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Para mim ser quilombola é um prazer imenso, pois eu 

tenho orgulho da minha cor, dos meus antepassados, das 

nossas histórias, das nossas culturas e principalmente eu 

tenho orgulho das nossas conquistas, que cada dia 

alcançamos. Ser quilombola não é ganhar tudo do governo, 

mais sim lutar para que nossas histórias e culturas sejam 

conhecidas no Brasil inteiro e em todo o mundo. Nós 

sempre escutamos algumas pessoas falarem que para os 

quilombolas é mais fácil encontrar vagas em faculdades, 

porque nós temos o apoio do governo. “Não” um 

quilombola consegue estudar em uma boa faculdade 

porque luta para conseguir. Ser quilombola e ter orgulho de 

sua origem, da sua cor, e principalmente nunca abaixar a 

cabeça pra preconceituoso e ignorantes, porque nós 

somos fortes e sonhamos apenas para ter ideia do que nos 

espera no futuro. Quilombola-amor, união, prosperidade, 

conquistas, amizade, força. Nessas palavras resumi a 

história do meu povo e principalmente me resumi. Para 

muitos o que caracteriza a nossa comunidade são as belas 

cachoeiras, os restaurantes com suas belas e saborosas 

comidas. Para não é isso, para mim o que caracteriza a 

nossa comunidade são as festas, as rezas, as celebrações, 

as nossas culturas e a nossa origem. Isso é o que nós 

caracterizamos e definimos a nossa comunidade. ( J.T. 13 

anos) 
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Resumo 

 

As construções identitárias se dão nos contextos socioculturais entre as relações 

pessoais e coletivas que são estabelecidas entre os integrantes de determinados 

grupos sociais. As identidades quilombolas são marcadas por processos de lutas 

e resistências na historiografia do Brasil. Nesse sentido, o objetivo desse 

trabalho é compreender os processos de construção das identidades das 

crianças quilombolas da comunidade do Engenho II localizada no Sítio Histórico 

e Patrimônio Cultural Kalunga no município de Cavalcante (GO), levando-se em 

conta três dimensões onde são socializadas, a família, o ambiente escolar e a 

sociedade envolvente, marcada pelo ecoturismo. Trata-se de uma pesquisa 

participativa, que utiliza como instrumentos de pesquisa e fontes desenhos e 

relatos históricos elaborados por crianças e adolescentes moradores da 

comunidade em questão, com idades entre 08 e 17 anos. Os desenhos e relatos 

destacaram os elementos naturais, como as cachoeiras, trilhas, que são também 

explorados pelo turismo, bem como as festas religiosas, as danças (Sussa) e as 

memórias dos antepassados.  Entendendo a criança e os adolescentes como 

sujeitos históricos atravessados pelos elementos patrimonializados da 

comunidade e os da sociedade envolvente, a proposta metodológica contribuiu 

efetivamente para compreender essas identidades quilombolas das crianças do 

Engenho II.  

Palavras-chave: Construções identitárias, crianças quilombolas, Engenho II, 

Turismo.  
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Abstract 

 

Identity constructions take place in socio-cultural contexts between personal and 

collective relationships that are established between members of certain social 

groups. Quilombola identities are marked by processes of struggle and 

resistance in the historiography of Brazil. In this sense, the objective of this 

research is to understand the processes of construction of the identities of 

quilombola children from the Engenho II community located at the Kalunga 

Historical and Cultural Heritage Site in the municipality of Cavalcante (GO), taking 

into account three dimensions where they are socialized, the family, the school 

environment and the surrounding society, marked by ecotourism. It is a 

participatory research, which uses as research instruments and sources 

drawings and historical reports prepared by children and adolescents living in the 

community in question, aged between 8 and 17 years. The drawings and reports 

highlighted the natural elements, such as waterfalls, trails, which are also 

explored by tourism, as well as religious festivals, dances (Sussa) and the 

memories of ancestors. Understanding children and adolescents as historical 

subjects crossed by the patrimonial elements of the community and those of the 

surrounding society, the methodological proposal effectively contributed to 

understand these quilombola identities of the children of Engenho II. 

 

Keywords: Identity constructions, quilombola children, Engenho II, Tourism. 
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Apresentação/Introdução 

A escolha em trabalhar com as comunidades quilombolas foi sendo 

construída desde os primeiros contatos com o Sítio Histórico Kalunga em 2012, 

no Mestrado, com a participação como tutora do curso de Capacitação 

Quilombola ofertado pela Faculdade de História e o Centro Integrado de 

Aprendizagem em Rede da Universidade Federal de Goiás  em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil. 

A princípio a ideia era trabalhar com as crianças quilombolas da cidade 

de Cavalcante e congadeiras da cidade de Catalão. O que se demonstrou 

insustentável já no início do processo.    

Nesse sentido, essa pesquisa tenta compreender os processos de 

construção das identidades das crianças quilombolas da comunidade do 

Engenho II, levando-se em conta três dimensões onde são socializadas, a 

família, o ambiente escolar e a sociedade envolvente.  

Stuart Hall (2006) ao discutir a questão de construções identitárias 

estabelece que as identidades são construídas no contexto sociocultural, 

destacando as relações pessoais e coletivas entre o grupo social a qual pertença 

o indivíduo e dos papéis que desempenham nos grupos, a relação entre o eu e 

o outro. 

Para nos aproximarmos do processo de construção de identidades entre 

crianças quilombolas achamos conveniente começarmos com a discussão sobre 

a construção da identidade do negro no Brasil. Para os negros1 a construção de 

uma identidade foi sofrida, ao passo que a cor da pele se tornou objeto de 

representações e de uma identidade negativas, que foi ao longo dos anos 

interiorizada pelas vítimas da discriminação racial. Coube aos negros lutarem 

 
1  A pesquisa se utiliza a palavra negro para designar os sujeitos chamados de pretos, pardos, 

morenos, mulatos entre outros, pois foi o termo escolhido pelo movimento negro na construção 

de sua identidade.  
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com a “diferença” na tentativa de construírem suas identidades (MUNANGA, 

2013).  

As identidades dos povos negros é uma identidade de resistência 

(CASTELLS,2008), construída por sujeitos imbricados na “lógica dominante” e, 

que buscam elementos para sobreviver e resistir. Identidades que são 

construídas pela diversidade. Munanga (2013) aponta que a identidade é 

construída na diversidade, seja ela de gênero, etnia, raça, sexo. Aos negros as 

relações identitárias tiveram que lutar para sobrevier entre as diferenças com o 

pensamento colonizador de superioridade e as manipulações “socioeconômicas 

e político-ideológicas” (MUNANGA, 2013). As identidades dos povos negros são 

construídas nos conflitos, as opressões, nas intersecções e negociações entre a 

diferença e a representatividade. 

A crença da miscigenação criada no Brasil produziu e ainda produz a falsa 

ideia de que o negro é respeitado e tem as mesmas oportunidades sociais de 

ascensão que os brancos, visto que o Brasil não é um país racista. O que reflete 

no processo dramático apontado por Silva (2004) de construção identitária do 

negro brasileiro e o “mito brasileiro de estarmos vivendo num paraíso de 

coexistência e de aceitação das singularidades” (SILVA,2004, p. 01) 

Os conceitos de raça e racismo no Brasil são interligados aos conceitos 

de status e classe social. (Guimarães, 1995). O preconceito racial no Brasil foi 

construído e legitimado por uma classe política e economicamente dominante, 

que se considerava superior que com a escravidão dominou um grupo de 

pessoas, os negros advindos da África pôr os considerar inferiores.   

Entendendo a identidade como um “processo dinâmico que possibilita a 

construção gradativa da personalidade” (Cavalleiro, 2000), construída a partir 

das relações sociais, o contexto sociocultural de construções das identidades 

negras no Brasil é apresentado a partir do argumento de hierarquização e 

dominação.  

Para a criança negra a construção de seu autoconceito se dá na sua 

inserção no mundo, “a partir dos julgamentos e comparações aos quais é 

submetida, tornando-se sensível ao tratamento benevolente ou hostil de outros 

sujeitos de seu meio social” que possibilita a criança a percepção de sua 

autoimagem e da construção de sua autoestima (SILVA, 1995, p. 23). E a escola 
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é um dos espaços onde a criança é apresentada a fabricação do negro caricato, 

baseado nos estereótipos negativos que foram sendo criados ao longo dos anos.  

Para as crianças negras construir uma identidade negra positiva em uma 

sociedade que, historicamente, ensina aos negros, desde muito cedo, que para 

ser aceito é preciso negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos negros 

e pelas negras brasileiros(as)” (GOMES, 2005, p. 43). O que nos leva concordar 

com o questionamento de Hasenbalg (1996) como as crianças negras constroem 

uma identidade positiva de si em uma sociedade racista como a brasileira? Como 

respondem à pergunta “quem eu sou” ou “quem eu quero ser”? (WOORWARD, 

2013). 

Sirota (2001) e Montandon (2001), auxilia-nos ao apontar que para 

perceber a criança como um ser social é necessário “romper a cegueira das 

ciências sociais para acabar com o paradoxo da ausência das crianças na 

análise científica da dinâmica social com relação a seu ressurgimento nas 

práticas e no imaginário social” (SIROTA, 2001, p. 11).  

Nesse sentido, consideramos as crianças quilombolas como sujeito 

sociais e históricos, em uma abordagem histórico-critica2 e sociológica que se 

aproxima dos estudos da Sociologia da Infância3, pois para além da ruptura com 

a sociologia clássica da socialização infantil é necessária a concepção das 

crianças como atores, como seres sociais.    

A infância e a construção da criança são consideradas pela Sociologia da 

Infância um fenômeno social e é definida em nove teses4 por Qvortrup (1993). 

 
2 Segundo Vygotsky (1994) o sujeito se constitui nas relações sociais que ele estabelece desde 

seu nascimento, portanto seu desenvolvimento humano é entendido como um processo de 
apropriação de experiências históricas e culturais. A criança, nas interações interculturais vai 
então construindo seu próprio conceito de autoimagem e seus próprios mecanismos de 
construção identitárias.  
 
3 A Sociologia da Infância (2000), desenvolvida na Inglaterra e na França, embora ainda nova, 

dedica seus estudos ao rompimento da infância como parte de uma socialização conduzida por 
adultos e ou instituições.  

 
4 Segundo Qvortrup (1993), a infância é vista como um fenômeno social e pode ser definida em 

nove principais teses, a primeira delas é de que a infância é uma forma particular e distinta em 
qualquer estrutura social da sociedade, a segunda aponta que a infância não é uma fase de 
transição como define a psicologia e sim uma categoria social permanente. A terceira aponta que 
a infância é uma categoria variável histórica e intercultural ao passo que a ideia da criança em si 
é problemática ao que as pesquisam apontam que as crianças são a-históricas. A quarta tese 
diz que a infância é uma parte integrante da divisão de trabalho e da sociedade e se complementa 
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Ao analisarmos a teoria de Qvortrup (1993), as teses quatro e cinco se tornam 

interessantes para a nossa pesquisa, ao passo que definem que as crianças são 

participantes na sociedade quando são influenciadas ou influenciam os adultos 

que se relacionam com elas (pais, professores, entre outros) e por ocuparem 

espaço na divisão de trabalho e influenciarem nos planos da mundo social. 

Iniciamos a pesquisa pela busca de estudos realizados sobre a 

comunidade Kalunga, preferencialmente aqueles que se debruçaram sobre a 

sua história e sua cultura. Entre os trabalhos observados alguns deles que 

tratavam dessas questões histórico-culturais os sujeitos escolhidos eram sempre 

em primeiro lugar os anciães, em segundo lugar os homens e em uma pequena 

parte as mulheres. Em poucos desses trabalhos as crianças são levadas em 

conta.  

Em pesquisa no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, ao 

utilizarmos o indexador “crianças quilombolas”, foram encontrados 27 trabalhos, 

entre os anos de 2007 e 2019. Desses 27 trabalhos5, 16 eram dissertações de 

Mestrado e 09 teses de Doutorado6. As temáticas abordadas giravam em torno 

das questões da educação quilombola. (Apêndice 01). 

Portanto, nos trabalhos pesquisados os processos de construção 

identitários de crianças quilombolas estavam alinhados ao processo 

educacional. A discrição de tal discussão nos motivou ainda mais a prosseguir 

com a pesquisa. A “carência”, entre esses estudos, do papel da criança na 

construção de identidades em comunidades quilombolas, suscitam uma série de 

questionamentos quanto a participação das crianças na construção de 

 
na quinta tese ao afirmar que as crianças são coconstrutoras da infância e da sociedade. A sexta 
tese define que infância e adultos são expostos as mesmas forças sociais, mesmo que de modos 
particulares. A dependência estipulada as crianças têm como uma das principais consequências 
a invisibilidade histórica e social, aponta sétima tese. A oitava tese diz que não os pais, mas a 
ideologia da família constitui uma barreira contra os interesses e o bem-estar das crianças e a 
última e nova tese, aponta que a infância é uma categoria minoritária clássica por ser objeto de 
tendências tanto marginalizadoras quanto paternalistas (QVORTRUP, 1993).  

 
5 Em tais trabalhos as comunidades retratadas se localizam nos Estados da Bahia, Pernambuco, 

Paraíba, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 
 
6 Os trabalhos se enquadravam nas áreas de Ciências Biológicas (1), Ciências da Saúde (10), 
Ciências Humanas (13), Linguística, Letras e Artes (2) e interdisciplinar (2). Dos 13 trabalhos das 
Ciências Humanas, 12 foram desenvolvidos em Programas de Pós Graduação em Educação 
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identidades coletivas. Assim, perguntamos se o simples fato de serem crianças 

não carregam elementos capazes de acrescentar ao diálogo identitário 

quilombola? As crianças são apenas receptáculos dos adultos? Por que elas não 

são reclamadas para discutir a identidade quilombola 

A criança tem a sua identidade enquanto criança, enquanto filho (a), aluno 

(a) e enquanto membro de uma comunidade rural remanescente quilombola. 

Esses elementos vão costurar o seu perfil identitário, que pode se modificar e se 

alterar a partir das relações que eles vão estabelecendo ao longo de sua vida.  

Uma segunda questão que envolve o processo de construção de 

identidades envolvendo as crianças da comunidade Kalunga do Engenho II diz 

respeito ao fenômeno do turismo, mais especificamente o turismo ecológico que 

é a principal fonte de renda para algumas famílias locais. O turismo na região 

ganhou destaque após os anos 2000 com a visitação de um público que busca 

na comunidade um encontro edílico com a natureza e com as práticas ancestrais. 

 Há uma série de estudos (ALMEIDA, 2015; MELO, 2018; FARIA; 

ALMEIDA, 2018; FARIA; ALMEIDA, 2020, entre outros) que defendem a ideia de 

que a presença do turismo em áreas como a do Engenho II pode causar enormes 

impactos, tanto sobre o ambiente, como sobre as culturas das comunidades 

tradicionais, como é o casa da comunidade em questão. No entanto, o turismo e 

os turistas são parte envolvente da sociedade socializadora das crianças do 

Engenho.  

As crianças que participaram da pesquisa nasceram e foram 

criadas/socializadas no âmbito das relações na família, na escola e entre os 

turistas. Elas ocupam os espaços no ambiente escolar, nas plantações, nas 

reuniões da comunidade, são presenças diárias no Centro de Atendimento ao 

Turista (CAT), estão nos restaurantes.  

Nesse contexto, o turismo e os turistas devem ser percebidos como 

importante parte do processo de socialização dessas crianças, pois ao se 

relacionarem com as crianças do Engenho II durante suas aventuras turísticas, 

passam a fazer parte da paisagem social das crianças.  
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Com a presença do turista no Engenho a criança se vê diante de pessoas 

de fora, os outsiders, em uma atmosfera de aventura, de felicidade, de 

empolgação e de descoberta. A vivência do turista na comunidade é parte da 

representação do mundo de fora do Engenho. Nesse sentido nos fez importante 

entender como o turismo participa da construção da identidade quilombola 

dessas crianças. Se levarmos em conta de que o turismo praticado dentro do 

Engenho é o do tipo ecoturismo, em que o ecoturista é confrontado com 

questões sobre preservação e sustentabilidade ambiental, pergunta-se: em que 

medida a presença do turismo e dos turistas participam na construção de 

identidades dessas crianças?  

Nesse sentido, o turismo e o turista levam a projeção de que o lugar da 

criança quilombola e do seu mundo é a representação de um patrimônio cultura 

e ambiental, onde a criança é um personagem da aventura turística do outsider.  

 

Percurso Metodológico 

A escrita etnográfica que me proponho a fazer das produções 

historiográficas das crianças quilombolas, não são apenas uma descrição 

cotidiana, proponho uma articulação entre o que foi observado, descrito, tocado, 

falado, escutado e interpretado do outro e o que o outro interpretou de mim, 

enquanto pesquisadora. 

Ressalto que durante a escrita utilizarei em alguns momentos a primeira 

pessoa, pois foi necessária uma aproximação de minha pessoa com as crianças, 

antes da minha aproximação enquanto pesquisadora. Por igualmente, busquei 

“estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, mapear 

campos, manter um diário” (GEERTZ, 1978, p.15) para a construção de uma 

escrita etnográfica interpretativa, crítica e transdisciplinar. 

A pesquisa de campo foi realizada com 60 crianças7, entre 08 e 16 anos, 

durante uma semana no mês de março e no mês de dezembro de 2018, na 

 
7 A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. 

Ao chegarmos na comunidade, explicamos a pesquisa para a equipe escolar, explicamos aos 
alunos e solicitamos a aqueles que se interessassem em participar assinar o Termo de 
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e solicitar aos responsáveis a assinatura do Termo de 
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Escola Municipal Joselina Francisco Maia e na Escola Estadual Calunga II na 

comunidade do Engenho II, no município da cidade de Cavalcante-Goiás.  

Durante as oficinas realizadas em horário escolar, as respostas obtidas foram a 

partir de produções escritas e desenhos.   

Por ter o pedido de registro visual negado pelos responsáveis das 

crianças, optei por dialogarmos acerca da pergunta “O que é ser quilombola?”.    

