitio e Patrimônio se entrelaçam na criação do Sitio 
Histórico e Patrimônio Cultural dos Kalunga, em Goiás;  o que leva a investigar 
as afinidades e aproximações existentes entre eles. A proposta é realizar esta 
interpretação e, a ela agregar a leitura das identidades. Para tal, baseou-se em 
pesquisas de campo, leituras de teses e dissertações. Conclui-se que as 
relações sociais nas dimensões política, econômica e cultural são 
determinantes para produzir o território e na vastidão do Sitio é possível 
distinguir territórios. As identidades dependem da diversidade territorial. 
Palavras-chave: Patrimônio cultural. Identidade territorial. Turismo. 

Quilombolas. 

 

1-INICIANDO 

 

A criação do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural, no Norte e nordeste de 

Goiás, no inicio dos anos noventa colocou em evidencia três categorias que 

refletem espacialidades: o Sítio Histórico, o Patrimônio e o território. O território 

é o espaço apropriado por um grupo social para assegurar sua reprodução e a 

satisfação de suas necessidades materiais e simbólicas. A apropriação é uma 

maneira de efetivar o poder.   O Patrimônio cultural, qualquer que seja, precisa 

ser preservado, guardado, por ser algo que corre o risco de ser destruído. Ora, 

ao ser patrimonializado, preservado e mantido, a identidade e a territorialidade 

se “congelam”?  

A outra vertente a ser abordada é sobre as identidades territoriais dos 

Kalunga. As territorialidades dos Kalunga têm outros contextos que interferem 

em sua dinâmica como os conflitos pelo uso das terras e o turismo emergente. 

Ambos estão gradativamente presentes e afetam a dinâmica identitária. A 

existência e resistência do território dos mesmos instigam a buscar explicações 

                                                           
64 Reflexões vinculadas ao projeto de pesquisa Visões Contemporâneas do Cerrado e 
intersecção de politicas sociais e ambientais- Reserva da Biosfera do Cerrado do Norte e 
Nordeste de Goiás.CNPq . Edital14/2011 e Projeto “Identidades territoriais e políticas de 
desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera Cerrado Goiás.”CNPq. 
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que considerem a relação do Kalunga com a terra, as identidades territoriais e, 

também, os processos de construção destas identidades. 

Norteou-se este estudo pela complexidade de categorias espaciais 

envolvidas no espaço dos Kalunga. Decifrar as relações, compreendê-las 

significou aprofundar na observação do local, analisar as entrevistas feitas com 

os moradores, os visitantes e as lideranças. Como pesquisa qualitativa, 

priorizou-se estes procedimentos e as informações obtidas na espontaneidade 

das conversas. 

A singularidade deste território Kalunga será abordada pela 

compreensão do tríduo sitio, patrimônio e território superpostos no mesmo 

espaço; um aprofundamento será dado aos aspectos materiais e imateriais do 

Sitio para o entendimento de como as relações de poder se estabelecem e 

como as evidências culturais são dimensões da identidade Kalunga. Esta 

identidade, face ao turismo e ao território patrimonializado adquire 

singularidade. Finaliza-se, pois sinalizando os territórios emergentes com as 

dimensões: econômica e política e culturais dos Kalunga. 

 

2-SITIO E PATRIMÔNIO: também um território? 

 

A despeito de termos afirmado (ALMEIDA, 2010b), que o território 

Kalunga é, antes de tudo, uma convivialidade, uma espécie de relação social, 

política e simbólica que liga o homem à sua terra e, ao mesmo tempo, constrói 

sua identidade cultural, gostaríamos de “renovar” esta concepção diante de 

recentes reflexões.  

Com efeito, nossas frequentes observações no/do Sitio Histórico e 

Patrimônio Cultural nos fizeram constar a força do uso do Sitio como  dimensão 

política. Como bem destaca Raffestin (1980), o território define-se pelas 

relações de poder e, Souza (2009, p.65) pondera que o território  é um campo 

de forças, isto é, “relações de poder espacialmente delimitadas e operando, 

destarte, sobre um substrato referencial”, e, neste caso, o Sitio Histórico 

Patrimônio Cultural  Kalunga é o substrato, imprescindível para que o poder 

possa ser exercido. 
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O poder é uma dimensão das relações sociais, assim como a economia 

e a cultura constituindo uma geometria complexa na qual o território é a 

expressão espacial dela. 

As práticas dos Kalunga para manterem-se em suas terras são práticas 

sociais e de territorialização e, envolvem dimensões culturais, econômicas e 

políticas. Por esse motivo, cabe pensar que o território contemple também, 

uma dimensão entendida como “um meio de subsistência, uma fonte de 

recursos, uma área geopoliticamente estratégica, como uma unidade político- 

administrativa etc”; (GIMENEZ, 2000, p. 94). 

Nessas condições, é possível compreender a maneira pela qual o 

significado político do território traduz para o Kalunga uma força da 

comunidade, um modo de recorte e de controle do espaço, considerado como 

Sítio Kalunga. Tal território garante a especificidade desse grupo, serve-se 

como instrumento ou argumento para a permanência e a reprodução dos 

quilombolas que o ocupam. Por isso, repetimos Almeida (2010 a)  que território 

é, para aqueles que têm uma identidade territorial com ele; o resultado de uma 

apropriação simbólico-expressiva do espaço, sendo portador de significados e 

relações simbólicas. 

Entretanto, cabe, ainda, uma discussão nos interstícios da 

intencionalidade da denominação de Sítio Histórico e Patrimônio Cultural das 

terras dos Kalunga, popularmente conhecido como Sítio Kalunga ou 

comunidade de Quilombolas.  

Antigamente, o patrimônio referia-se aos bens herdados dos pais para 

preservar a linhagem da família.  Ora, mediante as discussões feitas pela 

UNESCO (2000, p.7) e sua definição de patrimônio como “o conjunto de 

elementos naturais e culturais, tangíveis e intangíveis, que são herdados do 

passado ou criados recentemente” os grupos sociais se reconhecem em uma 

identidade coletiva, consideram-se depositários desse patrimônio e 

responsáveis para transmiti-lo para as gerações futuras.  

O artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil define 

patrimônio cultural a partir de suas formas de expressão; de seus modos de 

criar, fazer e viver; das obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e sítios de valor 

histórico (grifo nosso), paisagístico, artístico, ecológico e científico. 
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Em seus artigos 215 e 216, a Constituição reconhece a existência de 

bens culturais de natureza material e imaterial. Os bens culturais de natureza 

imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se 

manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de 

expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares como 

mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. 

 É o caso do Sítio das terras dos Kalunga.  Sitio e Patrimônio ele  

constitui um legado cultural pela sua história e todo o conjunto de elementos 

simbólicos que ajudam a configurar a identidade cultural dos quilombolas 

naquele território no qual se acham legitimados socialmente.  

Convém repetir que o desejo ou a necessidade de defender o território 

tem relação com a manutenção de recursos como a terra e água, com a 

manutenção de modos de vida e do controle sobre “símbolos materiais de uma 

identidade {...} e dos objetos geográficos visíveis e tangíveis.” (SOUZA, 2009, 

p. 64). 

Nessa mesma concepção, Bonnemaison e Cambrezy (1997, p. 10) 

consideram que “o vigor do laço territorial revela que o espaço é investido de 

valores não somente materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e 

afetivos”. 

Além disso, a representação está presente quando as terras dos 

Kalunga foram designadas Sitio Histórico e Patrimônio Cultural. Considerando 

que são detentores de um patrimônio, após a formalização de identidade como 

Sitio por meio da Lei Estadual nº 11.409-91; desde então, os Kalunga buscam 

o reconhecimento e o apoio nacional, conforme já foi dito. Patrimônio, para eles 

significa ter a propriedade das terras.  

O sentido da terra para os Kalunga resulta, portanto, da persistência 

desse grupo junto aos órgãos governamentais, de vários embates contra 

invasões de garimpeiros, e de fazendeiros, tornando-a, sobretudo, simbólica. É 

na terra, reafirmamos (ALMEIDA, 2010 a e b), que se produz e reproduz a 

cultura desse povo.  

Desse modo, ela constitui uma forma de atrair e garantir a permanência 

dos kalunga no território que é de luta, de resistência, de pertencimento e de 

enraizamento. A terra é um símbolo utilizado para se comunicar com o exterior. 
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Enquanto patrimônio, a terra é usada para simbolizar, representar ou 

comunicar. Como ressalta Gonçalves (2009, p.31), “é bom para agir”. 

Reafirma-se que a institucionalização como Sitio e como Patrimônio 

legitimam o poder presente e exercido naquele espaço e, sabiamente 

apropriado pelos Kalunga.  Assim feito, há uma geometria de poder refletida 

espacialmente, simultaneamente, no patrimônio, no sitio; sendo estes, também, 

território.  

 

3-DELINEANDO O SUBSTRATO REFERENCIAL  DOS TERRITÓRIOS 

KALUNGA  

 

No Norte e no Nordeste do Estado de Goiás, distando cerca de 400 km 

de Brasília-DF, e 600 Km de Goiânia, ambas regiões metropolitanas, explosões 

urbanas em pleno Cerrado, encontra-se um espaço geográfico singular. O 

espaço ali tem vãos, serras e morros, depressões e vales estreitos, rios 

encaixados, uma vegetação variada de cerrado, que se espraiam pelo espaço 

é conhecido como Vãos da Serra Geral; parte ocupada pela bacia e vale do Rio 

Paranã e seus afluentes, às bordas da Chapada dos Veadeiros, na qual se 

encontra o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

As denominações para as serras variam com uma toponímia  que 

exprime a natureza, o imaginário,  a religiosidade e  a família dominante no 

local: Serras do Mendes, do Mocambo, do Bom Jardim, da Areia, de São 

Pedro, do Moleque, Boa Vista, Contenda, Bom Despacho, Maquiné, da Ursa 

entre outras, e o Morro da Mangabeira. 

As bacias do Rio Paranã e do Rio das Almas irrigam essas áreas do 

Norte e do Nordeste Goiano. De menor porte, mas, também, banhando o 

Nordeste, têm-se o Rio Corrente e seus afluentes Correntinha, Curriola e 

Areias.   

Particular pela presença de uma natureza cerradeira dominante, essa 

região também se destaca por constituir-se, na trijunção dos municípios 

Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre, o Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga, que ocupa uma área de 263,2 mil hectares. A maior parte do 

Sítio, isto é, 71% encontram-se em Cavalcante, mas ocupa apenas 26% da 

área total do município; em Monte Alegre, ele representa 13% da área total, 
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ocupando 10% da área total do município. Já em Teresina de Goiás, a despeito 

de ser somente 15% do Sítio, ele ocupa 50% da área total do município.  

Em relação à população do Sítio, o Laudo Histórico sobre a Comunidade 

Kalunga (1998) estimava em 4.200 pessoas; essa população era maior que 

aquela apresentada nos dados de 2004, do “Perfil das Comunidades 

Quilombolas; Alcântara, Ivapurudunva e Kalunga”, descritos por Marinho 

(2008), cuja estimativa era de 3.752 habitantes, isto é, 958 famílias, distribuídas 

em 884 domicílios, esparramadas por povoados, agrupamentos de famílias 

como Vão de Alma, Vão Contenda, Riachão, Engenho I e Engenho II, Vão do 

Moleque, Sucuri, Curriola, Ema, Taboca, Areia, Maiadinha, o de Capela, para 

citar alguns.  