A pesquisa teve como caminho metodológico três principais etapas: A primeira 

etapa foi a readequação do projeto de pesquisa apresentado para o programa 

de pós graduação. Intencionalmente a pesquisa pretendia analisar as crianças 

quilombolas do Engenho II e de Vão de Almas e das crianças congadeiras da 

cidade de Catalão. Percebendo a inviabilidade da realização da pesquisa, 

adequou-se o projeto para realizar a pesquisa na comunidade do Engenho II no 

Sítio Kalunga. Nesse momento foi realizado um aprofundamento das teorias, 

estudos e conceitos necessários para a construção da tese. Foi realizada o 

levantamento e análise de livros, teses, dissertações, documentários, artigos e 

revistas sobre a temática. Foram realizadas pesquisas online nas bibliotecas 

virtuais da Universidade Federal de Goiás - UFG, Universidade Estadual de 

Goiás - UEG, Universidade de Brasília – UnB, Pontifícia Universidade Católica 

de Goiás – PUC/GO e no Banco de Teses da CAPES. Nessa etapa o projeto foi 

encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Goiás – UFG, conforme parecer anexado ao final do trabalho.  (Anexo 03).      

A segunda etapa corresponde os trabalhos de campo realizados em 

março e dezembro de 2018. As atividades de campo envolveram visitas no 

Engenho II, com abordagem em rodas de conversa com a comunidade, 

participação em audiências públicas que tratavam de análise e estratégias de 

mitigação de conflitos dentro da comunidade e oficinas com os alunos da Escola 

Municipal Joselina Francisco Maia e da Escola Estadual Calunga I – Extensão 

Santo Antônio8.  

 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ao concordarem com a participação das crianças na 
pesquisa.  

 
8 A Escola Estadual Calunga I – Extensão Santo Antônio, funciona no mesmo prédio da Escola 
Municipal Joselina Francisco Maia e tem uma unidade na comunidade de Vão de Almas.  
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Deve ser destacado a importante cooperação da Direção e Coordenação 

da Escola Municipal Joselina Francisco Maia e da Escola Estadual Calunga I – 

Extensão Santo Antônio.   

O universo de amostragem correspondeu a 60 alunos na faixa etária de 

08 a 17 anos, cuja famílias autorizaram a participação dos alunos com assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 1 e 2). 

Durante as oficinas foram questionadas às crianças “O que é ser 

quilombola?” e “O que caracteriza sua comunidade?”. 

 Na tentativa de não manipular as respostas e não conduzir as crianças e 

adolescentes questionados, foi entregue a eles lápis, caneta e papel. Não foi 

explicado nenhum conceito, nem sugerido ou exemplificado algum tipo de 

resposta.  A transcrição das respostas respeitou a escrita das crianças, visto que 

a pesquisa não pretende rotular a escrita ou analisar a gramática.   

A terceira etapa da pesquisa corresponde a tabulação e análise dos dados 

e a culminância da tese. As produções escritas e etnográficas produzidas pelas 

crianças, aqui chamados de Desenhos Historiográficos e Relatos 

Historiográficos, buscamos compreender as narrativas e ilustrações produzidas 

pelas crianças fazendo uso das abordagens tanto dos grupos denominados 

Modernidade/Colonialidade como dos estudos subalternos.  

Para interpretar os desenhos buscamos a análise dos mapas mentais9, 

que para a pesquisa foram entendidos como instrumentos de informação, 

localização e expressão, representando as peculiaridades e as memórias de 

cada entrevistado e a sua percepção acerca do ambiente de sua comunidade. 

Durante a análise fui percebendo que os desenhos e as escritas foram se 

transformando na visibilidade dessas crianças, representavam suas percepções, 

suas vivências, suas experiências e suas memórias. Nesse sentido, optei por 

 
9 O termo mapa mental abrange diversos tipos de representação, de espaço, de conhecimento 

onde toda percepção é também pensamento, toda razão é também invenção, baseados no 
processo do desenvolvimento mental (PETCHENICK, 1995).  
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não os nomear por mapas mentais e sim por Desenhos e Relatos 

historiográficos.  

São imagens, conforme define Tuan (2012) “influenciada pelos valores 

culturais, emocionais e condições da sobrevivência biológica imbuída pelos 

fatores externos”.   

Nessa linha de aproximar a análise dos desenhos dos mapas mentais, 

procurei encontrar os espaços vividos, as relações sociais, as construções 

identitárias, as percepções, a exploração das suas memórias e sentimentos, 

para entender qual seria a autopercepção das crianças remanescentes 

quilombolas da comunidade do Engenho II, tendo em vista que elas socializam 

em todos os ambientes, porém não aparecem nos estudos da comunidade.  

Os participantes entre 08 e 10 anos preferiram desenhar e as de 11 anos 

em diante optaram pelos dois recursos. A análise dos documentos iconográficos 

produzidos pelas crianças foi avaliada considerando uma escala de 

agrupamento, sendo, GRUPO 1: elementos naturais (rios, cachoeiras, flora e 

fauna...); GRUPO 2: infraestrutura da comunidade; GRUPO 3: Festas e danças; 

GRUPO 4: Outros desenhos.  

Os desenhos e relatos históricos das crianças e adolescentes foram 

avaliadas considerando a escola de agrupamento, sendo GRUPO A: Elementos 

Naturais (rios, cachoeiras, flora e fauna...); GRUPO B: Festas e Danças; GRUPO 

C: Referência a Escravidão; GRUPO D: Cor da Pele/ Racismo/ Resistência; 

GRUPO E: Agricultura Familiar e Grupo F: Turismo e Outros. São chamados de 

desenhos e relatos históricos pois as crianças são as protagonistas dessa 

pesquisa e construtoras das histórias da comunidade do Engenho II no Sitio 

Histórico Kalunga.  

Foi considerado mais de um desses critérios ao analisar o material 

produzido, ou seja, caso a criança tenha desenhado ou relatado uma casa e uma 

árvore, o documento foi contabilizado tanto no critério 1, quanto no critério 2.  
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Alinhamentos teóricos 

 

Os Estudos Decoloniais nascem nos anos de 1990 como uma crítica aos 

Estudos Subalternos de Guha (1989) e Spivak (2010) e aos estudos Pós-

Colonais de Hall (2006), Bhaba (1998) e Gilroy (2006).  

Os estudos do subalterno foram difundidos pela pergunta “Pode o 

Subalterno Falar?”, título de um livro de Spivak (2010). De acordo com a autora, 

o subalterno é que aquele silenciado pelo discurso hegemônico, que mesmo nas 

ações de resistência são impedidos de falar. Os pensadores chamados de pós-

colonais, como Hall (2006) e Babha (1998) buscaram construir referências que 

criticassem a modernidade dominante, a partir da desconstrução dos binarismos 

e mostrando que a modernidade era composta pelo colonizador e pelo 

colonizado.  

Idealizado por Quijano (2009), Mignolo (2009) e Grosfoguel (2009), a 

principal crítica dos Estudos Decoloniais se dava ao fato de que para os 

decoloniais, os pós-coloniais e os estudiosos do subalterno não romperem com 

os autores eurocêntricos e permitindo em seus discursos a posição de poder de 

sujeitos por eles estabelecidos.   

Os decoloniais buscaram então para além de questionar o eurocentrismo, 

questionar também toda forma universal de conhecimento. Para isso 

propuseram novas bases e categorias interpretativas, pensadas na realidade 

latino-americana. O conceito de colonialidade é um exemplo de como elementos 

raciais e étnicos compartimentam as sociedades no mundo, principalmente ao 

analisarmos os efeitos da expansão da modernidade europeia nas Américas e 

as formas de dominação e submissão estabelecidas.  

Nessa perspectiva Walsh (2013) e a Pedagogia Decolonial se aproximam 

das teorias decoloniais ao propor pensamentos e práticas que questionem a 

modernidade e o poder colonial construindo outras formas de pensar, conhecer, 

sentir, perceber, fazer e viver as relações com o capitalismo, a modernidade e a 

lógica civilizatória ocidental. A pedagogia e o pedagógico [...] não estão 

pensados no sentido instrumentalista do ensino e da transmissão do saber, 



27 

 

tampouco estão limitadas ao campo da educação dos espaços escolarizados”, 

os movimentos sociais também são locais de pensar na perpectiva decolonial 

(WALSH, 2013, p. 29).  

Ao se falar de comunidades tradicionais, Brandão (2012) chama a 

atenção para a dificuldade em se definir o que é tradicional quando se rompe 

com a noção de que tradicional é o primitivo. O autor ressalta que as terras de 

etnias (indígenas e quilombolas) representam territórios e qualidades de distintos 

modos de vida e cultura que nos permitem revisar as ideias e análises. 

Para tanto se fez necessário caminhar pelos conceitos construídos acerca 

do que se entende por quilombos, ao passo que eles são considerados 

comunidades tradicionais. Tradicionalidade que é lembrada pelas lutas de 

resistência e pela história de construção da comunidade.  

As primeiras referências aos quilombos apontadas em documentos da 

Coroa Portuguesa remetem ao período colonial e tem como tema a repressão 

aos negros que em suas fugas se aquilombavam. Em documento de 1722 do 

Regimento dos Capitães do Mato, há a referência de que negros tinham sido 

presos em “quilombos formados distantes de povoação” (GOMES apud 

GUIMARÃES, 1988:131). Em correspondência de 1740 e outros documentos 

dos oitocentos, encontra-se a definição para quilombos ou mocambos como 

“toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em partes 

despovoadas, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões 

nele” (SOUZA,2008, p. 23).  

Moura (1993) define quilombo ou mocambo como “ajuntamento de negros 

em regiões não habitada”. Segundo Almeida (2002), cinco são os elementos que 

definem quilombos ou mocambos, a fuga, a quantidade mínima de fugitivos 

(normalmente era considero fuga acima de 05 indivíduos), o isolamento 

geográfico dos fugitivos, o tipo de moradia que construíam e o modo de 

sobrevivência baseado no auto consumo. 

Para Freitas (1980) no Brasil houve ao menos sete tipos de quilombos no 

território brasileiros, os extrativistas e os mercantis principalmente no Amazonas, 

os mineradores em estados como Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso, 

os pastores no Sul do país e os agrícolas, de serviços e predadores espalhados 
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por todo país.  Para o autor cada quilombo aproveitava do que cada região 

oferecia para a sobrevivência e manutenção (FREITAS, 1980). 

No entanto, segundo Gomes (2015) a maioria dos quilombos se formaram 

em regiões rurais pouco habitadas e, tiveram a agricultura como principal fonte 

de recursos para sobrevivência e a estrutura geográfica aliada a defesa e 

segurança do território.  

Se tratando das comunidades quilombolas, Arruti (1997) destaca o uso do 

termo “remanescentes” em que surge para resolver a difícil relação de 

continuidade e descontinuidade com o passado histórico, em que a 

descendência não parece ser um laço suficiente, ao serem identificadas como 

remanescentes suas práticas culturais são valorizadas e passam a ser 

reconhecidas como símbolo de uma identidade, de uma cultura, e sobretudo, de 

um modelo de luta e militância negra. 

 A etnogênese de uma comunidade é construída pela formação de novos 

“sujeitos políticos” organizados em elementos comuns de identidades que 

buscam no passado de submissão escravista subsídios para novos recursos, 

inclusive territorial (ARRUTI, 1997), é a reinvenção de um discurso identitário 

(CUNHA, 1987). 

O reconhecimento como “remanescente”, que para muitas comunidades 

tem se mostrado uma via importante (algumas vezes a única via) de garantir 

suas terras e sua voz política, antes de ser um ato natural de identificação do 

que é dado, ao contrário, as obriga a compreender as transformações operadas 

na ideologia dominante para que possam aceitar e se adaptar a esses novos 

papéis (ARRUTI, 1997). 

Após o processo de colonização, as comunidades remanescentes 

quilombolas ainda vivem em uma condição de subalternidade. Subalterno é um 

conceito surgido com os estudos pós-colonais que discutem as relações entre o 

colonizador e o colonizado. Para a pesquisa destacamos os estudos de Babha 

(1998), Spivak (2010) e Guha (1989).  

Segundo Guha (1989) o intuito de analisar a história dos sujeitos que ele 

definiu como subalterno era contar a história, indiana, sem a versão contada 
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pelos colonizadores. Para o autor subalterno é “um nome geralmente atribuído 

para subordinação [...] esta é expressa em termos de classe, casta, idade, 

atividade profissional e gênero ou de qualquer outro caminho” (GUHA, 1989, 

p.35).  

Spivak (2010) avalia que o sujeito subalterno é aquele que está na 

fronteira da narrativa histórica, é ele que torna possível a diferença entre a 

realidade e o discurso do dominador. Para a autora a voz dos subalternos é 

impossibilitada de chegar as camadas dominantes, pois esses sujeitos 

pertencem às classes mais baixas da sociedade e suas histórias e cotidianos 

são marcados pela exclusão. A voz do subalterno, portanto, não é ouvida  

Nesse sentido, nos questionamos: O quilombo é um espaço de 

subalternidade?  

Ainda que aparentemente os remanescentes quilombolas tenham a sua 

voz silenciada, são comunidades que ressignificam os discursos e propõe a 

(des)construção de sua história mesmo que se relacionando ao processo de 

dominação e de lutas.  O quilombola fala através de suas atividades, suas festas 

e falam com seu silêncio. No espaço da comunidade a voz quilombola é ouvida. 

Ao transpormos as teorias de Spivak (2010) e Babha (1998) para analisar os 

quilombolas, inferimos que a subalternidade dos quilombolas se reflete 

justamente por suas vozes serem ecoadas apenas em suas comunidades e 

raramente fora delas, principalmente no âmbito político e social.   

Podemos inferir que os quilombolas do Território Kalunga são subalternos 

por se encontrarem as margens da sociedade rural e urbana e por não terem 

influência políticas.  

Daí a importância em conhecer o principal local de interação das crianças 

negras quilombolas, o quilombo, pois como ressalta Barth (2002) as interações 

e afetações são de extrema importância para a formação identitária dos grupos 

étnicos, pois as identidades se formam na relação entre os grupos sociais e o 

ambiente que ocupam.  

A Sociologia da Infância foi explorada na pesquisa a partir da análise dos 

autores Qvortup (1993), Sarmento (2008) e Corsaro (2009). Os estudos da 
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Sociologia da Infância para além de definirem teses da construção da infância 

como um fenômeno (QVORTUP, 1993), percebem a criança como categoria 

social que deixa de ser sujeitos afetados pelas culturas e sociedades que são 

membros (CORSARO, 2009). Tendo as crianças do Engenho II como 

protagonistas de sua história e participantes da construção da história da 

sociedade e comunidade a qual estão inseridas procurou-se entender a dinâmica 

da comunidade, quais as principais características percebidas e como se dão os 

processos de construções de identidades.  

Estrutura da Tese 

Essa tese é dividida em três capítulos. O primeiro capítulo intitulado “Um 

sobrevoo GeoHistórico da constituição dos Quilombos no Brasil”, apresenta uma 

breve introdução sobre a história de formação dos quilombolas no Brasil, um 

quadro histórico dos arranjos socioespaciais e econômicos do Estado de Goiás 

e sua relação com os lugares de instalação de quilombos e  o Sitio Histórico do 

Território Kalunga e a Comunidade Engenho II, recorte espacial da pesquisa.   

Na primeira parte do segundo capítulo, intentamos apresentar e 

compreender o processo histórico da criança na historiografia, os primeiros 

estudos que colocam as crianças como sujeitos históricos, bem como apresentar 

as crianças da comunidade do Engenho II, seu cotidiano e a sociedade 

envolvente. Na segunda parte do capítulo, dando seguimento a sociedade 

envolvente ao Engenho, apresentamos o turismo na região Nordeste do Estado 

e as suas relações com Sítio Histórico.  

O capítulo que fecha a tese, intitula-se “O que é ser Quilombola?” e traz 

as narrativas e os desenhos iconográficos das crianças e adolescentes do 

Engenho e como as suas relações vão conversando com o processo de 

construção das identidades quilombolas, com as memórias dos antepassados e 

com os elementos do turismo/ecoturismo pulsantes na comunidade.  
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Capítulo 01- Uma aproximação GeoHistórica da constituição dos 

Quilombos no Brasil. 

 

Figura 01. Croqui de localização da Comunidade Engenho II, elaborado por 

G.K. (Sitio Histórico Kalunga). 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018.  
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Parte 01 – Quilombos no Brasil  

A imagem que abre essa tese foi construída por uma das crianças da 

Comunidade do Engenho II do Sítio Histórico Kalunga, localizado nos municípios 

de Teresina, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás. A imagem é a representação 

da localização geográfica. O Engenho, como é chamada a comunidade pelos 

quilombolas residentes ali, é a mais próxima do município de Cavalcante e a 

mais conhecida entre as outras comunidades do Sítio Kalunga pela exploração 

do ecoturismo.  

No decorrer desse capítulo vamos perceber as implicações do que é ser 

uma comunidade remanescente quilombola, das legislações que a cercam, das 

comunidades remanescentes quilombolas no Brasil e em especial no Estado de 

Goiás, com destaque para o Sitio Histórico Kalunga e a Comunidade do Engenho 

II.  

 

1.1. Breve introdução sobre a história da formação dos quilombos 

no Brasil 

 

O quilombo era uma afronta aos senhores, algo ilegal e de caráter 

criminoso, que descumpria com as normas e legislações da coroa portuguesa e 

causava grandes preocupações aos senhores de terras, pois a fuga dos 

escravos era a causa de grandes prejuízos. A formação de um quilombo era 

sinônimo de transgressão à ordem escravista, a relação entre o aumento 

populacional dos quilombos se dava pelos constantes castigos sofridos nas 

senzalas, bem como à oportunidade de liberdade.  

Arruti (2003) situa o discurso do Movimento Negro e estabelece que duas 

questões são importantes para entender o a construção dos quilombos, 

“primeiro, a liberdade não foi consentida e sim conquistada e, segundo, a 

abolição não alterou a situação de fato da população negra no Brasil, que 

permaneceu excluída dos mais elementares direitos dos cidadãos.” (ARRUTI, 

2003, p. 07). 
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Na mesma vertente, autores como Clovis Moura, Abdias do Nascimento 

corroboram o discurso apontado pelos Movimentos Negros, segundo Moura 

(1987)  

Não podemos deixar de ver o quilombo como um elemento 
dinâmico de desgaste das relações escravistas. Não foi a 
manifestação esporádica de pequenos grupos de escravos 
marginais, desprovidos de consciência social, mas um 
movimento que atuou no sistema nacional, e permanentemente. 
(MOURA, 1987, p. 31). 