A rica toponímia, que designa as serras, os rios, os vãos e os 

agrupamentos de casas, constitui uma construção subjetiva, a um dado 

símbolo natural ou cultural do lugar em questão. O Sítio configura-se, de 

acordo com a concepção do Bonnemaison (1981, p. 256), como um 

geossímbolo, “um lugar, um itinerário, um acidente geográfico, que por razões 

políticas, religiosas, históricas ou culturais possui aos olhos de certos grupos 

sociais ou povos uma dimensão simbólica que alimenta e conforta sua 

identidade”. Essa construção da identidade territorial decorre, também, de 

interferências externas. 

Conforme Rosa (2009), os trabalhos de identificação dos Kalunga 

iniciaram-se em 1982, por antropólogos da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). No ano de 1988, a Constituição Estadual, em seu artigo 16, já previa a 

delimitação da reserva Kalunga com a conclusão dos estudos realizados pela 

UFG. Pouco depois, a Lei Estadual Complementar 11.409, em 1991, criou o 

Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga, que foi posteriormente ratificada 

pela Lei Complementar 19, no ano de 1995.  

Essa Lei prevê, em seu texto, a propriedade exclusiva, a posse e a 

integridade territorial, a demarcação, a desapropriação e a titulação a favor da 

comunidade. Entretanto, no restante década de 1990 houve uma lentidão no 

trato da regularização. 

Em 2000, também de acordo com Rosa (2009), a Fundação Cultural 

Palmares, por meio da Portaria Interna nº 40, emite o título de reconhecimento 
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nº 004; no qual, outorga o domínio do perímetro demarcado a favor da 

Associação Quilombo dos Kalunga.  

Essa medida permaneceu inócua pela falta do arcabouço jurídico e dos 

recursos orçamentários necessários para a indenização dos imóveis rurais 

particulares e sua desintrusão do Sítio. Todos os trabalhos e discussões acerca 

da regularização fundiária somente foram retomados após o Decreto 

4.887/2003, tendo como marco inicial a Ação Integrada Kalunga; o que 

culminou com um evento de cunho político em 2004, no Sítio Kalunga, com a 

presença do presidente da República. No que diz respeito à ação da Fundação 

Cultural Palmares, em publicação no Diário Oficial da União de 19 de abril de 

2005, esta legalizou sua certidão de auto-reconhecimento de comunidade de 

remanescentes dos quilombos dos Kalunga. 

Considerando que são detentores de um patrimônio, após a 

formalização de identidade territorial por meio da Lei Estadual nº 11.409-91, 

desde então, os Kalunga buscam o reconhecimento e o apoio nacional. Um 

avanço ocorreu em 2009, em 20 de novembro, dia dedicado à Consciência 

Negra; quando foram assinados pelo presidente da República 30 decretos de 

regularização de territórios quilombolas, num total de 335 mil hectares de terra, 

distribuídos em 14 estados.  

Destes, 263,2 mil ha foram para os Kalunga. Esse foi o primeiro passo 

para declarar de interesse social as áreas ocupadas. Com isso, o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pode avaliar os imóveis 

que, após a indenização dos proprietários, devem passar para as 

comunidades, assegurando o direito a terra, previsto na Constituição.  

Porém, até ano de 2014 não ocorreu nenhuma desapropriação dos 

“fazendeiros ilegais” naquele Sítio. Nota-se, portanto, relações dissimétricas no 

que tange à posse da terra e ao seu uso naquele território. Convém ressaltar 

que os aspectos jurídicos e as ações políticas não bastam para definirem uma 

territorialidade, como será explicado. 

A dispersão territorial em pequenas unidades produtoras, chamadas de 

roçados, é uma das características da economia local (MARINHO, 2008). As 

limitações topográficas e a escassez de terras férteis levam os Kalunga do 

Engenho II a explorar as faixas de terras marginais como encostas, topos de 

morros, às vezes em áreas de fazendeiros.  
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Além disso, devido à distância, eles são obrigados a caminhar no 

mínimo duas horas para chegarem aos seus roçados. Ali, com o uso da enxada 

e da foice, eles plantam mandioca, milho, arroz, batata doce, abóbora, feijão, 

fumo e algodão, sem fertilizantes e agrotóxicos, fato comentado por eles com 

bastante orgulho. Próximos à comunidade de Ribeirão, alguns Kalunga 

também cultivam o gergelim, vendido nas padarias de Teresina de Goiás. O 

costume é permanecer cinco anos plantando na mesma área e, quando a terra 

pertence a um fazendeiro, o contrato é para devolvê-la no segundo ou terceiro 

ano com pastagens. 

De produtos produzidos pelos Kalunga, o que tem maior valor comercial 

é a farinha, reputada pela qualidade no Norte e Nordeste Goiano, e a cachaça 

“Maquiné”, de fabrico artesanal e vendida por um kalungueiro, em Engenho II.  

 De acordo com Almeida (2010b), um projeto da Universidade Federal 

de Goiás, em parceria com a EMBRAPA, em 2006, distribuiu entre os Kalunga, 

cabeças de gado curraleiro. Esse gado, de porte menor, rústico, resiste bem 

aos terrenos íngremes. Ele era frequente nas terras mais altas do Nordeste 

Goiano, e, provavelmente, fora criado pelos Kalunga em épocas pretéritas. O 

experimento das 1000 cabeças foi uma tentativa de testar a capacidade de 

readaptação do animal à região e, também, uma tentativa de os Kalunga serem 

criadores dessa espécie para melhoria de renda.  

O gado curraleiro tem causado, contudo, estragos nos roçados, até 

então sem cercas e provocado alguns conflitos entre os próprios Kalunga. Até 

então, ali era território do domínio do cerrado e dos roçados e, com o gado 

curraleiro, sinalizaram-se outros territórios: o território dos que têm o gado, isto 

é, daqueles que aceitaram serem parceiros da Universidade no projeto, e o 

território daqueles que não têm gado. A presença de um bem econômico, 

associada à possibilidade de ser um bem diferenciado, cria uma fissura e um 

desprestígio entre os plantadores de roçado, cuja atividade, até o momento, 

reinava entre os Kalunga.  

Nas bordas do Sitio, encontram-se os fazendeiros _e alguns deles como 

territórios-ilhas no interior do Sitio_ economicamente dotados de maior poder 

que alegam direitos e indenizações para  deixarem as terras. Vários deles 

cedem suas terras aos Kalunga procedimento já explicado. 
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Em pequena escala, os Kalunga extraem do cerrado frutos como o 

pequi, o buriti, o jatobá, o cajuzinho, dependendo da estação do ano. Todavia, 

ainda hoje, as matas, os pastos naturais, os recursos hídricos são explorados 

de forma comunal. A construção de espaços que contemplam estratégias de 

pluriatividades de uso da terra garantiu uma base alimentar e a consolidação 

da identidade étnica e cultural da comunidade Kalunga. 

 

4-IDENTIDADE QUILOMBOLA E KALUNGA 

 

O termo quilombo merece uma discussão. O Decreto 4.887, de 20 de 

novembro de 2003, em seu artigo 2º, considera remanescentes das 

comunidades dos quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida. 

Este entendimento pode respaldar-se em Guimarães (1983) para quem 

o que constitui o traço marcante para definir quilombo é a negação do sistema 

escravista. O autor adere às correntes de pensamento segundo as quais 

existiria quilombo onde houvesse negros fugidos e às teorias de caráter 

marxista em que o quilombo é a negação do poder constituído.  

A noção de quilombo adotada por esse autor baseia-se numa premissa 

da busca da liberdade por meio da negação de um sistema opressivo e, no 

seu entendimento, os quilombos passam a ocupar o locus de resistência das 

classes oprimidas. 

 Almeida (2002) aprofunda essas reflexões principalmente, porque na 

sua visão: “[...] o quilombo já surge como sobrevivência, como 

‘remanescente’. Reconhece-se o que sobrou, o que é visto como residual, 

aquilo que restou, ou seja, aceita-se o que já foi” (ALMEIDA, 2002, p. 53-54). 

O autor defende que se deveria buscar um conceito de quilombo 

considerando o que ele é no presente, discutir o que é e como essa 

autonomia foi sendo construída historicamente. Para se pensar a questão do 

quilombo, não se pode continuar a usar uma categoria histórica acrítica. 

Quilombo, na visão agora ressignificada, não é apenas uma tipologia 

de dimensões, atividades econômicas, localização geográfica, quantidade de 
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membros e sítio de artefatos de importância histórica. É uma comunidade e, 

como tal, passa a ser uma unidade viva, um locus de produção material e 

simbólica. Institui-se como um sistema político, econômico, de parentesco e 

religioso, que margeia ou pode ser alternativo à sociedade abrangente.  

No mesmo sentido, Carvalho (2006) afirma que não é possível reduzir a 

ideia de quilombo às definições históricas, às ideias de isolamento, fuga ou 

mesmo a uma suposta unicidade entre os quilombos, mas que eles devem ser 

considerados em suas especificidades, cada grupo com suas características 

próprias:  

É preciso considerar a diversidade histórica e a especificidade de 
cada grupo e, ao mesmo tempo, o papel político desempenhado 
pelos grupos que reivindicam o reconhecimento como 
“remanescente de quilombo” (CARVALHO, 2006, p. 1). 

 

Carvalho comunga da concepção da Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), que, em 1996, manifesta-se criticamente em relação a 

uma visão estática do quilombo e insiste no seu aspecto contemporâneo, 

relacional, organizacional e dinâmico, bem como a variabilidade de 

experiências capaz de ser amplamente abarcada pela ressemantizaçao do 

quilombo na atualidade.  

Para Leite (2005), o quilombo deveria ser pensado como um conceito 

que abarca uma experiência historicamente situada na formação social 

brasileira. Este entendimento prevalece nessa discussão. 

O território Kalunga, já o afirmamos (ALMEIDA, 2010a) é uma 

convivialidade, uma dimensão de relação social, política e simbólica que liga o 

homem à sua terra e, ao mesmo tempo, constrói sua identidade cultural. 

Também, é no território que se revela o modo como os homens criam uma 

identidade e “enraízam-se” no território. Giménez (2000, p.94) considera que o 

território, pelas relações sociais,  possui uma dimensão afetiva sendo , “como 

objeto de apego afetivo, a terra natal, como lugar de inscrição  de um passado 

histórico e de uma memória coletiva. 

Nessas condições, é possível compreender a maneira pela qual o 

significado político do território traduz para o Kalunga um modo de recorte e de 

controle do espaço, tido como Sítio Kalunga. Tal território garante a 
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especificidade desse grupo, serve-se como instrumento ou argumento para a 

permanência e a reprodução dos quilombolas que o ocupam. 

Os Kalunga, induzidos, sobretudo, pelas externalidades, assumiram a 

denominação de Kalunga65. Há singularidades nessa construção da identidade 

territorial. Com a presença da Fundação Cultural Palmares, houve o interesse 

em se identificar como quilombola. No início rejeitado, o autorreconhecimento 

como kalunga é, atualmente, valorizado graças às políticas governamentais. 

Os Kalunga, com essas políticas valorativas, conscientizam-se da importância 

de suas raízes africanas para as políticas assistencialistas, do valor atribuído à 

sua coletividade, se autoidentificam como quilombolas e já procuram propiciar 

visibilidade de um saber que só detém quem tem a vivência, a identidade com 

o Sítio.  