 

O quilombo foi um local físico de resistência, onde as lutas pela liberdade 

eram frequentes e a conquista pelo direito de os indivíduos serem “livres” 

conquistada pela força, rompendo com o discurso de consentimento pela elite 

política e econômica colonial. Beatriz do Nascimento, no Documentário Orí 

compara o quilombo brasileiro com o quilombo africano  

Quilombo é um conceito próprio dos africanos bantus, habitantes 
da África Centro Ocidental e Leste (sic). Este conceito vem 
sendo modificado através dos séculos da História do Brasil. Já 
em 1740, o Conselho Ultramarino define quilombo como 
qualquer e toda habitação que possuísse 5 fugitivos. Entretanto 
os Quilombos do Brasil, como Palmares, atingiram 
aproximadamente 20 mil habitantes. O nome original vem de 
Angola, que em determinado momento da história da resistência 
angolana queria dizer acampamento de guerreiros na floresta, 
administrado por chefes rituais de guerra. (NASCIMENTO,1989, 
p. 58)10. 

 

O termo quilombo segundo Nascimento (1989) deveria ser entendido e 

analisado levando suas diferenças e semelhanças do que se entendia enquanto 

quilombo africano. Quilombo se refere ao território geográfico, território 

identitário, e a história de um povo  

Quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. 
Também tem uma tipologia de acordo com a região e de acordo 
com a época, o tempo. Sua relação com o seu território. É 
importante ver que, hoje, o quilombo traz pra gente não mais o 
território geográfico, mas o território a nível (sic) duma 
simbologia. Nós somos homens. Nós temos direitos ao território, 
à terra. Várias e várias e várias partes da minha história contam 
que eu tenho o direito ao espaço que ocupo na nação. E é isso 
que Palmares vem revelando nesse momento. Eu tenho a direito 

 
10 Os grifos da citação devem ser atribuídos a Alex Ratts no livro “Eu sou Atlântida”. 
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ao espaço que ocupo dentro desse sistema, dentro dessa nação, 
dentro desse nicho geográfico, dessa serra de Pernambuco. A 
Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde eu 
estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou11. 
(NASCIMENTO,1989, p. 59). 

 

O quilombo é um impulsionador no processo de reconhecimento da 

identidade e construção da história do negro brasileiro, proporcionando uma 

maior “auto-afirmação étnica e nacional” (NASCIMENTO,1986). O quilombo é o 

direito a terra, é o uso da terra, é o reconhecimento do povo que ali habita, é o 

conhecimento construído ao longo de gerações. 

Com a Constituição de 1988 se tem a efetivação das políticas de 

reconhecimento das comunidades remanescentes quilombolas.  O artigo 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz 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”.   

Em 2003 foram estabelecidos os requisitos de implementação 

constitucional do Art. 68, o Decreto nº 4.887 de 20 de novembro de 2003. O 

decreto “regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes dos 

quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias.” (BRASIL, 2003).  

E ainda estabelece que 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, 
segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais especificas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida. (BRASIL, Decreto 
4887/03).  

 

A medida constitucional foi interpretada como uma reparação histórica de 

injustiça herdada da sociedade escravocrata brasileira e o reconhecimento dos 

 
11 Idem nota de rodapé 1.  
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direitos aos remanescentes quilombolas no Brasil. Os artigos 215 e 216 da 

Constituição Brasileira garantem a preservação cultural dessas comunidades.  

Rege o artigo 215 acerca das comemorações e conservação da 

cultura quilombola: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.  

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.  

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de 
alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.  

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que conduzem à:  

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;  

II produção, promoção e difusão de bens culturais;  

III formação de pessoal qualificado para a gestão da 
cultura em suas múltiplas dimensões;  

IV democratização do acesso aos bens de cultura;  

V valorização da diversidade étnica e regional.  

Fonte: Brasil, 2003.   

 

O artigo 216 garante a preservação do patrimônio material e imaterial das 

comunidades tradicionais: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artísticoculturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
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de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação.  

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão 
da documentação governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.  

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o 
conhecimento de bens e valores culturais.  

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, 
na forma da lei.  

§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.  

                                     Fonte: Brasil, 2003.  

 

Isto posto, percebe-se que os direitos as comunidades remanescentes 

quilombolas estão associados aos direitos de terra e da sua preservação cultural, 

tendo o Poder Público responsabilidades legais para com essas comunidades, 

mesmo que elas não tenham os documentos de titulação. Uma pequena parte 

das comunidades no Brasil, cerca de 7%, aproximadamente 154 comunidades 

são tituladas, a maioria se encontra com processos abertos para a titulação das 

terras ou aguardando a emissão da certidão. 

É importante ressaltar que as comunidades quilombolas enfrentam uma 

frequente luta pela oficialização de suas terras12. A constituição garante o título 

de posse de terras de maneira coletiva e não unitária e, a oficialização não é fácil 

de conseguir. As comunidades devem provar ao governo e ao poder jurídico, 

que se reconhecem como remanescentes de quilombos13. 

 

12 A luta pelo direito a terra é constante e só foi colocada em discussão pelo poder público a partir 
da promulgação da Constituição Federal de 1988 devido à grande e significativa atuação dos 
movimentos sociais negros pela reivindicação dos representantes quilombolas e seus direitos 
culturais, sociais, históricos, antropológicos e políticos. Não se trata apenas de um local de 
negros fugidos do período colonial, estamos falando de uma extensão de saberes culturais 
identificados pelas singularidades de cada negro que procurava nos quilombos a liberdade e 
sobrevivência. Cada comunidade construída em os mais diversos estados carregam as 
características próprias. 

13 Contudo, são muitos os estereótipos construídos ou almejados na busca de encontrar nas 
comunidades do presente ou nos sujeitos sociais atuais os traços intocados de africanidade do 
passado. Ou seja, de uma maneira geral, a sociedade quer encontrar traços fidedignos de 
tradição africana nas comunidades do presente para legitimar sua origem, como se os costumes, 
tradições e modos de vida ficassem congelados no tempo sem a necessidade de (re) 
construções ao longo da história. Nesse contexto, o processo de reconhecimento das 
comunidades e de titulação de suas terras não é tarefa simples, pois não se trata apenas de 
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O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), estabele 

desde o decreto 4.887 de 2003, as etapas para que as comunidades 

remanescentes quilombolas recebam as titulações das terras14.  

É importante ressaltar que no ano de 2003 também foi sancionada a lei 

10639, após luta e organização do Movimento Negro, que alterou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que obrigou o ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana nos curriculos educacionais brasileiros15. A lei inclui a 

luta dos negros, a formação da sociedade nacional e a cultura negra no Brasil, 

em prol de resgatar a contribuição do povo negro na História do Brasil, porém, 

segundo Silva (2019), que para além dos conteudos ensinados, é importante que 

que as mudanças ocorram na reeducação das relaçoes étnico-raciais para que 

descendentes de asiaticos, europeus, africanos e indígenas “valorizem a 

identidade, a cultura e a história dos negros que constituem o segmento mais 

desrespeitado da nossa sociedade.” (SILVA, 2019. P.2) 

Antes e depois da abolição era comum a formação de quilombos, locais 

que se tornaram espaços de proteção e resistência, mas também um local 

 
questão fundiária, compreende aspectos históricos, antropológicos e culturais (SILVA; 
NASCIMENTO, 2012, p. 4). 

14 A primeira etapa é a autodefinição quilombola, momento em que um grupo social ou uma 
comunidade quilombola apresenta ao Incra uma certidão emitida pela Fundação Cultural 
Palmares, a Certidão de Autorreconhecimento. A etapa seguinte é a elaboração do Relatório 
Tecnico de Identificação e Delimitação (RTID), construído por um grupo tecnico composto por 
agronômos, historiadores, antropológos, cartográfos, tecnicos de cadastro e outros profissionais 
habilitados. O RTID é o compilado de informações cartográficas, históricas, ecologicas, 
fundiárias, etnográficas, agronomicas e antropológicas. Esse documento é elaborado com o 
objetivo de identificar os limites das terras das comunidades remanescentes quilombolas. 
Seguindo o processo para obter a titulação de terras quilombolas, é necessário que o RTID seja 
publicado, permitindo aos interessados um prazo de até 90 dias para contestar as informações 
que destoarem das reconhecidas pela comunidade ou grupo social. A quarta etapa é a 
publicação no Diário Oficial da União e dos Estados da portaria assinada pelo Presidente do 
Incra de reconhecimento dos limites do território quilombola, regulamentada pela Norma de 
Execução do Incra DF/DT nº03/2010. A quinta e penultima etapa é a desapropriação de possivéis 
imoveis privados, incluindo titulos e posses, que se encontrem em território reconhecido como 
quilombola. Após a publicação de um Decreto Presidencial de Desapropriação por Interesse 
Social, os imoveis são avaliados e paga-se o preço de mercado. Finalizando o processo para a 
titulação, após as etapas descritas, cabe ao Presidente do Incra “a titulação mediante e outorga 
de titulo coletivo, imprescritivel e pró-indiviso à comunidade, em nome de sua assossiação 
legalmente construída, sem nenhum onus financeiro”. O titulo das terras não permitem a venda 
ou a penhora do território. 

 
15 O aprofundamento do conteúdo estabelecido na lei é encontrado no texto das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, de outubro de 2004. 
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destinado a um saber cultural inestimável. Sendo assim, durante e após a 

escravidão, esses locais situados em zonas rurais passaram a se expandirem 

cada vez mais. Hoje, estão em grande parte dos territórios brasileiros como 

Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Acre e 

Roraima (Figura 2).   

Até o ano de 2019, foram certificadas cerca de 3400 comunidades 

remanescentes quilombolas (CRQ’s), dos 27 Estados brasileiros, apenas no 

Acre, Distrito Federal e Roraima não se encontram nenhuma CRQ’s, segundo 

dados da Fundação Palmares de fevereiro de 2020. Os Estados da Bahia, 

Maranhão e Minas Gerais são os estados com o maior número de comunidades, 

com 658, 550 e 286 respectivamente (Figura 2). 
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Figura 02. Mapa de Localização dos Estados Brasileiros com Comunidades Quilombolas 

 

Fonte: IBGE; INCRA. Elaboração: OLIVEIRA, A.S, 2019.  
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A figura 03 apresenta a atualidade das comunidades remanescentes 

quilombolas na região Norte do Brasil. Nas regiões fronteiriças do Norte do país 

a resistência dos africanos escravizados eram frequentes e se davam por meio 

das fugas entre as fronteiras. Na região do Amapá a topografia do território 

facilitava os esconderijos e a dificultava as expedições de combate aos 

mocambos, como eram chamados na região. Nas zonas amazônicas os 

mocambeiros em contato com os grupos indígenas promoviam fugas 

principalmente para a Guiana Holandesa (GOMES, 2015). 

Havia uma tradição de migrações permanentes como contatos 
com negros fugidos tanto no brasil como no Suriname e a 
intermediação de trocas mercantis via grupos indígenas. 
Destacam-se os tiriós (chamados de trios na Guiana 
Holandesa), os pianocotós e os xarumas. Já em 1749, grupos 
indígenas instalados na fronteira estabeleciam contatos com os 
“negros da mata” do Suriname. (GOMES, 2015, p.69) 

 

Era comum na região Norte o contato entre os mocambeiros e os “negros 

da mata”, e suas relações de fuga entre as fronteiras. Durante os séculos XVIII 

e XIX, foram encontrados registros de 100 mocambos na região. A Fundação 

Palmares, reconheceu até o ano de 2019, 366 comunidades remanescentes 

quilombolas, sendo 44 no Amapá, 8 no Amazonas, 261 no Pará, 8 em Rondônia 

e 45 no Tocantins, nos estados do Acre e de Roraima, não foram reconhecidos 

nenhuma CRQ’s (Figura 03).  
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Figura 03. Mapa de localização dos municípios com comunidades na Região Norte. 

 

 

Fonte: IBGE; INCRA. Elaboração: OLIVEIRA, A.S, 2019.  
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As primeiras informações acerca dos quilombos na região nordeste datam 

de 1597 com o nome de mocambo dos Palmares, na região onde durante o 

período colonial era a Capitania de Pernambuco e hoje é o estado de Alagoas. 

O quilombo dos Palmares, que tinha como líder Zumbi, era bem estruturado, se 

dedicavam ao cultivo de cana-de-açúcar, milho, mandioca, banana, entre outros. 

Também dispunham da metalurgia com a fabricação de flechas, facões, lanças, 

para além do comércio de produtos confeccionados no território e vendido na 

região (GOMES, 2015). 

As expedições de combate ao crescimento de Palmares fracassaram 

durante anos pela ostensiva organização e estrutura que o quilombo 

apresentava. No ano de 1703, expedições holandesas colocaram fim ao 

quilombo com o assassinato do líder Camoanga. Pós abolição, Zumbi e 

Palmares se transformaram em símbolos da luta pela resistência e liberdade dos 

africanos escravizados no Brasil (GOMES, 2015). 

O Nordeste fora marcado por diversas lutas de resistências. Na Bahia os 

primeiros quilombos coloniais são datados entre 1601 e 1797, ocupando áreas 

de “montanhas, planícies, recôncavos e sertões” (GOMES, 2015, p. 104). No 

Maranhão os mocambos, como eram chamados, eram articulados 

socioeconomicamente entre “fazendeiros, grupos indígenas, roceiros, 

garimpeiros e outros setores rurais” (GOMES, 2015, p.109). 

Em meados da década de 1830 as províncias do Maranhão e o 
Grão-Pará viveram períodos de extrema ebulição política. 
Eclodiram a Cabanagem (1836-9) e a Balaiada (1838-40), com 
confrontos armados envolvendo vários setores rurais de 
fazendeiros e lavradores, fazendo aumentar ainda mais as fugas 
escravas. (...) No Maranhão, no vale do Itapicuru-Mirim, o preto 
forro Cosme Bento das Chagas, natural do Ceará, comandou 
mais de 3 mil negros, a maior parte deles fugida (GOMES, 
2015,110). 

 

A resistência era frequente nessas regiões e mesmo com as investidas 

militares do governo não eram capazes de colocar fim aos mocambos. O 

Nordeste é a região que abriga a maior parte das comunidades remanescentes 

quilombolas do Brasil, comunidades oriundas da resistência dos negros 

escravizados durante a colonização, são cerca de 2138 comunidades 

remanescentes quilombolas certificados pela Fundação Palmares. Sendo o 
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estado do Maranhão e o da Bahia com 816 e 811 comunidades quilombolas 

respectivamente. Nos estados de Piauí são certificadas 88 comunidades, no 

Ceará 50 comunidades, no Rio Grande do Norte são 30 CRQ’s, na Paraíba um 

total de 42 comunidades certificadas, Sergipe com 37 comunidades, 

Pernambuco com 195 certificações e Alagoas são reconhecidas 69 

comunidades remanescentes quilombolas (Figura 4). 
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Figura 04. Mapa de localização dos municípios com comunidades na Região Nordeste 

 

Fonte: IBGE; INCRA. Elaboração: OLIVEIRA, A.S, 2019.  
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A presença dos quilombos na região Sul do país, está associada a 

“fundação e ao desenvolvimento da sociedade sulina”. Diversas causas são 

apontadas à formação dos quilombos na região Sul, destacando-se a “distância 

e a dificuldade de alcançar a fronteira e o desconhecimento dos caminhos, à 

pouca vontade de trabalhar como peão castelhano e o apego a terra”. 

Territorialmente a incidência dos quilombos foram em “serras despovoadas, 

florestas agrestes, ilhas isoladas e no meio dos banhados” (MAESTRI, 2012, p.  

295) 

Desde os anos de 1738 as documentações apontavam a necessidade de 

se encontrar capitães do mato para apreender os negros escravos fugitivos.  

A documentação apresentada, anterior à Independência, deixa 
entrever o que poderíamos chamar de barbárie mais explícita do 
escravismo gaúcho e brasileiro: fujões marcados com ferro 
ardentes; cabeças de quilombolas decepadas, como prova de 
tomadia – ato de captura do fujão -, troncos para castigos 
públicos, anjinhos etc. sobretudo após 1822, abriram-se 
processos para inquirir se quilombolas mortos durante a captura 
haviam reagido à prisão. O quilombola pertencia ao senhor. Sua 
morte era também uma questão mercantil, pois ele era uma 
propriedade senhorial valiosa (MAESTRI, 2012, p. 298). 

 

Os negros escravizados eram usados como mão-de-obra para manter a 

produção nas fazendas sulistas, assim como no restante do país. A fuga, os 

castigos violentos, bem como a morte deles representava prejuízo aos senhores. 

As informações obtidas acerca das fugas e capturas dos fugitivos eram 

publicadas nos jornais que circulavam nas regiões sulistas, tendo como 

destaque os Jornais “Mercantil”, “A Federação”, do “Comércio” e “O País”. 

(MAESTRI, 2012). 

A região Sul foi organizada em “três principais regiões econômicas 

geográficas: litoral, campanha e serra” (MAESTRI, 2012, p. 323). 

O Sul conheceu seus primeiros quilombos entre as últimas 
décadas do século XVIII e as primeiras do XIX: comprovam-se a 
denominação do arroio Quilombo, afluente do Jaguarão; a 
nomeação de capitães-do-mato, em Porto Alegre, em 1798; e o 
registro da destruição do quilombo da serra Geral, em 1813. [...] 
Uma outra constatação é que o Rio Grande jamais conheceu 
quilombos de porte. (MAESTRI, 2012, p.323). 
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Nesse sentido, percebe-se que a organização dos quilombos se deu nos 

centros urbanos de Rio Pardo, Porto Alegre e Rio Grande. Nas serras, eles se 

concentraram próximo a Serra dos Tapes, do distrito do Couto e na serra Geral. 

A região dos pampas e do litoral por oferecer topografia favorável, possibilitou 

esconderijos e mais tarde a formação de quilombos de difícil acesso.  

Atualmente, conforme o Figura 5, na região Sul 191 comunidades 

remanescentes quilombolas são reconhecidas, sendo 38 no estado do Paraná, 

16 em Santa Catarina e 137 no Rio Grande do Sul. Um dos principais quilombos 

urbanos do Brasil, o Quilombo Família Silva,  se localiza na cidade de Porto 

Alegre e ocupa 6,5 mil m², no centro da cidade.  
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Figura 05 – Mapa de localização dos municípios com comunidades quilombolas na Região Sul. 

 

Fonte: IBGE; INCRA. Elaboração: OLIVEIRA, A.S, 2019.  
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Na região Sudeste o destaque é para as comunidades em Minas Gerais. 

Na região os quilombos se desenvolveram isolados e próximos aos centros 

urbanos, segundo Ramos (2012): 

Esses quilombos ficavam num perímetro de apenas alguns 
quilômetros de onde viviam e trabalhavam as pessoas livres e 
os escravos ainda assenzalados. Isso garantia que os quilombos 
são ficassem afastados das mentes dos mineiros, que tinham de 
pensar neles regularmente. Os quilombos, então 
desempenharam um papel importante no complexo tecido social 
que era o sistema brasileiro da escravidão. (RAMOS, 2012, 
p.165). 