Com base nisso, pode-se afirmar que a representação que tem as 

pessoas da sua posição no espaço social e de sua relação com outros atores 

que ocupam a mesma posição ou posições diferenciadas no mesmo espaço é 

fundamental para definir a identidade (ALMEIDA, 2010 a e b). 

 

5-AS IMPLICAÇÕES DA PATRIMONIALIZAÇÃO PARA A IDENTIDADE 

KALUNGA 

 

A comunidade está apoiada institucionalmente pela Secretaria Especial 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Fundação Cultural 

Palmares (FCP), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Esse Ministério lançou a 

comunidade Kalunga como plano piloto para a regularização fundiária na 

Agenda do Governo Lula, em 2002, e de fato, embora ainda não tenha 

ocorrido, o processo iniciou-se recentemente, conforme mencionado. Mesmo 

sem regularização, a terra é tradicionalmente explorada para assegurar a 

sobrevivência dos Kalunga.  

                                                           
65 A origem do nome é ambígua. No Laudo Histórico sobre a Comunidade Calunga (grafia 
também aceita), Kalunga é a denominação de um riacho local originário de sua comunidade e 
generalizado para referir-se a quem morava na região; outros já afirmam que o nome advém da 
grande quantidade de uma planta que eles conheciam como Calunga e passou a nomear o 
povo também. São comuns as referências ao povo do vão, povo do Engenho para especificar a 
localização dentro do Sítio. 
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Uma questão suscita dúvidas: que motivos levaram o governo do Estado 

de Goiás a instituir na década de 1990, um Sítio Histórico e Patrimônio Cultural 

dos Kalunga, quando essa discussão não tinha ainda uma densidade como a 

atual? É de se supor que, para os órgãos governamentais, o que prevalecia era 

a noção historicista, arqueológica e objetificadora de preservação cultural, 

particularmente no tocante ao patrimônio de característica material (um lugar 

definido externamente, geograficamente determinado, historicamente 

construído e talvez documentado). Ocorre que essa visão não poderia ser 

aplicada aos Quilombolas; eles próprios são exemplo de patrimônio tangível e 

intangível66. 

O Sítio é patrimônio no sentido  da palavra. Patrimônio que inclui o termo 

histórico e remete às condições e ao tempo de sua construção; e, também, 

patrimônio no qual prevalece o entendimento da propriedade e, ainda, de 

patrimônio cultural a partir da dinâmica dos valores que o constituem67. Pode-

se, pois, afirmar que a identidade cultural Kalunga vai propiciar sentido ao 

território e definir as territorialidades. A territorialidade define uma relação 

individual ou coletiva com o território e se apoia sobre as paisagens. 

Almeida já o disse anteriormente (2010a) que o patrimônio e território 

têm, assim, o duplo papel de mediador interpessoal e de cimento identitário na 

sociedade. Os elementos materiais como construções, vegetação, 

propriedades, por exemplo, e os bens imateriais como imagens, cultura, 

símbolos etc, são valores patrimoniais. O patrimônio, de certo modo, como nos 

lembra Gonçalves (2009), constrói e forma as pessoas.  

Contudo, o território, como forma e referência identitária de um grupo 

social se aproxima do patrimônio e adquire um valor patrimonial. Assim, a 

interpretação do sentido de patrimônio leva em conta a base espacial 

conquistada, territorializada. Além disso, atribui-se a um bem o valor 

patrimonial ao se procurar compreender o território em sua dimensão 

fenomenológica e simbólica. Resumidamente, nesta análise do Sítio dos 

                                                           
66 Após a Constituição Federal de 1988, o patrimônio cultural passa a ser formado tanto por 
seus bens, tanto os de natureza material quanto os de natureza imaterial.  

67 Patrimônio cultural é uma noção para além da questão do que é “nacional”: o 
reconhecimento dos direitos culturais, ao acesso à cultura e à liberdade de criar, como também 
o reconhecimento de que produzir e consumir cultura contribuem para a ampliação do conceito 
de cidadania. 
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Kalunga são contemplados tanto o patrimônio edificado, o material, quanto os 

aspectos valorativos da vida social e cultural postos no âmbito do “patrimônio 

intangível”, territorializados pelos Kalunga. 

De acordo com Fabre (1994), apesar de nossas sociedades se definirem 

como modernas, ou seja, engajadas em um processo contínuo de 

transformação histórica, elas são também sociedades de conservação. A febre 

patrimonial crescente é a forma presente desse apego com o passado.  

Em outras palavras, o patrimônio constitui-se uma nova base para 

reafirmar a identidade, conforme já foi dito, e a patrimonialização é um recurso 

para a conservação de símbolos e signos culturais. Na sociedade 

contemporânea, renova-se o interesse pelo patrimônio cultural, face às atuais 

discussões sobre as identidades e alteridades no mundo globalizado. 

O patrimônio cultural convive com a concepção de contemporaneidade e 

seu uso e desfrute atual está muito vinculado ao turismo. A atual turistificação 

do patrimônio, tanto o cultural quanto o natural, favorece sua mercantilização. 

O valor que os bens culturais possuem, por um lado, é o que a sociedade por 

suas práticas sociais lhe atribui e, por outro lado, é o definido pelos interesses 

da lógica do mercado. O turismo, nesse processo, reinventa o patrimônio 

cultural, como tem ocorrido com os Kalunga. 

 

6-Turismo e novos territórios no Sitio Histórico  

 

Conforme já foi dito (ALMEIDA, 2012) há um súbito e crescente 

interesse pelos bens culturais, pelos saberes, pelos grupos étnicos, o que pode 

explicar o fato de o sítio dos Kalunga ter se transformado em um dos atrativos 

turísticos mais visitados no Estado de Goiás pela população do Distrito Federal. 

Ao adentrarem-se no Sítio, os visitantes procuram as cachoeiras e alguns se 

interessam pelos conhecimentos sobre o cerrado, os saberes dos Kalunga.  

Com olhares curiosos, observam o agrupamento de casas sem 

arruamentos, as “casas kalungas”, construídas pelo governo, portando placas 

indicativas de serem protótipos desse povo e outros se aventuram mesmo a 

encomendar uma refeição caseira para o retorno da visita às cachoeiras.   

O turismo é um fenômeno social que manifesta um crescimento 

constante, considerado como uma importante fonte de riqueza econômica e 
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como oportunidade para impulsionar áreas deprimidas nos aspectos 

econômico e social. Por isso, ele foi introduzido no território Kalunga com o 

apoio do Sebrae, parceiro da Goiás Turismo no fomento desta atividade.  

Os técnicos do Sebrae encontraram em Engenho II, um líder comunitário 

Kalunga, que se interessou pela proposta e implantou, na Comunidade, a 

prática do turismo na lógica da mercantilização: acessos controlados e pagos, 

visita guiada para as cachoeiras por um kalunga. 

O turismo contribui para assumir a identidade Kalunga e, ao mesmo 

tempo, transformá-la em um slogan para as conquistas e lutas pela terra e em 

mercadoria para atrair os visitantes. 

Embora ainda careçam de inventários aprofundados, pode-se afirmar que se 

delineiam três territórios de turismo no Sítio: território do Engenho II, território do Vão 

de Almas e do Vão do Moleque e, o território de Teresina de Goiás-Monte Alegre, ao 

longo da GO 118. (Figuras 1) A apresentação deles está na sequência. 

 

Figura1- Localização de Comunidades  e Territórios Turísticos  no Sitio Kalunga. 
  

Fonte:  Bruno Abdala, 2012. 
 

 

O território do Engenho II contempla a comunidade de Engenho II, situada a 

cerca de 20 Km da cidade de Cavalcante , tem a facilidade do acesso, uma 
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infraestrutura que se consolida e os atrativos naturais  mais visitados: Mirante Serra da 

Nova Aurora e Cachoeira Ave Maria no trecho de Cavalcante que dá acesso ao 

Engenho II; a Cachoeira Kandaru, Cachoeira Capivara e a Cachoeira Santa Barbara, 

considerada como a mais bela queda d’água do Sitio Histórico e do Norte Goiano; 

superando mesmo aquelas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

Por esse motivo, o turismo surge como uma fonte de renda e de trabalho 

muito desejável no inicio da década de 2000. Conforme já mencionado,  

introduzido com o apoio do Sebrae,   em Engenho II. Ali, um líder comunitário 

Kalunga,  se interessou pela proposta e implantou, na Comunidade, a prática 

do turismo na lógica da mercantilização: acessos controlados e pagos, visita 

guiada para as cachoeiras por um Kalunga.  

Progressivamente, no Engenho II incluiu-se a hospedagem, camping 

rústicos, refeições possível em três casas; sendo uma delas do próprio líder 

comunitário. Este, desde o final de 2013, tornou-se um empresário melhor 

sucedido entre os Kalunga, com um restaurante privado, de porte médio e a 

posse de uma área para camping. 

Este território destaca-se ainda pela ocorrência de um expressivo evento 

festivo, a Folia de Santo Antônio, convenientemente deslocada de junho para 

13 de julho para possibilitar um público maior devido às férias. Neste dia tem o 

arremate da folia, uma “janta” farta e ainda um forró; sendo os dois últimos os 

atrativos para um afluxo de visitantes que supera 200 pessoas naquele dia. Os 

Kalunga se aproveitam para “bons negócios” com a venda de bebidas 

alcoólicas, de comida junina, de rapadura e de água.  

Pode-se afirmar que o poder político e econômico consolida-se no 

território do Engenho II, pelas razões já apresentadas. O fortalecimento deste 

território em detrimento dos demais, estabelece relações sociais dessimétricas  

no  Sitio Histórico. 

O território do Vão de Alma (60 Km de Cavalcante) e do Vão do Moleque 

(120 Km) tem dificuldades de acesso, de infraestrutura e ausência de um 

inventário  de atrativos naturais.Este território consegue ter destaque com folias 

e festas religiosas, com visitantes deslocando de várias localidades e, durante 

um tempo, alojam-se  em ranchos precários nos lugares festivos, para  

celebrarem seus santos, fazerem seus rituais, reforçarem os laços identitários e 

territoriais. 
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O calendário festivo é rico destacando-se algumas festas: em janeiro, 

Folia de Reis e festa de São Sebastião; em junho, a festa de Santo Antônio na 

Maiadinha, folias em algumas comunidades e a festa de São João, com 

matinas, império, levante de mastros que se encerram com a festa de São 

Pedro. 

Porém, os grandes festejos dos Vãos são duas romarias: Em agosto, a 

Romaria de Vão de Almas com o Império do Divino Espírito Santo e novena a 

Nossa Senhora da Abadia. E, em setembro, a Romaria do Vão do Moleque 

com novenas a Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora das Neves e 

São Gonçalo. Nesta, acontece o Império e a Coroação mantendo as tradições 

de festejar os imperadores dos Kalunga. Estas festas, com forte presença das 

tradições, constituem o diferencial no turismo desse território. 

As relações de poder estabelecem-se com base nas celebrações 

festivas, poderosas no reforço da identidade cultural e territorial dos Kalunga. 

O território de Teresina de Goiás-Monte Alegre, ao longo da GO-118 

apresenta-se com atrativos turísticos mais diversificados, comparando-se com 

os Vãos do Moleque e de Almas. Em novembro de 2000, foi realizado pelo 

Grupo Nativa, em parceria com o Sebrae/GO, o Inventário da Oferta Turística 

de Teresina de Goiás.  