 

Nesse contexto de proximidade com as fazendas e as cidades, o sistema 

escravocrata foi favorecido, ao passo que em alguns casos o quilombo não 

oferecia resistência ao sistema, e não causava prejuízo a economia mineira. E é 

nesse mesmo conjunto que as irmandades ganham destaque como o espaço 

físico e político para os escravos livres, pois permitiam aos seus membros a 

construção do sentimento de identidade e liberdade, sentimento que ia ao oposto 

do sistema escravista, de cerceamento de locomoção e do trabalho forçado. 

Para além de proporcionar um espaço de liberdade, as irmandades 

representavam também o interesse da Igreja de controlar os negros 

escravizados (RAMOS, 2012, p.169). 

Segundo Gomes (2015) os quilombos mineiros mais distantes eram 

sinônimos de resistência, datado de 1740 o quilombo Ambrósio ou Grande foi 

considerado tão importante quanto o quilombo de Palmares para a região 

mineira por sua estrutura, população, economia e resistência as expedições do 

governo para destruir os quilombos e capturar os fugitivos.  

O descobrimento de ouro e diamantes, o apogeu e depois a decadência 

da mineração foram acompanhados pelo desenvolvimento de quilombos por 

toda parte. Autoridades coloniais discutiram abertamente sobre a melhor 

maneira de evitar fugas, destruir os quilombos e punir os quilombolas (GOMES, 

2015). 
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Os quilombos identificados no século XVIII em Minas Gerais totalizaram 

cerca de 74 comunidades, sendo o mais antigo o quilombo de Mariana. Entre os 

séculos XVII, XVIII e XIX no atual estado do Rio de Janeiro foram identificados 

cerca de 40 quilombos. Os mais famosos pela forte resistência às expedições de 

destruição e recaptura dos quilombolas foram o Curukango, Parati, Icaraí, 

Titioca, Cubango e Pendotiba.  

Na capitania de São Paulo, os quilombos representavam prejuízos aos 

fazendeiros da região, ao que entre 1722 e 1727 foi necessário uma “legislação 

municipal especifica para combater fugitivos e os inúmeros quilombos.” A região 

abrigou entre 1722 e 1832, 21 comunidades quilombolas (GOMES, 2015, p. 97). 

A figura 6 apresenta os números atuais das comunidades remanescentes 

quilombolas na região Sudeste. Das 527 comunidades reconhecidas pela 

Fundação Palmares, 388 estão localizadas no estado de Minas Gerais, 41 no 

estado do Rio de Janeiro, 56 em São Paulo e 42 no Espírito Santo.  
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Figura 06 – Localização dos municípios com comunidades quilombolas na Região Sudeste do Brasil. 

 

Fonte: IBGE; INCRA. Elaboração: OLIVEIRA, A.S, 2019.  
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O povoamento de Cuiabá, na região Centro-Oeste do país, está 

relacionado com o avanço português ao território espanhol definido no Tratado 

de Tordesilhas no século XV, e posteriormente redefinido no Tratado de Madri 

em 1750. A chegada dos africanos negros escravizados é percebida na região 

após 1748, na então capitania de Mato Grosso, para o trabalho nas mineradoras. 

(VOLPATO, 2012) 

Os escravos existentes na região eram alocados principalmente 
nos trabalhos de mineração, agricultura, pecuária e em obras 
públicas, atividade esta que se intensificou após a instalação do 
governo capitanial. A condição de zono de fronteira, com a 
função de conter os possíveis avanços espanhóis, exigiu a sua 
militarização. Durante as primeiras décadas de existência do 
governo capitanial em Mato Grosso, foram construídos fortes, 
fortalezas e núcleos de povoamento fortificados (VOLPATO, 
2012, p. 215). 

 

A mão-de-obra dos africanos negros escravizados era utilizada em obras 

públicas para o fortalecimento da fronteira com o território definido aos 

espanhóis, na pecuária, agricultura, e se destacava na mineração, com a 

extração do ouro de aluvião, predominante na região.  
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Figura 07 – Localização dos municípios com comunidades quilombolas na Região Centro Oeste. 

 

Fonte: IBGE; INCRA. Elaboração: OLIVEIRA, A.S, 2019.  
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Com uma vida precária, característica da escravidão colonial, as fugas 

dos escravos eram frequentes. Muitos encontravam apoio nos grupos indígenas, 

que facilitavam as fugas e as construções dos quilombos. Durante os séculos 

XVIII e XIX de destacaram três quilombos, o Quaritetê, Sepotuba e o Rio Manso. 

(VOLPATO, 2012). 

A fuga foi sempre um dos mecanismos utilizados pelos escravos 
contra a opressão. No Mato Grosso, como nas demais regiões 
da América, os escravos fugitivos organizaram comunidades 
estruturadas política e economicamente. Comunidade às vezes 
duradouras, apesar da insegurança, posto que vivam sempre 
sob a ameaça de ataques externos. Esses aldeamentos traziam 
alguns traços comuns, como a capacidade organizativa, a 
rigidez da organização militar, a fartura de alimentos. 
Apresentavam também a heterogênese étnica de seus 
membros. Eram comunidades de homens e mulheres que 
lutavam pela sua liberdade. Muitos morreram na luta, 
sucumbindo sob as armas inimigas. Outros, mesmo derrotados, 
não aceitaram a submissão (VOLPATO, 2012, p.236). 

 

Assim como em outras regiões do país, as fugas e os quilombos foram 

parte importante das lutas pela liberdade dos negros escravizados. A 

estruturação dos quilombos, a incerteza do dia a dia, a iminência dos ataques, a 

falta de alimentação, as mortes por doenças ou nos embates, foram medidas 

encontradas para fugir contra a opressão que vivam nas fazendas e nas regiões 

de mineração.  

 

1.2. Quadro histórico dos arranjos socioespaciais e econômicos do 

Estado de Goiás e sua relação com os lugares de instalação de quilombo 

A figura 7 é um mapa de localização dos municípios com comunidades 

quilombolas atualmente no Estado de Goiás. Com destaque para a região Norte 

e Nordeste do estado e o entorno de Brasília, região em que se encontra a 

Comunidade do Engenho II.  

Segundo Karasch (2012, p. 241), a “Capitania de Goiás era um local ideal 

para a formação de quilombos, por se localizar longe dos centros administrativos 

portugueses” e pelo fato dos fugitivos não encontrarem na região exércitos e 

expedições capacitados para destruir os quilombos.  



54 

 

Para além dessas questões o terreno de Goiás e Tocantins propiciava 

esconderijos aos fugitivos. A proximidade aos rios Araguaia, Tocantins e 

Paranaíba. Os Montes Pirineus, as Chapadas de Arraias e a Serra Dourada eram 

locais de difícil acesso e por isso consideradas propicias para a construção dos 

quilombos.  

Embora os cerrados tornassem a fuga mais difícil, se os fugitivos 
alcançassem as matas, galerias e bosques de buritis que 
margeavam pequenos córregos, poderiam segui-los para 
escapar à perseguição dos capitães-do-mato. Em outras áreas, 
existiam ainda matas extensas no século XVIII, especialmente 
no Norte, entre os rios Araguaia e Tocantins, onde os 
quilombolas eram frequentemente localizados e atacados, 
principalmente nas florestas que margeavam fazendas e 
engenhos. Assim, os escravos tinham disponíveis florestas 
densas, montanhas inexploradas, cerrados espinhosos, 
manguezais infestados por mosquitos, ilhas escondidas, 
inúmeros rios e muita distância dos brancos – tinham, enfim, 
locais onde levantar quilombos e viver em liberdade (KARASCH, 
2012, p.245). 

 

A geografia da região foi um facilitador para as fugas. O norte da capitania 

foi uma região importante na mineração com a extração de ouro, as vilas 

mineradoras de Natividade, Arraias, São Félix e Cavalcante, eram “zonas 

montanhosas” em que se expandiram diversos quilombos. Pilar, São José do 

Tocantins, Muquém também foram regiões que utilizaram de mão-de-obra de 

negros escravizados. Sendo Muquém referência em tradições e informações 

acerca da estrutura e cotidianos dos quilombos em Goiás (KARASCH, 2012). 

As CRQ’s de Pombal e de Porto Leocardio no centro-oeste do estado têm 

suas origens nos deslocamentos de populações afrodescendentes que partiam 

de regiões auríferas e se estabeleceram respectivamente no município de Santa 

Rita do Novo Destino, às margens do Rio Maranhão e às margens do Rio das 

Almas no município de São Luís do Norte  (HERBETTA et al, 2019). 

A diferença do processo de estabelecimento dessas comunidades se dá 

pelo fato de se localizaram próximas a áreas urbanas e vias de acesso 

importantes para o norte do Estado. São resultados de “fluxos migratórios   de 

diferentes diásporas (afro-atlântica e pelos sertões interiores do Brasil) e que 

promoveram a territorialização nos biomas que compõe o território brasileiro” 
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(HERBETTA et al, 2019, p. 63). São espaços de adaptações e de vivências em 

que os sujeitos lutam pela sobrevivência e promovem a ressignificação da 

realidade e construção de novas relações de identidades que constituem a teia 

cultural de suas existências nos espaços que ocupam.  

Araújo16 (2019) define essa adaptação como arraigamento ecológico. 

Para o autor arraigamento ecológico “é um conjunto de estratégias adaptativas, 

historicamente construídas em situações de enfrentamentos recorrentes às 

perturbações do meio”, nesse sentido territorializar-se vai muito além de ocupar 

o espaço, está ligado a entender o espaço físico como um “território epistêmico 

conectado aos domínios da vida”.  

 
16 Essa noção foi elaborada por Alexandre Martins de Araújo durante seus estudos sobre 

fenômenos de adaptabilidade, envolvendo tanto migrantes que ocupam regiões periféricas de 
Goiânia como alguns povos indígenas vinculados ao Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior 
Indígena – NTFSI, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Figura 08 – Distribuição espacial das comunidades quilombolas no estado de Goiás. 

 

Fonte: IBGE; INCRA. Elaboração: OLIVEIRA, A.S, 2019.  
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O processo da ocupação demográfica de Goiás se deu em função da 

mineração do ouro no século XVIII, podendo ser associado ao processo de 

ocupação do Bioma Cerrado. Anterior a esse período os indígenas eram os 

ocupantes do território.  

Os movimentos chamados de bandeiras, liderados principalmente por 

expedidores advindos do sudeste do país, eram viagens organizadas com o 

intuito de encontrar minas de ouro no interior do país e capturar indígenas para 

a venda. É durante o século XVIII que vão surgir os primeiros arraiais na região 

com a descoberta do ouro. Nesse processo, nas décadas de 1730 e 1740, vão 

surgindo na região setentrional do atual estado de Goiás vários povoados, entre 

eles, Cachoeira, Crixás, Natividade, Pontal, Arraias, Cavalcante17, Papuã (atual 

Pilar), São José do Alto Tocantins (atual Niquelândia) entre outros. No entanto, 

no final do mesmo século, um afluxo de pessoas esvazia essas cidades, 

deslocando as populações para Minas Gerais e Mato Grosso (ROCHA, 2001). 

Durante o período de mineração a força de trabalho utilizada para a 

exploração do ouro e das pedras preciosas era a mão de obra negra africana 

escravizada, estima-se que por volta do ano de 1804 a população de negros 

escravizados era de 20.000 para uma população de 30.000 e no ano de 1824 o 

total de escravos era de 24.000 em um total de 61.000 habitantes da região. O 

que é apontado com um dos fatores para a formação de inúmeros quilombos 

resistindo ao sistema opressor escravista (ROCHA, 2001). 

De acordo com Barreira (2004), a atividade mineraria desenvolveu-se em 

três fases: (1): Predomínio da exploração de veios d’água e de jazidas e o 

povoamento ao longo dos rios que eram locais de extração; (2): Uso de técnicas 

rudimentares e mão de obra escrava, com povoamento e assentamento urbano 

consolidados e pequena, porém notável para a época, melhoria na rede viária; 

(3): Período de decadência da atividade com queda na rentabilidade das minas 

e reorganização socioeconômica no Estado de Goiás.  

A expansão das fronteiras possibilitavam um crescimento rápido da 

população, assim, transformada na nova fronteira agrícola do país, a ocupação 

 
17 Cavalcante, em 1734 era considerada como uma capital regional responsável até o século XX 

pela dinâmica de ocupação da região da Chapada dos Veadeiros.    



58 

 

do Estado de Goiás aconteceu de formas variadas devido à diversidade 

socioeconômica dos migrantes e pela descontinuidade18, formando espaços 

insulados como o Sudoeste Goiano, Estrada de Ferro, Vale do São Patrício, 

Goiânia19, que se constituem em verdadeiras frentes de ocupação impulsionadas 

pelo governo, com projetos de ocupação (BARREIRA, 2004).   

A inserção do Centro-Oeste no mercado nacional iniciou-se a partir de 

1912, por meio de dois fatores: desenvolvimento da economia cafeeira do 

Centro-Sul e da inserção da estrada de ferro em território goiano (GOMES; 

TEIXEIRA NETO, 1993; BARREIRA, 1997; CHAUL, 2000; BORGES, 2000).  

A ocupação mais intensiva da região ocorreu a partir da década de 1930, 

com a política do governo de Getúlio Vargas chamada de “Marcha para o Oeste”. 

De acordo com Chaul (2000), as bandeiras, atividades mineratórias, pecuária e 

agricultura constituíram-se em marchas para o oeste “incipientes” que abriram 

caminhos, renovaram fronteiras e estabeleceram marcas para o projeto de 

Vargas. 

A Revolução de 1930 e a instauração do governo Vargas com um projeto 

industrializador para o país foram peças fundamentais para a expansão das 

fronteiras no país, pois as regiões Centro-Oeste e Norte, antes pouco exploradas 

pelo setor industrial, tornam-se possibilidades de expansão e de integração do 

país, econômica e territorialmente. 

As particularidades ambientais do Norte Goiano com topografia (relevo) 

movimentado, intercalado com chapadas, acompanhado de redes de drenagens 

encaixadas não constituíram diretamente um atrativo para inserção dessa região 

em grandes fazendas voltadas para a agropecuária extensiva. O destaque se 

manteve apenas para as atividades de pecuária, que coincidem com o modo de 

vida e práticas culturais locais e rurais (BARREIRA, 2004; ALMEIDA, 2012).  

 
18 O desbravamento geográfico do território goiano tem origem nas expedições bandeirantes 

desde o final do século XVI. No século XVIII, experimenta-se um novo movimento, de curta 
sobrevida, em que se observa a formação urbana nas zonas de mineração. A ocupação do 
território, após esse período, é caracterizada pela expansão das fazendas de gado e das “roças” 
de subsistência e de economia mercantil (SILVA, 2015, p. 6) 
19 O discurso da transferência da capital apontava um debate acerca da insalubridade e falta de 

infraestrutura frente ao crescimento demográfico e a modernidade que se pautava no “Estado 
moderno e seu interesse pelas necessidades individuais, familiares e comunitárias de seguridade 
social e de serviços organizados de saúde.” (FREITAS, 1999) 
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Mas, deve ser destacado que o processo de inserção de Goiás como um 

dos “celeiros nacionais”, o território goiano e, portanto, de suas regiões estiveram 

sujeitas a atuação dos projetos vinculados aos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PNDs). 

Os PNDs foram divididos em três etapas, mas o papel de ocupação 

territorial foi dado ao II PND (1975 – 1979), que tem claramente o projeto de 

organizar o território brasileiro de acordo com a lógica do projeto geopolítico. No 

domínio dos Cerrados o II PND favoreceu diretamente a ocupação e 

desenvolvimento dessa região, como o Plano de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO) e o Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola da 

Região dos Cerrados (PRODECER). 

O POLOCENTRO, criado em 1975, com objetivo de promover o 

desenvolvimento e modernização das atividades agropecuárias mediante a 

ocupação das áreas de Cerrado com aproveitamento em escala empresarial no 

desenvolvimento, especialmente, de linhas de financiamento rural, fortalecendo 

de maneira acelerada o processo de capitalização no campo em regiões 

específicas. Em Goiás, foram selecionadas cinco áreas (Gurupi, Pirineus, 

Paraná, Piranhas e Rio Verde) que dispunham de alguma infraestrutura e 

razoável potencial agrícola (CUNHA, 1994). 

O PRODECER contou com financiamento da agência japonesa (JICA) e 

do governo brasileiro e ao estimular crédito supervisionado com empréstimos 

fundiários de investimento e de cobertura de despesas operacionais e de 

subsistência do mutuário atraiu um número significativo de agricultores (ALHO; 

MARTINS, 1995).   

Tais programas, no entanto, privilegiaram no estado de Goiás algumas 

regiões em detrimento a outras. Arrais (2004; 2013) destaca que os créditos e 

incentivos fiscais recebidos no Sudoeste são incomparáveis aos investimentos 

concedidos ao Nordeste, tal fato também se associa aos interesses das classes 

sociais hegemônicas  

Tais interesses não levaram em conta “heterogeneidade ambiental 

(biodiversidade), como também a heterogeneidade social (sócio biodiversidade)” 

(BOURLEGAT, 2003, p. 13) e, que ao favoreceram a implantação de 
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infraestrutura, especialmente viária, transformaram especialmente a região 

Sudeste em um grande centro agrícola e isolaram a região Norte/Nordeste. 

Para Almeida (2012), o processo de inserção na dinâmica da expansão 

da fronteira agropecuária dessas regiões teria sido parcialmente freado pelos 

limites estabelecidos pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e pelo 

relevo mais movimentado.  

Consequentemente, as regiões Norte/Nordeste apresentam maior 

concentração de vegetação remanescente dos cerrados, onde se sobrepõe 

diversas políticas públicas para conservação da biodiversidade (GANEM et al., 

2008), regiões essas em que estão situadas parte das comunidades 

remanescentes quilombolas do estado, destacando o Território Quilombola 

Kalunga, maior território quilombola do Brasil.   

Oliveira (2019) destaca que o isolamento do Nordeste Goiano persistiu 

até a década de 1980, quando ocorreu a pavimentação da GO-118 (Brasília – 

Nordeste Goiano), que possibilitou a partir de 1985, a proposição de projetos 

voltados para o turismo de exploração da beleza cênica da Chapada dos 

Veadeiros e de misticismo e esoterismo destacados para a cidade de Alto 

Paraiso.  

Atualmente, no entanto, conforme apresentado por Silva (2018), o Norte 

e o Nordeste Goiano são as novas regiões no circuito produtivo do agronegócio, 

em que os processos de territorialização do agronegócio e modernização do 

campo estão desorganizando os arranjos espaciais pré-existentes, alterando a 

dinâmica socioespacial, econômica e ambiental.  
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Parte 2 – Sitio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

 

1.3. Sítio Histórico Kalunga 

Arruti (1997) ao estudar a comunidade Kalunga como remanescente, 

esclarece que é uma comunidade percebida entre o espaço e as identidades em 

um ambiente rural. Nesse sentido Mota (2010) corrobora que uma das 

identidades do Sitio Kalunga está interligada ao território, levando-se em 

consideração a assimilação “simbólica-expressiva” do espaço, da cultura, das 

relações territoriais, das festas (MOTA, 2010).  

O Sítio Histórico Kalunga é o principal território de remanentes 

quilombolas no Brasil, ocupam atualmente uma área de 263 mil hectares20, 

divididos entre os municípios de Cavalcante, onde concentra a maior parte do 

Sitio sendo 71%, o restante se divide em 13% Monte alegre de Goiás e em 

Teresinha de Goiás 15%. O reconhecimento, como Sitio Histórico e Patrimônio 

Cultural, se deu em 1991, no entanto o processo para a regulamentação das 

terras foi lento.  

O Sítio Kalunga está localizado na região de Vãos da Serra Geral, sua 

vegetação é predominantemente de Cerrado, abastecida pelos Rios Paranã, das 

Almas, Rio Corrente, Prata, Couros, Areias, Correntinha e Curriola que são 

fundamentais para a sobrevivência e manutenção das comunidades (ALMEIDA, 

2010a). As cheias dos rios favorecem a agricultura, nos 30% de extensão 

territorial em que se é possível o plantio de milho, arroz, mandioca, feijão, já as 

áreas de pasto favorecem a criação de bovinos e equinos  (BAIOCCHI, 2012). 

Outras atividades nas comunidades Kalunga estão relacionadas a pesca 

artesanal e as hortas de verduras.  

As atividades agrícolas são realizadas com o auxílio de enxadas e 

machados com técnicas consideradas tradicionais. As plantações são realizadas 

em roças de toco, afastados das casas dos quilombolas cerca de 5 até 20 km 

devido a topografia acidentada do território e ao solo ácido e se caracterizam por 

 
20 O Relatório do INCRA, sobre o “Andamento Dos Processos” publicado em 2014, descreve 
que atualmente o Sítio Kalunga compõe área de 261,999.6987 mil hectares (INCRA, 2014). 
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ser uma atividade de subsistência, com a baixa comercialização do excedente 

(MOTA, 2010). 

Marinho (2008) divide o território Kalunga em quatro núcleos relação as 

serras e bacias hidrográficas, Engenho II, Vão do Moleque, Vão de Almas e 

Ribeirão dos Bois (Figura 08), distantes de Cavalcante respectivamente, 30, 70 

e 120 Km. A Comunidade do Engenho II é a que apresenta melhor estrutura 

contando com energia elétrica, água encanada e uma escola que atende desde 

a Educação Básica até o Ensino Médio.   
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Figura 09 – Sítio Histórico e Patrimônio Cultura Kalunga (SHPC) – Go.  

 

Fonte: Labogef, IESA



64 

 

 

De acordo com o Perfil das Comunidades Quilombolas: Alcântara, 

Ivapurunduva e Kalunga publicado pela Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 2004, o Sitio é composto por 62 

comunidades em um total de 3752 habitantes, em 2018 o Presidente da 

Associação Quilombo Kalunga contabilizou 2000 mil famílias e cerca de 8000 mil 

pessoas contabilizando os municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte 

Alegre de Goiás21.  

Segundo Arruti (2006) o principal fator “que está em jogo em qualquer 

esforço coletivo pelo reconhecimento oficial como comunidade remanescente de 

quilombos são sempre os conflitos fundiários em que tais comunidades estão 

envolvidas” e o reconhecimento dessas comunidades está ligado a “um processo 

histórico de espoliação” (ARRUTI,2006, p. 82). Mota (2010) afirma que a questão 

da terra para os Kalunga tem prioridade frente ao reconhecimento identitário. 

A luta de posse pela terra para o Kalunga tem um processo histórico que 

se inicia entre as décadas de 1970 e 1990 com os conflitos entre grileiros, 

fazendeiros e empresários. Na década de 1980 a Universidade Federal de Goiás 

iniciou ações de identificação de terras Kalunga. Em 1985 houve a primeira 

tentativa de titulação da terra. Em 1991, foi sancionada a Lei Estadual nº 

11.409/91146 que delimitava a área do Sitio Histórico em 241,3 mil hectares de 

terra e direcionava o direito das terras aos quilombolas e a desapropriação. Em 

1996, foi criada a Lei Complementar 19/1996, que definia como  “patrimônio 

cultural e sítio de valor histórico a área de terras situada nos vãos das Serras do 

Moleque, de Almas, da Contenda-Calunga e Córrego Ribeirão dos Bois, nos 

Municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, no Estado de 

Goiás” (BRASIL, 1996, s/p). Nos anos 2000 a Fundação Palmares cria a Portaria 

Interna nº 40 que dá o título de reconhecimento nº004 para os Kalunga, que não 

obteve nenhum êxito com os processos de desapropriações (MOTA, 2010). 

Em 2003 foi criado o Decreto nº 4.887/2003, que em linhas gerais define 

quem são os remanescentes quilombolas baseados na auto-atribuição da 

 
21 Informação obtida em audiência pública/trabalho de campo.  
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trajetória histórica e da relação com a terra (BRASIL, 2003). O Decreto nº 

6.040/2007 foi considerado por Mota (2010) a ferramenta que os Kalunga 

“encontraram a possibilidade de garantir a posse de suas terras e de serem 

atendidos por políticas públicas de inclusão específicas para remanescentes” 

(MOTA, 2010, p.161). 

A Comunidade Kalunga teve em 2005 suas terras regulamentadas em 

253 mil hectares e certidão de reconhecimento do território. A titulação só 

ocorreu em 2009 em comemoração ao dia da Consciência Negra. Foi assinado 

pelo Presidente da República 30 decretos em função da regulamentação das 

terras quilombolas, disponibilizando um total de 335 mil hectares, sendo 

distribuídos em 14 estados brasileiros. Deste total de 335, foram 263,2 mil 

destinados aos Kalunga, sendo considerada a maior comunidade quilombola do 

Brasil (ALMEIDA, 2015). 

Após a conquista das terras, foi estipulada a desapropriação daqueles que 

ocupavam as áreas quilombolas, tendo o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, o INCRA a função de ressarcir aos proprietários que ocupavam 

as terras do Sítio Histórico, mas até o ano de 2014 não havia ocorrido nenhuma 

desapropriação. 

Baiocchi (2013) foi a pioneira nos estudos das comunidades do Sitio 

Kalunga na década de 1980. Para além da “descoberta” das comunidades ela 

investigou o porquê da denominação ao povo que vivia naquele espaço como 

kalungueiros ou calunguerios. Segundo a autora para os moradores do Sítio, 

Kalunga é um “lugar sagrado que não pode pertencer a uma só pessoa ou 

família. É de todos pras horas de dificuldade. Ali nunca seca, é um pântano. Bom 

pra plantar.” Kalunga seria uma planta (simarubáceas), símbolo de poder e 

ancestralidade (BAIOCCHI, 2013, p. 45).   

Outros significados para a palavra calunga são apresentados. Para Silva 

(1992) kalunga ou lunga se remete a uma boneca de madeira características do 

continente africano que representavam a fonte de poder político de um grupo 

social fundado na terra. Para Lienhard (1998) é um deus angolano das 

profundezas. Cascudo (1972) define a palavra Kalunga como uma boneca que 

representa a forma humana ou animal. 
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Segundo Almeida (2015) a denominação Kalunga, como uma 

identificação para os moradores do Sitio Histórico Kalunga contribuiu também 

para a construção da identidade territorial. A partir das políticas governamentais 

e da Fundação Cultural Palmares, o autoreconhecimento permitiu uma 

conscientização e valorização da cultura e  

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” (ALMEIDA, 2015, p. 55). 

 

O Sitio Histórico Kalunga é a maior comunidade em extensão territorial no 

Brasil e, como já apresentado, tem sua divisão em quatro principais núcleos 

Engenho II, Vão do Moleque, em Vão das Almas, Ribeirão dos Bois. A 

comunidade do Engenho II é a que apresenta melhor infraestrutura entre as 

demais, como energia elétrica, água encanada e internet, recurso que nunca 

chegaram a outras comunidades do Sítio.  

A Comunidade do Engenho II foi a comunidades escolhida como recorte 

espacial da pesquisa. Segundo Maia (2014) a comunidade do Engenho II 

recebeu esse nome por ser uma região de produção de açúcar e pinga, onde os 

moradores da região trabalhavam no período de seca. A comunidade é 

composta por cerda de 120 famílias e aproximadamente 600 pessoas e tem 

como fonte de renda a agricultura familiar, o turismo e o artesanato (MAIA, 2014).   

Com uma área extensa e com solos poucos férteis decorrentes da elevada 

acidez e pedregosidade, o que dificultava o cotidiano da agricultura sem a 

disposição do maquinário adequado. A agricultura se resume ao plantio de milho, 

mandioca, fumo, algodão, arroz e batata. A fabricação da farinha de mandioca e 

de cachaça complementam a base econômica das comunidades. As variações 

climáticas com longos períodos de seca e as diversas tempestades, diminuem a 

subsistência e qualidade dos produtos para a venda. 

As terras escolhidas para o plantio foram realizadas por cada família sem 

a necessidade de cercas ou um processo extensivo de divisão, conforme figura 

9 cada grupo familiar cuidava do seu espaço utilizando como moradia, pecuária, 

agricultura, respeitando “os limites territoriais de cada ‘propriedade’ ou domínio”, 
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o que “demonstra que existe a noção de propriedade em relação ao território que 

ocupam [...]pois sabem identificar a origem de cada posse, em sua maioria 

adquirida via herança, em menor quantidade via compra (MARINHO, 2008, p. 

91). 

Figura 10. Roça Engenho II 

 

Fonte: Faria, 2018. 

Esses espaços de moradia e plantio, as roças, podem ser observadas na 

figura 10, delimitada por traçados que representam as ruas e estradas dentro da 

comunidade.  

Figura 11 – Vista pelo Google Earth da Comunidade do Engenho II  

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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As ruas na comunidade do Engenho II não são pavimentadas e as 

construções de alvenaria se misturam com os estabelecimentos de adobe e 

palha, conforme figuras 12 e 13. 

Figura 12 – Rua na Comunidade do Engenho II. 

 

Fonte: Faria, 2018 

Figura 13 – Comunidade do Engenho II. 

 

Fonte: Faria, 2018 

Dois pontos de referência para a comunidade correspondem ao Centro de 
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Atendimento ao Turismo (CAT) e o prédio da escola (Figura 14 e 15). No entanto, 

outros estabelecimentos também são frequentes no local, como a Igreja Católica 

(Figura 16), a Igreja Evangélica, os bares, o campo de futebol, os restaurantes, 

entre outros.   

Figura 14 - Escola Mun. Joselina Francisco Maia e na Escola Est. Calunga II 

 

Fonte: Faria, 2018. 

Figura 15 – Centro de Atendimento ao Turista. 

 

Fonte: Web, 2020. 
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Figura 16- Vista da Igreja Católica na Comunidade do Engenho II. 

 

Fonte: Faria, 2018. 

O processo de construção das comunidades quilombolas no Brasil em 

lugares invisíveis e a instalação dos remanescentes quilombolas no atual 

Território do Sítio Kalunga fez com que as comunidades ocupassem uma área 

de beleza cênica proporcionada pela diferente topografia e por belas cachoeiras. 

A Comunidade do Engenho II, pertencente ao Sítio tem o diferencial por ser 

considerada um potencial turístico natura do Estado de Goiás. E é o ecoturismo 

um dos fatores de apresentação e de visibilidade da comunidade para a 

sociedade não quilombola.  

No próximo capítulo, apresentaremos como a criança foi apresentada na 

historiografia, as crianças do Engenho e as relações entre a sociedade 

envolvente e com o turismo.  
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Capítulo 02. Crianças e as influências socializadoras na 

Comunidade do Engenho II 

Figura 17. Representação da Comunidade Engenho II, elaborado por B. K. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Parte 1 – Crianças e Historiografia 

 

A imagem que abre esse capítulo (Figura 17) nos mostra três crianças 

brincando em meio a elementos da natureza, uma imagem que pode ser 

considerada simples a um primeiro olhar, mas pode ser reveladora de 

determinados elementos que a criança se apropria no sentido de compor 

imageticamente o seu lugar de pertencimento, tais como a paisagem rural e 

ambiental  

As crianças da comunidade do Engenho, apresentada no capítulo 

anterior, são os sujeitos amostrais da pesquisa no Sitio Kalunga. Para tanto, 

identificou-se a necessidade de apresentar o percurso histórico da criança como 

sujeito histórico nas pesquisas acadêmicas; na visão que a sociedade imprimia 

e imprime no que se remete a infância e crianças; na construção das identidades 

sociais e individuais nas relações entre os grupos pertencentes e, no papel da 

criança na sociedade.  

Na segunda parte do capítulo vamos apresentar as questões que 

remetem a presença do turismo, especificamente do ecoturismo, no Engenho e 

suas relações com a comunidade. Para Wearing e Neil (2001) o ecoturismo é 

aquela concepção do turismo que para além de se caracterizar pelo movimento 

ou viagem, tem como destino a natureza, se preocupa e induz à conservação do 

local e tem papel educativo. Para os autores, os ecoturistas, priorizam minimizar 

os impactos ao meio ambiente estimulando entre a educação ambiental, 

principalmente se envolvendo com as populações locais.  

 

2.1. As crianças na historiografia. 

 

Ao iniciarmos a pesquisa e a inquietação em tentar entender a percepção 

das crianças quilombolas do Engenho II, foram analisados trabalhos que 
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tivessem a criança como objetivo de pesquisa e, para além de serem o objetivo, 

o sujeito de sua própria história22. 

As crianças como sujeitos históricos foram reconhecidas primeiramente 

pela Psicologia e Pedagogia, no entanto, desde o período colonial no Brasil 

encontramos registros historiográficos que apontavam a presença das crianças 

e a colocavam como o espelho do homem adulto passível de exploração.  

A exploração da criança remonta ao período colonial, quando do processo 

de ocupação do território brasileiro, crianças, chamadas de grumetes, eram 

trazidas nos navios portugueses para realizar os trabalhos manuais perigosos 

que os adultos se recusavam a realizar (RAMOS, 1999) a presença jesuíta no 

também contribuiu para o fortalecimento do trabalho infantil, bem como a 

legitimação da sociedade da exploração da mão de obra infantil, pois o trabalho 

transforma o homem em uma pessoa boa e honesta   (CUSTÓDIO, 2009). 

Com as políticas assistencialistas da segunda metade do século XVI, as 

Santas Casas de Misericórdias espalhadas pelo país, se utilizam das crianças 

deixadas na instituição para realizar trabalhos domésticos em troca de baixas 

remunerações ou de abrigo e alimentação. Com a escravidão o lugar da criança 

não é dissociado do trabalho, sendo relegado ao status de objetos ou “animais” 

das crianças burguesas (MARCÍLIO 1999). 

Na segunda metade do século XIX as primeiras instituições de caráter 

filantrópico começam a ser organizadas no Brasil, nos estados de Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Maranhão e Amazonas. São essas instituições os “asilos” com a 

finalidade de acolher as crianças pobres e abandonadas com o intuito de 

 
22 A história da criança é entrelaçada pelas pesquisas da história da infância. No entanto, 

demorou para que as Ciências Humanas desse a atenção necessária para as crianças como 
objetivos centrais de suas pesquisas, bem como considerassem as crianças como sujeitos 
históricos, de direitos e portadores de “falas” (CORSARO, 2003). Fato que também é apontado 
por Aries (1973) como uma possível incapacidade do adulto em perceber a criança e a infância 
separada da institucionalização de um adulto. 
Para De Mause (1991), a criança contemporânea é percebida como um ser que vive diversas 
fases intelectuais e emocionais e por não ter sido percebida entre as relações corporais, 
espaciais e temporais, fez com que a infância tivesse um significado esvaziado.  
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prepará-los para o mundo do trabalho através da educação escolar e do 

aprendizado de um ofício (MARCILIO, 1997). 

A primeira experiência industrial no Brasil submetia as crianças a 

condições de trabalho desumanas, jornadas de trabalho cansativas, locais de 

trabalho perigosos e insalubres, a possiblidade de inúmeros acidentes de 

trabalho e morte prematura das crianças.  A industrialização era substanciada 

pelo discurso de dignificação do homem pelo trabalho e a utilização da mão de 

obra infantil era uma alternativa por ser barata, pela ausência de reivindicação 

de direitos e pelo auxílio que possibilitavam para as famílias empobrecidas. 

(MOURA, 1999). 

Na primeira metade do século XIX as crianças e adolescentes são vistos 

como influenciáveis e incapazes de definir seus “desejos” e “anseios”, 

necessitando de uma presença adulta para tomar as decisões. No mesmo 

período surgem legislações e instituições23 de atendimento ao menor com a 

intencionalidade de assistir aos menores desvalidos e recuperar os que 

estivessem em situações de delinquência (VERONESE, 1999).  

Foi com a Constituição promulgada em 1988 e os Direitos Fundamentais 

da Criança e do Adolescente, que elas foram pensadas como detentores de 

direitos. E que Estado, sociedade e família deveriam ser os responsáveis por 

garantir esses direitos. O Estado deveria ser assegurar dos direitos 

fundamentais com políticas públicas, proteção e justiça. A sociedade e a 

garantirem o acesso da criança aos seus direitos e a segurança (PAGANINI, 

2011).  

A pobreza das famílias está historicamente interligada com a exploração 

do trabalho infantil, bem como a noção de tradição cultural do trabalho rural que 

significativamente é maior que na zona urbana. Percebe-se uma contradição ao 

discurso de emancipação e dignificação do homem com o trabalho, visto que a 

exploração do trabalho infantil reforça a exclusão dessa criança da sociedade 

 
23 Escolas de Aprendizes Artificies em 1909, Serviço de Atendimento ao Menor em 1927, 

Conselho Nacional de Proteção à Maturidade e a Infância em 1934, A Organização dos Serviços 
de Proteção à Infância no Brasil em 1935, Juntas Municipais de Proteção à Maternidade e 
Infância em 1935, Política Nacional do Bem do Menor em 1941, Fundação Nacional do Bem 
Estar do Menor em 1960, Código de Menores em 1979. 
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que ocupa. Nessa perspectiva a criança ou adolescente é levado a seguir o 

modelo de vida de seus pais, mesmo que seja um modelo de exploração. 