Segundo os resultados desse trabalho, existem 27 atrativos turísticos na 

região, porém, somente as corredeiras do Funil constam nesse inventário como 

atrativos situados nas comunidades Ribeirão e Diadema de Quilombolas. Além 

desse fato, o estudo reiterou que a presença da Comunidade Kalunga em 

grande parte do seu território, conformaria a identidade turística do município, 

um diferencial em relação aos demais municípios da Chapada dos Veadeiros. 

Contudo, quase 12 anos após não se implementa ainda  o turismo naquele 

território. 

Em inventário mais recente Lima e Almeida (2011), constataram que o 

território dessas comunidades é dotado de elementos que podem ser atrativos 

para o turismo rural, para o turismo de pesca, o turismo de natureza, 

ecoturismo e turismo cultural.  Estas pesquisadoras identificam cinco locais 

potencialmente turísticos, com a colaboração dos próprios Kalunga das 

comunidades: 
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1)  Ribeirão dos Bois: potencialidades de atrativos turísticos, especialmente por 

propiciar no verão banhos, e, a prática de canoagem e de bóia-cross em partes 

mais acidentadas do córrego.  

2)  Rio Paranã: nasce no Planalto Central e deságua no rio Maranhão no 

estado do Tocantins. Possui corredeiras em alguns locais, profundidade e 

aspecto caudaloso em outros. Na jusante, o rio se alarga, alcançando um 

extenso horizonte. Na confluência do Ribeirão dos Bois com o rio Paranã, a 

Serra da Contenda, ao fundo, forma uma paisagem propícia para a 

contemplação. O rio é favorável para atividades como canoagem, passeios de 

barco, banho, pescaria, e possibilita a implantação de tirolesas.  

3) Trilhas pelo cerrado: As trilhas pelas matas da região constituem-se  um 

atrativo turístico, para observações da vegetação, das espécies de animais , e  

das espécies vegetais como frutíferas e medicinais  Além disso, elas permitem 

o acesso dos conhecimentos sobre as espécies,  os sabores e tradições locais 

dos Kalunga.  

4) Funil:  denominação dada  por ser o local que o rio Paranã afunila-se ao “pé” 

da Serra do Vão de Almas. Esse é o lugar preferido para a pesca por 

Turistas/pescadores, vindos principalmente de Brasília, deslocando uma 

distância aproximada de cinco quilômetros a partir da escola de Diadema. A 

paisagem compõe-se do rio encaixado e a intensa correnteza das águas. O 

percurso final feito a pé, cerca de mil metros enfrenta quantidade de grandes 

blocos de rochas no caminho, o que exige muito esforço físico.   

5)  Casa de Farinha:  criada pelo governo municipal de Teresina de Goiás por 

meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf) do 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento, com  maquinários necessários 

para fazer farinha. Localiza-se próxima à escola de Diadema. A Casa é pouco 

usada; embora seja o espaço onde as comunidades, especialmente as 

mulheres, exercitam práticas tradicionais do preparo deste alimento, o convívio 

e a sociabilidade.  

 

Muitos Kalunga preferem as formas tradicionais de fazer farinha, 

utilizando pau de angico para ralar a mandioca, em suas próprias casas. Para a 

Casa de Farinha se constituir um atrativo cultural, torna-se necessário que as 

mulheres procurem utilizar com mais frequência e regularidade aquele espaço, 
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sobretudo porque o plantio de mandioca e a produção de farinha acontecem o 

ano inteiro. 

Para induzir ao turismo desde setembro de 2011, o Centro de 

Excelência do Turismo-CET de Brasilia, anuncia em seu site,a inauguração do 

Memorial Kalunga Casa de Dona Lió - Fazenda Ema Teresina de Goiás/GO. 

Dona Lió é uma personagem respeitada pelos Kalunga devido aos seus 

conhecimentos, à sabedoria e à autoridade na Comunidade Ema. A construção 

do Memorial, no mesmo local onde era sua casa de adobe, pretende tornar-se 

um museu com seus objetos pessoais. Embora haja quase um ano que as 

obras tenham sido paralisadas, ainda não oferece condições para ser visitada 

por faltar organizar os objetos e os espaços .O filho de D.Lió, morador no local,    

recebe  os ocasionais visitantes. 

Cabe ressaltar que nestes três territórios aquele de Engenho II destaca-

se por ter uma Associação de Guias e Condutores que, desempenha um papel 

importante na geração de trabalho e renda para os jovens daquela 

comunidade. Cada “guiagem” custa 60,00 para o grupo de visitantes no qual o 

número máximo é seis. 

Em 2008, havia aproximadamente 21 condutores inscritos na 

Associação e, curiosamente, 11 eram da família Maia, 5 da família Rosa, 2 da 

família Silva e o restante de diversas outras famílias. Estes dados são 

reveladores do empoderamento de algumas famílias, do abandono total das 

atividades tradicionais por parte de famílias ao terem um número tão elevado 

de membros na atividade turística (ALMEIDA, 2012).  

Em 2012, o número de condutores já alcançava 70, embora alguns 

estivessem em Brasília, Goiânia e Cavalcanti para estudos e exerçam a prática 

de condução esporadicamente, nas férias e feriados. Em fevereiro de 2014, de 

acordo com informações no próprio CAT de Engenho II, os moradores que 

realmente trabalham como condutores são 30.   

Destes, 10 ali ficam no CAT diariamente. O restante tem a atividade 

turística como complementar, pois se dedicam a cuidar do roçado, do quintal, 

ajuda ao vizinho no seu roçado. A agricultura é, ainda, uma importante fonte de 

sobrevivência para os moradores. 