(PRIORI, 2006) 

Os fatores sociais como a pobreza e a exclusão social impulsionam a 

exploração infantil, seja pelo sistema capitalista neoliberal, seja pela família em 

busca de sobrevivência. Segundo Oliveira e Robazzi (2001) o mercado de 

trabalho também é um fator impulsionador do trabalho infantil, visto que com os 

baixos salários dos adultos, as crianças e adolescentes são incentivadas ou 

forçadas ao trabalho para reforçar a renda familiar.  

A exploração infantil também ocupa outros espaços e a exploração do 

“uso e abuso do corpo” são crescentes e motivos de preocupação tanto no Brasil 

quanto no mundo. Essa exploração está ligada a ideia de escravidão 

contemporânea pautada pela rápida e elevada rentabilidade e baixa importância 

as diferenças étnico-raciais, embora no Brasil, os afrodescendentes apresentem 

maior vulnerabilidade.  No Brasil, as crianças e adolescentes nessa relação de 

exploração sexual, são percebidos como propriedade privada e “objeto sexual e 

comercial” (ANJOS; REBOUÇAS, 2015).  

A exploração de crianças negras tem seus primeiros relatos no Brasil 

durante o período da escravidão. Com a chegada dos africanos ao país foram 

objetivados, tratados de maneira cruel, ignorados como seres humanos e vítimas 

de violência física e psicológica. As crianças representavam apenas 02, entre 10 

africanos escravizados e segundo Goes e Florentino (2006) poucos chegavam 

à idade adulta, a mortalidade até um ano de vida era de um terço dos nascidos 

e de 80% até os cinco anos. Os que sobreviviam ficavam órfãos rapidamente e 

aos 11 anos de idade, oito em cada 10 crianças não tinham relações ou pais 

vivos. A partir dos 04 anos de idade, as crianças negras já iniciam os trabalhos, 

aos sete anos seu valor de venda já equivalia a 60% a mais e aos 14 anos já era 

tinha as mesmas ocupações e trabalho de um negro escravizado adulto (GOES 

e FLORENTINO, 2006)  

As crianças negras além de iniciarem os trabalhos ainda na primeira 

infância, eram violentados fisicamente pelos filhos dos senhores de engenho que 

os tinham como “brinquedos”, “leva-pancadas” ou “animais de estimação”. 
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(NEVES, 1992) A violência sexual entre adultos e crianças era presente no 

período colonial e não foi vista como crime, os adultos, muitas vezes senhores 

dos negros escravizados, viam as crianças e adolescentes como parte de sua 

propriedade e por esse motivo podiam usar delas de acordo com a sua vontade 

(MOTT, 1992). 

A história da infância das crianças negras no Brasil é marcada pela 

violência, humilhação, vulnerabilidade e invisibilidade. As crianças e 

adolescentes, inicialmente não foram pensados como sujeitos pertencentes a 

sociedade.  A historiografia indica, portanto, que as crianças negras não eram 

vistas na condição de humanos e sim como propriedades.  

No Sítio Kalunga, denúncias de abusos e violências foram denunciadas 

pela mídia a partir do ano de 2015, revelando que na comunidade a realidade 

não era diferente do restante do país e que ainda carregava a herança patriarcal 

machista de exploração do corpo negro.  

No ano de 2015, o Jornal O Popular, publicou uma reportagem abordando 

casos de abuso sexual de crianças e adolescentes na cidade de Cavalcante e 

nas comunidades remanescentes quilombolas. A matéria destacava a abertura 

de 11 inquéritos de abuso sexual contra crianças e adolescentes entre 05 e 14 

anos, incluindo de uma adolescente remanescente quilombola de 12 anos que 

acusa um ex-prefeito da cidade.  

Como o título “Escravas do Medo: livres da escravidão, escravas de 

abuso” (Figura 18), a reportagem conta situações de violências sexuais de 

crianças e adolescentes dentro e fora das comunidades quilombolas. Em duas 

páginas são expostas histórias de meninas abusas sexualmente dentro e fora da 

comunidade. Relatos de medo, de dor e do silenciamento. A reportagem ainda 

aponta que até o ano de 2015, apenas 04 pessoas foram presas de um total de 

15 inquéritos instaurados.  
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Figura 18 – Capa da reportagem do Jornal O Popular de 04/04/2015  

 

Fonte: Jornal O popular, 04/04/2015 

A falta de estrutura é apontada pelos órgãos responsáveis pela falta de 

celeridade no andamento dos casos, como pelo fato da cidade de Cavalcante 

não ter um delegado, um juiz ou policiais suficientes para as investigações e 

encaminhamento das denúncias.  

Os relatos na reportagem apresentam que entre os agressores 

encontram-se autoridades policiais, políticas, turistas e membros familiares. Um 

dos acusados de abuso sexual contra uma criança quilombola se defende 

dizendo que apenas levou a criança para sua casa com o intuito de ajudar a ela 

e sua família.  

De acordo com o jornal, são três as principais abordagens dos agressores 

nas comunidades quilombolas, a primeira é entre os membros da própria 

comunidade que se aproximam das crianças e adolescentes oferecendo trabalho 

ou dinheiro e cometem os crimes; outra abordagem são autoridades e turistas 

em festas religiosas e a terceira abordagem é a retirada das crianças para fora 

das comunidades com o discurso de lhes oferecer melhores condições de vida, 

quando na verdade são obrigadas a realizar trabalhos domésticos e em alguns 

casos se tornam vítimas de abusos e violências sexuais (O Popular, 2015). 
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O abuso sexual pode ocorrer em qualquer família e segundo Grossi (2011) 

não é a classe ou condição social, econômica ou religiosa que protege ou torna 

a vítima vulnerável, o abuso sexual é uma questão de “dominação de classe, de 

gênero, de raça” e de autoridade, principalmente quando se acontece entre 

adultos e crianças, pois reafirma o autoritarismo que os adultos acreditam 

possuir quando estabelecem qualquer tipo de relação com uma criança 

(GROSSI; PEDERSEN, 2011). São atos de violência que reforçam as opressões 

interseccionais24 sexistas, racistas e patriarcais que afligem meninas e mulheres 

negras, reforçam uma masculinidade baseada no poder e na dominação de um 

corpo que não lhe pertence.  

De acordo com o Ministério da Saúde em 2017, 85% das denúncias de 

violência sexual no Brasil tinham as meninas como vítimas, sendo 21% de 

crianças entre 01 e 05 anos, 40% entre 10 e 14 anos, e entre 15 e 19 anos um 

representativo de 19%. Quase 27% das denúncias recebidas apontavam que os 

abusos eram cometidos por algum membro da família da vítima e que o 

percentual de homens chegava a 88%.  

Na reportagem publicada em 2019, o Jornal O Popular, aponta que os 

casos de violência sexual na cidade de Cavalcante e nas comunidades 

quilombolas ainda expressam números alarmantes, 12 inquéritos em fase de 

conclusão e 14 denúncias em apuração, sendo 7 em comunidades quilombolas. 

Para o delegado da cidade, os abusos são disseminados por toda a cidade, não 

apenas nas comunidades remanescentes quilombolas e está ligado as situações 

de pobreza e vulnerabilidade (O Popular, 2019).  

Apesar de relatar um problema recorrente na sociedade brasileira, que 

são os abusos sexuais, a reportagem de 2015 usa expressões como “escravas” 

e “presas fáceis” para se referir as crianças e adolescentes, expressões que 

 

24 A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de 
mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como 
ações e políticas especificas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo 
aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 177). 
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colocam as mulheres em uma posição de inferioridade. São apresentadas na 

reportagem por uma condição que não mais ocupam que é a da escravidão e 

metaforicamente identificadas como influenciáveis. A visão da reportagem é 

aquela de que os quilombolas precisam de uma intervenção que os “liberte”.  

A reportagem é um exemplo de opressão interseccional tanto pelo título 

quanto pela escrita racista e patriarcal. As meninas apresentadas na matéria 

perdem suas identidades de gênero, classe, étnico-racial, quilombola e são 

identificadas como “escravas”, o que remete ao leitor uma posição de submissão, 

ausência de valor social e mercadoria. As mulheres negras na sociedade 

brasileira ainda carregam o estigma de não possuírem o direito de serem 

protagonistas de suas próprias histórias, de carregaram as tradições de suas 

comunidades e de construírem suas identidades.   

A tentativa de preservar as tradições e as identidades das comunidades 

tradicionais são também permeadas por conflitos e opressões socioeconômicos 

ainda características da sociedade envolvente capitalista e machista, que 

imprimem consequências que afetam as comunidades tradicionais, como o 

Engenho. No entanto, a comunidade mantém a objetividade quanto a garantia 

das essências históricas e culturais.  

Nesse sentido, percebendo as crianças na pesquisa como sujeitos 

históricos construtores de seus processos identitários, o que essas crianças e 

adolescentes, imersas nessas realidades, pensam, escrevem, refletem sobre si 

no espaço de vivência e de afetação ao qual elas são integrantes?  

 

2.2 - Os “lugares” das crianças remanescentes quilombolas. 

As diferentes narrativas das crianças quilombolas levam em consideração 

os processos histórico-culturais. Narrativas que são pensadas a partir da 

concepção de “si mesmo” apresentada por Butler (2015), que caracteriza o 

sujeito como resultado de conjuntos de atravessamentos ou, como conceitua 

Arruti (1997) e Pacheco (1996), de agenciamentos e construções constantes. 

Segundo Butler (2015), o sujeito não pode narrar a si mesmo sem se 
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responsabilizar pelo que diz e sem se separar de tudo o que o constrói e da 

sociedade a sua volta.  

Nesse sentido, iniciado o processo da pesquisa com as oficinas e rodas 

de conversas, percebemos que as crianças estavam em busca de serem 

reconhecidas enquanto sujeitos sociais integrantes da comunidade do Engenho. 

Principalmente nas relações e nos espaços que ocupavam. E esse 

reconhecimento só é possível como afirma Butler (2015) quando o olhar do Outro 

externo é direcionado a esses sujeitos e pautados na desconstrução.   

Para Derrida (2008) a desconstrução é uma “revisão da soberania” é 

desestabilizar a estrutura central. E só é possível realizar esse movimento de 

desconstrução na descentralização dos sentidos, na (re)interpretação das 

narrativas, dos gestos, dos fatos e dos discursos, de forma a descobrir o 

protagonismo dessas crianças no processo identitário da comunidade e na sua 

inserção na sociedade envolvente.  

O local onde todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, adultos 

jovens e velhos, pertencem ao mesmo local é na família. É na família que todas 

as gerações se encontram, mesmo que exista o distanciamento afetivo, o 

contexto familiar é aquele em que todos os indivíduos, independente da faixa de 

idade coabitam o mesmo espaço, físico ou mental (ADATTO, 1998).  

As relações estabelecidas nas comunidades remanescentes quilombolas 

rurais, são percebidas na territorialidade e nas relações que segundo Raffestin 

(1993) são como sistemas de malhas, nós e redes em que comunicação e 

circulação permeiam as dinâmicas do território. Nesse sentido cada território é 

único, singular. O que também pode ser aplicado a categoria de lugar entendido 

como o espaço geográfico onde a realidade acontece (SANTOS, 2004). 

O lugar para Luchiari e Isoldi (2007),   

não é somente uma parte do mundo, mas o próprio mundo 

localizado. É nos lugares que a vida social se recria. As relações 

sociais e territoriais ali se dão enquanto realidade palpável. E, 

como os lugares e o mundo formam uma totalidade dinâmica, as 

identidades dos lugares são produzidas constantemente, não 

são apenas cristalizações do passado, heranças do vivido, mas 

representações do mundo no lugar e do lugar no mundo. Assim 

podemos pensar em um espaço social híbrido, onde novos e 
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velhos usos do território coexistem como um motor de dinâmica 

do lugar (LUCHIARI; ISOLDI, 2007, p.166). 

 

 As relações sociais, territoriais e as construções identitárias acontecem 

nos lugares. E essas relações ou sistemas, são partes das vivências de cada 

indivíduo e da sociedade. Soja (1971), aponta que a territorialidade seria 

composta por três elementos, o que se percebe como identidade espacial, a 

percepção de exclusividade e compartimentação da ação humana no espaço. 

Nesse sentido, a territorialidade se reflete nos comportamentos e organizações 

do espaço em que se vive enquanto individuo, coletivo e sociedade. 

 Para Luchiari (1999) a territorialidade “mediatiza a relação entre os 

homens, e a destes com a natureza. (LUCHIARI, 1999, p.31). As formações das 

identidades culturais têm nos lugares a sua base de construção. Ou como aponta 

Bossé (2004) é no lugar que se constitui a vida de grupos e indivíduos e suas 

identidades sociais e culturais.  

 A ocupação dos lugares ao longo do tempo “permite o enraizamento e a 

criação do sentimento de pertencimento” visto que as construções identitárias 

percebem a importância de “recordar, preservar e perpetuar um passado”, 

preservar a herança e os patrimônios sócio-históricos (LUCHIARI; ISOLDI, 2007, 

p.167). Pois, “o território identitário não é apenas ritual e simbólico é também o 

local de práticas ativas e atuais, por intermédio das quais se afirmam e vivem as 

identidades” (BOSSÉ, 2004, p.169).  

 O pertencimento é um sentimento legitimado pelas práticas sociais “por 

meio do qual os grupos afirmam e reivindicam sua identidade cultural e política 

em relação ao seu próprio lugar” (LUCHIARI; ISOLDI, 2007, p.167).  No entanto, 

não podem ser consideradas identidades fixas, pois os contextos sociais que 

fronteirizam com os lugares podem afetar ou ser afetados por eles.  

As comunidades remanescentes quilombolas devem, então, ser 

percebidas como lugares identitários em fluxos relacionais com outros contextos 

sociais. As relações estabelecidas são então, permeadas pelas realidades 

rurais, urbanas e pelas influências a qual todas relações estão suscetíveis.  
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Nesse sentido, visando, portanto, encontrar a comunidade em seus locais 

identitários, como exposto foram realizadas pesquisas de campo em condições 

temporais distintas.  

A primeira visita a comunidade para fins de execução da pesquisa foi 

realizada em março de 2018. Ao chegarmos à comunidade e nos direcionarmos 

a escola caia uma chuva fininha e algumas crianças não se conformavam em ter 

que passarem todo o intervalo dentro das salas de aula enquanto almejavam 

poder usar o campo de futebol (Figura 19). Os olhares curiosos voltados para as 

professoras da “UFG” eram substituídos por sussurros de que os professores 

iriam fechar a escola ou então fechar a cachoeira25.  

Figura 19 – Campo de Futebol da Comunidade do Engenho II (Sitio Histórico) 

 

Fonte: Faria, 2018 

Conversamos e estabelecemos os contatos com a equipe pedagógica da 

escola e fomos convidadas por algumas crianças a conhecer o ambiente escolar 

(Figura 20).  

 
25 A comunidade estava recebendo na mesma época da pesquisa reuniões e comissões do 

Ministério Público e da Universidade Federal de Goiás para controlar o acesso de turistas nos 
atrativos da comunidade.  
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Figura 20 – Sala de aula padrão da Escola Mun. Joselina Francisco Maia e na 
Escola Est. Calunga II 

 

Fonte: Faria, 2018. 

 

O prédio da escola (Figura 21) conta com 04 salas de aula no pavimento 

superior, uma cozinha e uma sala de coordenação e direção. No pavilhão em 

anexo são outras 04 salas de aula, banheiros masculino e feminino e um 

almoxarifado.  

Figura 21 – Escola Mun. Joselina Francisco Maia e na Es. Est. Calunga II 

 

Fonte: Faria, 2018 
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A escola no ano de 2018 constava com o funcionamento nos turnos 

matutino e vespertino desde a Educação Infantil até o 3 ano do Ensino Médio. 

Sendo que a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

funcionavam no turno matutino e o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e o 

Ensino Médio, no turno vespertino26.  Todas as 60 crianças que participaram da 

pesquisa eram moradoras da comunidade do Engenho.  

Na segunda etapa do trabalho de campo, ainda no ano de 2018 também 

era um período chuvoso, no entanto a preocupação era com as festas de 

formatura dos alunos do 5º, 9º do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino 

Médio. Suas falas, seus gestos, seus discursos, suas expressões, seus olhares 

foram transformados em documentos e fontes históricos.  

 

  

 
26 Algumas turmas, na falta de professores e salas de aula compartilham a mesma sala de aula, 
mesmo que os alunos estejam em anos escolares diferentes. 
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Parte 02 – Turismo: Ecoturismo e Turismo Cultural   

 

2.3 Turismo. 

 

O ecoturismo foi um dos principais fatores de visibilidade do Engenho, a 

partir da divulgação do Sítio Kalunga como um potencial turístico natural, muito 

ligado a ideia do paraíso perdido cinematográfico, com belezas cênicas. No 

entanto, as crianças pesquisadas já nasceram numa comunidade quilombola 

atravessada pela prática do ecoturismo, ou seja, o ecoturismo é uma condição 

natural de sua paisagem sociocultural.   

Apesar das dificuldades de conexão interna entre as comunidades no Sitio 

Kalunga, a área despertou nos brasileiros o interesse pelos conhecimentos 

culturais e históricos dos remanescentes quilombolas, o que fez aumentar para 

além de pesquisas acadêmicas, o turismo no local, que se transformou em uma 

fonte de renda para a comunidade mas também apresenta como um conflito.   

Apoiado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o 

turismo é amparado no oitavo objetivo que apresenta a meta de “promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo, e trabalho decente para todos”, portanto é uma fonte de geração de 

emprego e renda que tem sido valorizado nas estratégias de desenvolvimento 

para comunidades tradicionais.  

O desenvolvimento do turismo nas comunidades tradicionais é 

comumente caracterizado como Ecoturismo (Turismo Sustentável), que visa 

adotar práticas sustentáveis para valorização das culturas locais, conservação e 

preservação ambiental, e consequentemente com a educação para 

envolvimento, comprometimento e benefícios comunitários (TIES, 2019). 

As práticas do ecoturismo foram introduzidas no Sítio Histórico Kalunga 

na década de 1990 com o apoio do Serviço de Apoio a Pequenas e 

Microempresas (Sebrae), parceira naquela época, da Secretaria Estadual de 

Turismo do Estado de Goiás no fomento desta atividade. 
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Os aspectos paisagísticos preservados e conservados destacados por 

serras, vãos e depressões, cachoeiras de reputadas belezas cênicas, rios, 

cerrados com fisionomias endêmicas, correspondiam os aspectos de 

visualização, valorização e exploração pelas práticas do ecoturismo, que se 

somaram aos aspectos culturais e de fantasia criadas para a imagem dos 

Kalungas.  