Cabe ressaltar que o turismo propicia a melhoria de renda aos três 

proprietários de campings, de 4 “restaurantes” e daqueles condutores de 
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turistas. As relações sociais são esgarçadas e, pode-se considerar como 

determinante de limitado poder disseminado entre vários interesses. Tal fato 

impede ações mais contundentes que conduzam  ao fortalecimento territorial. 

Como desafios para o turismo naquele Sítio, três outros ainda se 

destacam: primeiramente, a Associação dos Quilombolas, não consegue ser 

uma interlocutora para discutir e implementar um plano de desenvolvimento do 

turismo no Sitio como um todo.  

Prevalecem os interesses particulares de comunidades e, mesmo de 

cada Kalunga, dificultando aceder a uma economia social; segundo, são as 

operadoras, agências de turismo com atividades turísticas que já consolidam 

uma regularidade de visitas turísticas no Sítio Kalunga. Algumas são indicadas 

aos turistas no CAT – Cavalcante e operam a partir daquela cidade. Outras têm 

sites, e sedes em Brasília e em Alto Paraíso, operando com um público 

diversificado.    

O pouco envolvimento dos Kalunga com as atividades das operadoras 

restringe um projeto de interesse dos Kalunga que se sujeitam nestas 

condições ao mercado; terceiro, é a pouca valorização do turismo nas gestões 

municipais de Monte Alegre, Teresina de Goiás e Cavalcante. Tal fato reflete 

na pouca articulação e envolvimento municipal com os Kalunga na promoção 

desta atividade. 

É muito recente o tímido controle exercido pelos Kalunga na atividade 

turística como processo econômico. As etapas para transformar um potencial 

em produto turístico, implantar uma infraestrutura, fazer um marketing de seus 

produtos, do seu território, comercializar e re-investir esbarra na falta de 

capacitação dos membros da organização para cobrir cada uma dessas fases 

e a incapacidade de controlar os fatores externos desfavoráveis. A economia 

social, popular depende das formas de organização e, a associação dos 

Kalunga não é suficientemente unida para agregar os Kalunga no coletivo em 

torno dos mesmos ideias e valores. 

 

ARREMATES 

 

Nesse texto, por diversas vezes, enfatizou-se que o Sítio é, por 

excelência, um patrimônio cultural conferido pelos Kalunga, embora seja esta 
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uma categoria institucionalizada. Adotou-se a compreensão que o patrimônio 

material e patrimônio imaterial, são como face da mesma moeda: a do 

patrimônio cultural.  Procurou-se aqui considerar a cultura no sentido adotado 

por Geertz (1978, p. 58): “a cultura acumulada de padrões não é apenas um 

ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para ela, a 

principal base de sua especificidade”. 

O poder da cultura Kalunga, inscreve-se no espaço e deixa marcas pela 

sua história e pelo seu trabalho produzindo o território kalunga. As marcas são 

os diferentes processos de apropriação, sítios potenciais de resistências, de 

intervenção e de tradução decorrentes das estratégias de diferenças na 

apropriação daquele espaço. O território é, pois, dotado de uma historicidade 

caracterizada pelos seus ritmos específicos. 

Nota-se, que o campo do patrimônio, apresenta-se como um espaço de 

conflitos e de interesses contraditórios nos quais estão presentes o Estado 

(Fundação Cultural Palmares, Ministérios, Prefeituras), a Sociedade civil (os 

Kalunga e associações não governamentais) e as instituições de pesquisa e 

empreendedorismo (UFG, UnB, Embrapa, Sebrae).  

Essa presença institucional, tutelar, assistencialista, com interesses que 

divergem até das demandas locais fortaleceu-se localmente na última década e 

tornou-se a diferença principal, para os Kalunga, do significado de viver em um 

território patrimônio quilombola.  

O território é, portanto, um espaço fundamentalmente multidimensional 

no qual se criam e recriam as condições de sobrevivência dos Kalunga, os 

valores e as práticas culturais, econômicas e sociais que lhes são próprios e os 

embates institucionais. Território e identidade Kalunga se entrelaçam.  

Duas questões foram consideradas como dimensões que envolvem as 

identidades territoriais como estratégias: o acesso a terra e o turismo. Ambos 

contribuem para assumir a identidade Kalunga e, ao mesmo tempo, 

transformá-la em um slogan para as conquistas e lutas pela terra e em 

mercadoria para atrair os visitantes.  

Nesse contexto, as dinâmicas que se instauram sinalizam para uma 

dualidade entre criar e manter os traços que exotizam a comunidade face aos 

olhos dos visitantes, e buscar se inserir no mundo moderno. Os Kalunga 

podem, entretanto, optarem pela hibridização das alternativas. 
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Enfim, neste artigo tratou-se de um território dotado de uma historicidade 

caracterizada pelos seus ritmos específicos.  Ele é, assim, uma forma de 

apresentar as políticas e ingerências em patrimônios e culturas singulares. 

Essa apropriação do patrimônio cultural pelo turismo é uma decisão 

estratégica, vinculada a um processo socioeconômico mundial que é, segundo 

expressão de Vallbona e Costa (2003), a turistização68: o turismo enquanto se 

integra profundamente na economia local, convertendo-se na principal 

atividade econômica, potencializa e revaloriza o patrimônio cultural 

espetacularizado para tal propósito. 

 Convém ressaltar que o turismo cria potenciais para fortalecer a 

identidade territorial. de modo a contribuir para o aumento da competitividade 

da economia e cultura locais ou regionais, num contexto de mundialização dos 

mercados de bens e,  com otimismo.  Ele poderá ser a chave para o vigor de 

laços territoriais; uma vez que os Kalunga consigam terem autonomia  sobre 

suas próprias terras, seus recursos, sua organização social e sua cultura. 
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