A valorização dos aspectos naturais intocável e conservado por 

comunidades tradicionais faz parte do que Diegues (2004) indica como neomitos 

ou mito moderno do paraíso perdido, lugar desejado e procurando após a 

expulsão do Jardim do Éden, que se propaga no imaginário coletivo “transposto 

dos Estados Unidos aos países de  terceiro mundo, como o Brasil” (DIEGUES, 

2004, p. 14). Enquanto a curiosidade e valorização das populações tradicionais 

permeia o imaginário de reconhecimento de hábitos culturais, místicos e 

econômicos de comunidades que se estabeleceram na época do período 

colonial entre os interstícios da monocultura e ciclo do ouro (DIEGUES, 2004).     

 Segundo Almeida (2017) as motivações para as visitas ao Sítio Histórico 

Patrimônio Cultural foram pautadas na exploração do isolamento, das tradições 

do tempo da escravidão como justificativa da pobreza e práticas tradicionais.   

 A região se tornou um dos atrativos mais visitados no estado de Goiás, 

sendo amparado por instituições governamentais, como a Goiás Turismo e pelo 

Centro de Assistência ao Turista (CAT). 

O Programa de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste Goiano – 

Nordeste Novo, desenvolvido no estado de Goiás em 2004 além de propor 

iniciativas para aumentar a produção agropecuária e agroindustrial, propôs 

implementar a atividade turística na região com a participação da iniciativa 

privada, o chamado Caminho da Biosfera (DECRETO ESTADUAL Nº 

5.794/2003). Este projeto/caminho ficou sob a responsabilidade do município de 

Alto Paraiso e destacava a diversidade de paisagens existentes nos parques da 

Chapada dos Veadeiros e reservas privadas, os sítios arqueológicos e a 

comunidade dos Kalunga.  

A prática do turismo é mais constante na comunidade do Engenho II 

desde 2002. A comunidade está situada a trinta e sete quilômetros da cidade de 
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Cavalcante, pertence ao Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, sendo 

considerada como a mais acessível, pois é acessada por uma rodovia estadual 

(GO-241) (Figura 22), além de ser privilegiada por cachoeiras e elevações 

topográficas de beleza cênica.  

Figura 22 – Placas de sinalização para acesso a localidades do Sitio 

 

 Fonte: Faria, 2018. 

 

O destaque paisagístico privilegiado para visitação nessa comunidade 

envolve a existência das cachoeiras como a Santa Bárbara (Figura 23), 

Cachoeira Ave Maria (Figura 24), Cachoeira Candaru (Figura 25), Cachoeira 

Capivara (Figura 26) e o Mirante Nova Aurora (Figura 27).   
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Figura 23 – Cachoeira Santa Barbara Figura 24 – Cachoeira Ave Maria. 

   

. Fonte: Faria, 2018. Fonte: Web 

Figura 25 – Cachoeira Capivara. Figura 26 – Cachoeira Candaru. 

  

Fonte: Faria, 2018. Fonte: Faria, 2018. 
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Figura 27 – Mirante Nova Aurora. 

 

Fonte: Faria, 2018. 

A proximidade com o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um 

dos Sítios do Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO e da Reserva 

da Biosfera (Figura 28) potencializa ainda mais a visita por turistas nacionais e 

internacionais. O estado de Goiás regionaliza essa região turisticamente como 

Região da Chapada dos Veadeiros, contemplando os municípios de Alto 

Paraíso, Cavalcante, Colinas do Sul, São João D’aliança e Teresina de Goiás.   

Segundo dados do ICMBio, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

apresentou entre 2006 e 2018 um crescimento acumulado de 170,8% no número 

de visitantes. Esse crescimento influência na procura aos atrativos turísticos 

existentes na comunidade, pois avaliando-se os roteiros turísticos 

disponibilizados por agências de turismo nacionais e internacionais, assim como 

blogs de viagens, a cachoeira Santa Barbara é apresentada como local de 

visitação obrigatória/recomendada na região.  

 A espetacularização da Cachoeira Santa Barbara, a partir do destaque 

de guia de viagem em 2008, colocou o atrativo em disputa entre os municípios 

de Alto Paraiso e Cavalcante, uma vez que Alto Paraiso apresenta rede hoteleira 

de serviços maior que a do município de Cavalcante, assim como da rede 

existente dentro do próprio Sítio.  



90 

 

Figura 28 – Situação do Sitio Histórico da comunidade Kalunga com redes de proteção nacionais e internacionais. 
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O grande fluxo de turistas para o Engenho II com propósitos de visitação 

específico para a Santa Barbara refletiu em impactos ambientais 

comprometedores dos aspectos paisagísticos. Expressivas erosões nas 

estradas e nas trilhas (Figura 29 e 30), assim como número expressivo de 

turistas dentro do atrativo (Figura 31) chamaram atenção dos visitantes, dos 

guias externos e internos da comunidade.   

  

Figura 29- Erosões na estrada de 

acesso aos atrativos. Fonte: Faria, 2017 

Figura 30 - Erosões nas trilhas de 

acesso aos atrativos. Fonte: Faria, 2017 

 

Figura 31. Turistas na Cachoeira Santa Bárbara 

 

 Data das imagens: 29/04/2017. Fonte: Santos, 2017. 
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 A audiência pública realizada em agosto de 2018 na apresentação do 

estudo “Avaliação de Qualidade Ambiental do Meio Físico no Entorno das 

Cachoeiras da Capivara, Santa Bárbara e Candaru e Impactos Sociais do 

Turismo na Comunidade do Engenho II”, realizado por Faria e Almeida (2018) 

destacou o embate entre os secretários de turismo de Alto Paraiso, Cavalcante, 

de Terezinha e de membros da comunidade em um debate de acusação e 

defesa sobre o papel de fixação dos turistas na comunidade e no município de 

Cavalcante antes e após a visitação na Cachoeira de Santa Bárbara. Não 

haveria “estímulo dos guias externos aos turistas para que eles permanecessem 

na comunidade para consumo em seus restaurantes, visita a circuitos culturais 

ou ainda de consumação nas áreas urbanas de Cavalcante e Terezinha”27  

O grande debate, observado nessa audiência, se vincula ao fato de os 

‘turistas se hospedam e consome em Alto Paraiso e apenas passam por 

Terezinha, Cavalcante para visitarem a Santa Barbara’28. A comunidade por 

outro lado também informa “que os municípios de Alto Paraiso e Cavalcante 

pouco apoiam ou auxiliam a comunidade com os turistas dentro da comunidade 

especialmente quanto os grupos de turistas se formam em Alto Paraiso com 

guias daquela cidade ou até mesmo de outros estados”29.  

Deve ser considerado que o debate quanto a espetacularização da Santa 

Bárbara evidencia ainda contrastes internos dentro do Sitio, pois outras 

comunidades do Território Quilombola como Vão de Almas, localizada no 

município de Teresina e a comunidade Vão do Moleque no município de 

Cavalcante, diferentemente da comunidade do Engenho II, apresentam 

dificuldades de acesso e em consequência os atrativos naturais não são tão 

conhecidos nem visitados.  

O que se destaca nessas comunidades são os calendários festivos, são 

realizadas várias festas religiosas durante o ano chamando a atenção de 

 
27 Fala proferida por um membro da comunidade do Engenho II durante a 
audiência pública.     
28 Fala proferida por um membro da comunidade do Engenho II durante a 
audiência pública.     
29 Fala proferida por um membro da comunidade do Engenho II durante a 
audiência pública.     
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visitantes de várias partes do Brasil, que se alojam em ranchos com pouca 

estrutura para acompanhar as festividades. 

Almeida (2017) avaliando a importância das festas na integração das 

atividades turísticas apresenta que um dos objetivos dos organizadores desses 

eventos é ter a presença dos turistas, o que fortalece, segundo a autora a 

hipótese da transformação do Sitio em Território Sociocultural emergente. 

Dentre os festejos de diferenciação para o turismo no território, Almeida 

(2015) indica que:    

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 (ALMEIDA, 2015, p. 60). 

 

Os aspectos religiosos das comunidades remontam ao processo de 

escravização, quando boa parte dos negros escravizados não conseguiam 

realizar suas práticas religiosas de acordo com o que praticavam em seus países 

de origem.  

O sincretismo com o catolicismo foi inevitável, e amenizou frente aos 

senhores as dificuldades em entender e respeitar tais cultos. Em Goiás, não há 

registro de sacerdotes que apoiaram as fugas para os quilombos nem da prática 

do catolicismo nesses lugares. No entanto é percebida a presença de líderes 

religiosos nas comunidades bem como do “catolicismo laico”. O que nos faz 

perceber uma nova maneira religiosa de organização, com a prática de romarias, 

promessas, folias, novenas, entre outras 

O catolicismo laico deve-se ao fato de seus agentes não 
pertencerem ao clero oficial, não se apresenta como uma 
instituição de fronteiras demarcadas; mas como uma 
experiência que permeia a vida e a cultura. Observamos nas 
comunidades Kalunga Diadema e Ribeirão a presença de alguns 
líderes religiosos, que embora não recebam nenhuma titulação, 
são tratados e referenciados com extremo respeito (ALMEIDA, 
2015, p. 281). 
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 Esses líderes religiosos são percebidos nas rezadeiras, que conhecem 

as práticas e os rituais das novenas, os mestres foliões que conhecem os 

procedimentos das folias dedicadas aos santos específicos. Em sua maioria são 

as pessoas mais velhas da comunidade que assumem e efetivam sacramentos 

da religião Católica, como batizados e casamentos.  

As crianças que nascem nos quilombos dos Kalunga passam por dois 

rituais de batismo, o primeiro é em casa, ritual que surgiu devido às dificuldades 

de locomoção até as cidades. O batismo para os católicos tem como significado 

a apresentação e entrega da criança a Deus. Com o temor das crianças recém-

nascidas morrerem antes do batismo oficial na Igreja, era realizado o batismo 

em casa, com bênçãos e orações (MOREIRA,2013). 

Os santos católicos também fazem parte dos rituais sagrados da 

comunidade, da mesma forma que no catolicismo tradicional, as imagens têm 

para os devotos um significado único e particular. É comum nos dias de folias 

transitarem com imagens pela comunidade em agradecimento as bênçãos 

ocorridas durante o ano. 

O sentido devocional do catolicismo popular, remete à 
centralidade dos cultos aos santos, baseados no princípio da 
proteção e lealdade. Por meio das imagens se estabelece o 
contato com o invisível. Estas imagens não são apenas uma 
representação que evoca alguém que esteve entre os vivos, mas 
são personagens que transitam entre os vivos e os mortos e que 
estão presentes no mundo visível para interceder por eles, por 
isso, são sagrados (ALMEIDA, 2015, p. 282). 

As folias representam uma mobilidade da comunidade, momento de 

alegria e festividade onde se alegram em homenagem aos santos e 

agradecimentos pelas conquistas. Segundo Almeida (2015), as folias têm um 

significado moral e cultural para os Kalunga. Essas festividades acontecem em 

datas especificas e se relacionam com as necessidades ligadas à terra e ao 

plantio.  

Entre o fim do mês de setembro até dezembro se inicia a preparação para 

as plantações de arroz, milho, feijão, mandioca e abóbora, período que estende 

até abril e maio com a colheita. O significado para a celebração da folia de Reis, 

no final de dezembro e início de janeiro, é a celebração do fim do plantio e os 
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agradecimentos, as festas dedicadas a Santo Antônio e São João celebram o 

fim da colheita e o agradecimento pela fartura30. 

Outra prática anual são as festividades ocorridas dentro da comunidade 

do Engenho II, a Folia de Santo Antônio, no mês de julho especialmente no dia 

13, e recebe uma quantidade maior de pessoas por se realizar durante o período 

das férias escolares. A festa tem como objetivo o louvor a Santo Antônio, onde 

é oferecida uma janta e em seguida a festa com dança, especialmente o forró. A 

estimativa do público é de 200 pessoas (ALMEIDA,2015). 

A devoção à nossa Senhora Aparecida, considerada Padroeira do Brasil, 

também é celebrada nas comunidades do território. A festa de folia ocorre a mais 

de 40 anos e foi fundada por uma moradora que fez uma promessa para a santa 

em prol da melhoria de sua colheita. Após a colheita ela fez a folia no mês de 

maio. Atualmente mudaram a data da folia de Nossa Senhora Aparecida para o 

mês de outubro. (ALMEIDA, 2015, p. 297)31. 

A preocupação e preparação das festas é de toda a comunidade, embora 

os foliões antigos responsáveis pela cantoria dos versos entoados durante os 

giros da folia, não há interessados em aprender as práticas e os versos certos 

das cantorias. Tais práticas não fazem parte das tradições atuais das 

comunidades, os jovens perderam o interesse. Se antes as festas de folia 

juntavam até dezoito foliões, atualmente não juntam mais do que cinco pessoas  

(ALMEIDA, 2015). 

 
30 Outras festas também revelam a importância da terra e dos roçados para o povo Kalunga. Nos meses de 

agosto a outubro acontecem as festas de Nossa Senhora. Em agosto festeja-se a Senhora das Neves e a 

Senhora D’Abadia, no Vão de Almas. Em setembro, a Senhora do Livramento é celebrada no Vão do 

Moleque e, em outubro, é a vez da Senhora do Rosário, festejada no Tinguizal, e a Senhora Aparecida, na 

Diadema e no Ribeirão. “É nesse período, de agosto a outubro, que está começando o plantio dos roçados 

(ALMEIDA, 2015, p. 288). 
 
31 A pequena Capela Kalunga de Nossa Senhora Aparecida está sob jurisdição do padre responsável pelas 

paróquias de Teresina de Goiás e Cavalcante. Mesmo assim, as territorialidades da Igreja se constituem em 

redes, de modo que as organizações e os projetos realizados em grande escala podem afetar todos os níveis 

hierárquicos e gerar alguns conflitos, como já assinalamos ao tratarmos sobre a mudança da data da festa e 

o enfraquecimento da folia... Sem a interferência direta do padre quanto à forma, os moradores organizaram 

o Giro da Santa de acordo com o mesmo trajeto da folia, pois segundo a norma arraigada em seus rituais, a 

Santa também não pode “cruzar”. O padre apenas acompanhou essa organização, deu orientações gerais 

sobre as rezas e celebra a missa no dia 12 de outubro, na festa de Nossa Senhora Aparecida (ALMEIDA, 

2015, p. 297-298). 
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Oficialmente, a religião oficial dos Kalunga é o catolicismo, porém, em 

meio a diversidade a na comunidade, há aqueles que não se identificam com 

nenhuma religião e aqueles que se denominam como evangélicos ou 

protestantes (MOTA,2016).  

A integração das festividades ao turismo da região pode potencializar a 

preservação do patrimônio cultural e facilitar a comunicação com a sociedade 

para o entendimento os aspectos culturais das comunidades.  

Entretanto, a inclusão e interação com os aspectos culturais ainda é um 

desafio de concorrência entre a paisagem cultural e a paisagem32 cênica/natural 

dos atrativos.  

A paisagem cultural do Sitio vincula-se a demonstração da identidade 

territorial, das tradições, da rusticidade do quilombola (Figura 32 e 33), o que 

implica ao turista sua permanência e contato com a comunidade para ser dada 

visibilidade ao seu território (ALMEIDA, 2012). E as reclamações observadas na 

já citada audiência pública indicam o desejo da comunidade no apoio 

institucional para que sua paisagem cultural seja incluída aos turistas.    

 

Figura 32 - Grafites representando 
líderes da comunidade do Território 

Kalunga no Engenho II 

Figura 33 – “Ranchões” II. 

  

. Fonte: Faria, 2018. Fonte: Faria, 2018. 

 
32 Paisagem se refere segundo Bertrand (1972) de uma combinação dinâmica, instável, dos 

elementos físicos, biológicos e antrópicos. 



97 

 

 

Para além de conhecer as cachoeiras a comunidade do Engenho II 

oferece estrutura no CAT, com banheiro, internet, lanchonete e uma loja de 

souvenir. Os guias, moradores e remanescentes quilombolas, são contratados 

no CAT, sob responsabilidade das Associações que os gerem.  

Como o Ecoturismo estimula a prática de caminhadas ao ambiente natural 

a pé ou com apoio de tração animal por trilhas ecológicas, o acesso aos atrativos 

turísticos na comunidade é estabelecidos por trilhas33 (Figura 34). Os Kalunga 

adotaram as trilhas guiadas, não é portanto, permitido aos turistas que façam as 

trilhas sozinhos, eles devem pagar a taxa de entrada34 e contratar o guia, 

preferencialmente da comunidade35.  

Figura 34 – Trilha para a cachoeira Santa Bárbara.  

 

Fonte: Faria, 2018. 

 
33 Trilhas correspondem a caminhos existentes ou estabelecidos com diferentes formas, 
comprimentos e larguras, que aproximam o visitante do ambiente natural e cultural, ou conduza-
o a um atrativo específico, possibilitando seu entretenimento ou educação pelas sinalizações ou 
recursos interpretativos, podendo, portanto serem guiadas (o que garantiria uma nova forma de 
acesso a renda) ou autoguiadas (SALVATI, 2003; ANDRADE, 2003).  
34 Valor de entrada em janeiro de 2020 foi estabelecido em R$:20,00 por pessoa.  
35 Existe um debate interno na comunidade, presenciado durante atividades de campo, quanto a 
obrigatoriedade (ou não) de entrada de turistas mesmo acompanhados de guias externos da 
comunidade deveriam contratar novo guia no CAT de acesso aos atrativos.   
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Segundo Almeida (2015), para ser um guia turístico na comunidade do 

Engenho II não basta ser quilombola, deve-se conhecer as trilhas, realizar os 

cursos de aperfeiçoamento, capacitação e primeiros socorros, a fim de garantir 

o aproveitamento e a segurança do turista. O grande interesse das famílias que 

trabalha com o turismo é conquistar a independência nos negócios, saber 

noções de contabilidade e administração.  

Faria e Almeida (2018) apresentam que a comunidade tem capacidade de 

suporte para receber até 350 visitantes por dia e que a partir de 2018 a 

comunidade se organizou na recepção com vendas de ingressos para até 300 

pessoas/dia, especificamente para os atrativos da Cachoeira de Santa Bárbara, 

Candaru e Capivara. Existe ainda a potencialidade de uma exploração do 

turismo rural nos quintais dos quilombolas, o que favoreceria a inclusão de 

destaque as paisagens culturais da comunidade,  mas não há organização bem 

estabelecida para inclusão dessa possibilidade de atrativo na realidade da 

comunidade, cabendo ainda o questionamento: Qual a preferência de visitação 

do ecoturista do século XXI?  A percepção obtida em campo é que os 

visitantes/turistas da comunidade a procuram em busca de contato com beleza 

cênica e em busca da “foto perfeita” para divulgação em redes sociais.    

 

2.4. Impactos do Turismo na estrutura social da comunidade do 

Engenho II 

Faria e Almeida (2020) apontam que a atividade turística na comunidade 

representa complementação de renda, autonomia e independência econômica 

para as mulheres, que se destacam como condutoras de turismo, cozinheiras, 

comerciantes, artesãs e atendimento nos estabelecimentos ligados à atividade 

turística.  

 A comunidade oferece serviços para além dos serviços de guia, 

hospedagem e refeições, pagos pelos turistas. A comunidade do Engenho II 

possui aproximadamente 100 famílias, distribuídas em 150 casas e quase 30% 

delas estão relacionadas ao turismo (informação de campo – Sra. Aurea).  
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Faria e Almeida (2020) indicam que 71% dos Kalunga admitem que o 

turismo melhorou sua vida e deu visibilidade à sua identidade Kalunga, mas que 

existem contradições internas causadas por ele. Na pesquisa das citadas 

autoras, alguns moradores da comunidade indicam que o turismo “promoveu o 

egoísmo e a ganância de um pequeno grupo de moradores, que se beneficiaram 

em detrimento da maioria, que permanece em extrema pobreza, sem ganhos na 

qualidade de vida (entrevistado D)”, enquanto os responsáveis pela Associação 

alegam que a água encanada, a energia elétrica e as pontes construídas são o 

resultado dos recursos do turismo.  

O turismo é comumente apresentado como uma atividade que contribui 

para o desenvolvimento local, pois os resultados são percebidos seguramente 

na econômica da região. Segundo o WTTC (2017), o setor turístico mundial 

equivale a 10,2% do PIB mundial, sendo que no Brasil esse setor corresponde a 

8,1% do PIB Nacional.   

Segundo dados da Secretaria Estadual de Turismo (2018), a Região 

Turística da Chapada dos Veadeiros foi responsável pela arrecadação em 

atividades de turismo de R$ 429.285,90, no ano de 2018.  

O destaque aos benefícios econômicos associados ao turismo são 

rapidamente percebidos e bem aceitos pelas comunidades locais, pois sempre 

almeja-se  que com a inserção das comunidades locais sejam evidenciadas as 

melhorias quanto a promoção social e cultural,  intercâmbio de ideias, culturas e 

a proteção dos recursos ambientais (LICKORISH, 2000; KREAG, 

2001;THEOBALD, 2002), mas como destacado pela OMT (1998) as atividades 

associadas ao turismo “pode provocar, também, descaracterização da cultura do 

lugar visitado: o efeito demonstração pode levar ao desaparecimento da cultura 

(que costuma ser da comunidade receptora), diante de outra mais forte (a do 

turista)” (OMT,1998, p. 221).    

Para Ruschman (2000), estes impactos decorrem da complexa interação 

entre turistas e comunidades, pois se trata de um encontro com o “outro”.  Na 

avaliação de Faria e Almeida (2018), os moradores do Engenho indicaram que 

os problemas vinculados ao turismo se associam a presença de lixo, consumo 
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de drogas e excesso de barulho, mas que os benefícios do turismo superariam 

os impactos negativos das atividades.  

Entretanto, deve ser avaliado possíveis conflitos internos na comunidade, 

uma vez que como apresentado por Kreag (2001), o turismo acarreta alterações 

negativas nos valores e costumes locais com aumento do consumo de bebidas 

e drogas, crime e prostituição.  González (2011), complementa essa análise 

indicando o contato de comunidades tradicionais com turistas pode resultar em 

alteração da estrutura da comunidade, dos relacionamentos familiares e estilos 

de vida tradicionais, além das cerimônias e rituais. 

Silva e Menezes (2016), avaliaram as motivações do consumo de álcool 

em jovens das comunidades de Garanhuns (PE) e constaram em seu grupo 

amostral que o preconceito sofrido por serem negros/as e/ou quilombolas 

repercutem no uso de álcool e acabam por revelar desigualdades históricas que 

comprometem a qualidade de vida dessa população. Na comunidade do 

Engenho II alguns moradores reclamaram do aumento do consumo de álcool e 

drogas, principalmente por aqueles que não tem uma ocupação regular.36 

Considerando a existência de contradições internas dentro da 

comunidade promovidas pelo turismo pode-se considerar a existência 

consubstanciada de dois grupos: aqueles que lidam com o turismo (cerca de 

30% da população) e aqueles que não se vinculam diretamente ao turismo. 

Ambos os grupos, no entanto, estão sujeitos à alteração de valores e 

comportamentos pelo contato com os turistas.  

Permeando esses grupos estão as crianças e adolescentes, muitos deles 

parentes de algum desses guias ou donos de restaurantes e pequenas 

pousadas. Durante o desenvolvimento da pesquisa eles sempre se ofereciam 

para nos levarem as cachoeiras ou pelas trilhas que ainda não estavam abertas 

ao público, desde que não contássemos a “nenhum adulto”.  

Os pontos explorados pelo ecoturismo, são os locais de lazer e 

brincadeiras das crianças no Engenho, locais onde para onde elas vão depois 

da escola e/ou da lida na roça. Em algumas ocasiões se encontram com os 

 
36 Observação de trabalho de campo.  
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turistas pelo caminho, alguns com dificuldades nas longas caminhadas até os 

poços d’agua, com seus equipamentos de trekking e câmeras fotográficas 

impermeáveis. As interações acontecem mesmo no silêncio. Os integrantes da 

comunidade abrem o caminho, para os outsiders explorarem o quintal de suas 

casas.  

As múltiplas formas de relações, estabelecidas entre os ecoturistas e as 

crianças quilombolas, produzem subjetividades, individuais e coletivas, que vão, 

em última análise, se perfilar em importantes elementos de constituição de suas 

identidades.  
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Capítulo 3 “O que é ser Quilombola?” 

Figura 35 – Representação de casa e do roçado na Comunidade Engenho II, 

elaborado por W. S. R. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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A imagem que abre o último capítulo dessa tese (Figura 35), é uma 

representação da comunidade do Engenho II pelos olhos de uma criança 

quilombola pertencente à comunidade. Nela, percebemos elementos rurais, 

como as cercas de madeira características das comunidades da região para 

separar as propriedades. Outros elementos são as roças, a terra sendo arada e 

preparada para o plantio e as casas de construção simples que são 

predominantes no território. Há ainda uma divisão entre o pai/homem e 

mãe/mulher, o primeiro está no trabalho da roça enquanto a mãe/mulher no 

trabalho das hortaliças. O que leva entre outras possíveis interpretações, como 

a de que a mãe/mulher é associada as tarefas domésticas enquanto o 

pai/homem ao trabalho das produções em espaços mais afastados da casa.  

Nos trabalhos de campo, nos aproximamos das crianças dentro e fora da 

sala de aula. Após reuniões com a equipe pedagogia e gestora da comunidade, 

fizemos observações em sala de aula, em diferentes disciplinas com o intuito de 

fazer parte do cotidiano das crianças. Como ficamos hospedados na 

comunidade, entre um turno e outro, ao andarmos pela comunidade, as crianças 

se aproximavam, questionavam os motivos que nos levaram até lá e aos poucos 

nos convidavam para conhecer suas casas, os restaurantes de suas famílias ou 

os locais de lazer e diversão que não são abertos ao público turístico. 

Estabelecido um contato com os participantes da pesquisa, iniciamos a 

realização das oficinas de Desenhos e Relatos Históricos. Entendemos as 

crianças e adolescentes como protagonistas da pesquisa em questão e 

construtores das histórias aqui apresentadas da Comunidade do Engenho II do 

Sitio Histórico Kalunga. Nesse sentido, conceituamos as representações 

produzidas pelas crianças e adolescentes da comunidade em questão, por 

Desenhos Históricos e Relatos Históricos. (Figura 36 e Figura 37)    
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Figura 36 – Registo da elaboração de um Desenho Histórico por uma criança 

durante as oficinas. 

 

Fonte: Faria, 2018 

Figura 37 - Registo da elaboração de um Relato Histórico por uma criança 

durante as oficinas. 

 

Fonte: Faria, 2018 

 



105 

 

Segundo Kosel (2013) as representações, concretas ou idealizadas, 

obtidas nos desenhos históricos “advém do simbólico, de uma construção mental 

decorrente da apreensão de significados, que raramente podem ser 

desvendados pela razão”, pois as representações se referem ao “real visível” ou 

do vivido e, esse  “mundo vivido”37 é construído na troca das significações, na 

subjetividade e no contato com outras pessoas, outros objetos, outras coisas. 

(Kozel, 2013, p. 64). A representação, segundo Baily (1985), é o conhecimento 

humano, que para o autor é obtido a partir das experiências, espaciais, sociais e 

temporais.  

Ao utilizarmos as diferentes linguagens, desenho e escrita, exploramos o 

imaginário das crianças e adolescentes para a representação do mundo vivido, 

daquilo que é “sentido, amado ou rejeitado” (KOZEL, 2008, p.39). O mundo 

experienciado é um mundo que representa os valores, as atitudes, as histórias, 

as relações.   

A escolha pelo desenho se deu pela possibilidade de explorar os 

processos criativos das crianças, em um desenho ela é capaz de transmitir 

sentimentos e histórias que não conseguiria descrever pela escrita. O desenho 

é também uma possibilidade de criação e representação do conhecimento 

histórico de cada sujeito. Segundo Silva (2012) com o desenho a criança é capaz 

de sistematizar as experiências vivenciadas de maneira singular, imprimindo a 

cada documento sua particularidade.  

Nesse sentido, os desenhos históricos elaborados pelas crianças que 

participaram da pesquisa, representam as socializações entre os sujeitos e o 

mundo, as crianças e os ecoturistas, favorecendo um movimento de construção 

e reconstrução do que é representado. 

Nesse capítulo vamos ouvir as vozes das crianças ao serem questionadas 

“O que é ser quilombola?”, os participantes entre 08 e 10 anos preferiram 

desenhar e as de 11 anos em diante optaram pelos dois recursos. A análise dos 

 
37 O conceito de “mundo vivido”, ou “Lebenswelt” - Husserl (1970), é definido por um conjunto de 
coisas, valores, bens e mitos inerentes a um mundo subjetivo. 
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documentos iconográficos produzidos pelas crianças foi avaliada considerando 

uma escala de agrupamento, sendo, GRUPO 1: elementos naturais (rios, 

cachoeiras, flora e fauna...); GRUPO 2: infraestrutura da comunidade; GRUPO 

3: Festas e danças; GRUPO 4: Outros desenhos.  

Foi considerado mais de um desses critérios ao analisar o material 

produzido, ou seja, caso a criança tenha desenhado uma casa e uma árvore, o 

desenho foi contabilizado tanto no critério 1, quanto no critério 2.  

Mesmo sendo uma pesquisa qualitativa, consideramos interessante a 

quantificação dos desenhos, dos 60 analisados foram percebidos o 

preenchimento de 90 critérios, sendo, 50 relacionados aos elementos da 

natureza, o que representa cerca de 55,5% da produção. A infraestrutura da 

comunidade foi percebida em 32,2% dos desenhos, tendo a representação 

principalmente da escola, do CAT e de casas. Apenas 03 desenhos, ou 3,3% 

eram de desenhos das festas e danças e 8,9% enquadraram no critério 4, com 

08 desenhos de carros (Tabela 01).  

 

Tabela 01 – Desenhos Históricos  

Grupos Números Porcentagens 

Grupo 01 – Elementos da Natureza 50 55,5% 

Grupo 02 – Infraestrutura da comunidade 26 32,2% 

Grupo 03 – Festas e danças 03 3,3% 

Grupo 04 - Outros 08 8,9% 

Organização: Faria, 2020. 

 

A partir da análise dos dados, podemos inferir que os elementos naturais 

são os mais lembrados pelas crianças ao serem questionados sobre “O que é 

ser Quilombola?”, correspondem principalmente os elementos hídricos, rios e 

cachoeiras. 

Os recursos hídricos da região são importantes para comunidade por 

diversos motivos. O primeiro deles é a sobrevivência da comunidade, mesmo 

que ainda não tenha água encanada em todas as comunidades, o rio Maquiné é 
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a bacia hidrográfica que abastece a comunidade do Engenho II, a qual estão 

associados os maiores atrativos turísticos e que ainda tem grande proximidade 

com a comunidade (Figura 38). 

Outro ponto da utilização dos recursos hídricos é a sua utilização na 

agricultura e agropecuária. Os rios próximos são usados na irrigação das 

plantações e na criação do gado, galinhas, porcos e outros animais.  

Para além desses dois pontos, os recursos hídricos destacados nos 

desenhos estão ligados ao ecoturismo. As cachoeiras e os rios fazem parte dos 

atrativos turísticos da região, e como já exposto anteriormente, são parte da 

renda econômica de muitas famílias do Engenho II.  

As figuras 39, 40, 41 e 42, são as representações dos participantes dos 

elementos da natureza que compõe a comunidade. São percebidas árvores, rios, 

as cachoeiras de Santa Bárbara e Capivara. Esses aspectos, como já exposto, 

são os elementos ligados ao ecoturismo da comunidade.  
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Figura 38 – Rede de Drenagem do Sítio Histórico Kalunga 

 

Fonte: LABOGEF/UFG  
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Figura 39 – Representação de Cachoeira, Serras e árvores existentes na 

Comunidade Engenho II, elaborado R. R. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 40 – Representação da Cachoeira Santa Barbara na Comunidade 

Engenho II, elaborado por A.C.P.S. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 41 – Representação da Cachoeira Santa Bárbara na Comunidade Engenho II, elaborado por F.I.

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 42 – Representação da Cachoeira Capivara e de serras existentes na 

Comunidade Engenho II, elaborado por T. K. 

  

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 

 

Ao analisar as figuras 43 e 44, percebemos os elementos naturais se 

misturam com a infraestrutura. As crianças percebem o ser quilombola 

interligado a natureza e as casas. Na figura 43 tem-se ainda o destaque para a 

igreja, a escola, o barracão e o acesso as cachoeiras (pontes).  
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Figura 43 – Representação da Comunidade Engenho II destacando as pontes, 

escola e casarão de reuniões comunitárias, elaborado por K. 

  

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 44 – Representação da Comunidade Engenho II: conexão entre as 

cachoeiras e elementos da comunidade como escola e campo de futebol, 

elaborado por L.P. 

  

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 

 

O destaque as pontes é um elemento interessante para análise, pois a 

comunidade foi contemplada com recurso do governo federal para obras de 

infraestrutura. As pontes construídas destoam da característica e aspectos 

culturais, locais e naturais e são apresentadas pela comunidade com símbolo de 
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melhor mobilidade dentro da comunidade e na resolução de problemas de 

deslocamento interno as comunidades, uma vez que as pontes interligam a 

comunidade do Engenho II a Vão do Muleque.    

O segundo critério observado que se destacou, foi o relacionado a 

infraestrutura da comunidade representando 32,2% dos desenhos. Comumente 

foram desenhados, a escola, o CAT e representações de casas. 

Segundo o Plano Diretor da Cidade de Cavalcante publicado em 2012, 

nenhuma casa da zona rural contava com água tratada, sendo o abastecimento 

de água realizado por meio de poços, cisternas ou diretamente dos córregos, 

com o uso de mangueiras, quanto a energia elétrica, o mesmo documento traz 

que 90% das residências no Engenho II possuem eletricidade. Em 2018, durante 

o período do trabalho de campo essa realidade foi confirmada em conversas 

informais com lideranças da comunidade. Elemento de conexão da comunidade 

com o mundo, a internet via rádio já se faz presente, sendo indicando nas placas 

das pequenas hospedarias para os turistas como um elemento de atração para 

fixação do turista na comunidade.  

As figuras 45, 46 e 47 são representações das construções da 

comunidade, com destaque para a escola e as casas. Na figura 45 e 46 é 

possível perceber, novamente a representação de uma cachoeira e a 

proximidade dela com as moradias das crianças. Na figura 47, a representação 

é das diversas casas na comunidade, a vegetação e a circulação de pessoas.  
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Figura 45 – Conexão entre residência, escola e cachoeiras na comunidade Engenho II, elaborado por M.R. 

  

Fonte: Trabalho de Campo, 2018.



117 

 

 

Figura 46 – A representação do que é ser Quilombola indicando 

casa/residência, elaborado por O.R. 

  

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 47- Espacialização de residências e moradores da Comunidade de Engenho II, elaborado por J.K. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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As figuras 48,49 e 50 se destacam por descrevem a organização territorial 

da comunidade. Na figura 48, estão representadas as ruas não pavimentadas, 

as casas, um rio, um peixe. Na figura 49 o desenho tem seu destaque para o 

Centro de Atendimento ao Turismo (CAT), seguindo para o “Bar da Auria” e o rio 

Tiririca, curso hídrico comumente utilizado pela comunidade para lazer. Na figura 

50 temos outra representação da estrutura da comunidade com o destaque para 

as casas e para a escola.  

As figuras 48,49 e 50 são quase “cópias” da comunidade. A figura 51 

produzida pela Universidade Federal de Goiás (2018) corrobora a nossa 

interpretação38. Estão destacados na imagem o CAT, a Escola, a Igreja, a 

Mercearia da Auria, bares, restaurantes, campings e outros elementos ligados 

ao turismo.  

 
38 As crianças e adolescentes não tiveram acesso ao material produzido pela Universidade 

Federal de Goiás/ LABOGEF.  
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Figura 48 – Distribuição e conexão de casas por infraestrutura viárias e proximidade com corpos hídricos na Comunidade Engenho 

II, elaborado por G.K. 

  

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 49 – Representação do acesso a comunidade e localização do CAT na Comunidade Engenho II, elaborado por M.A. 

  

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 50 –Distribuição e conexão viária da Comunidade Engenho II, elaborado 

por L.C.P.S. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 51 – Comunidade Engenho II. 

 

Fonte: Labogef, UFG, 2018 
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O que interpretamos dessas imagens é que os elementos naturais se 

cruzam com a infraestrutura da comunidade e os critérios de destaque elencados 

pelas crianças, são voltados para os mesmos atrativos que levam os turistas a 

visitarem tal comunidade. 

O terceiro critério observado foi a representação em cerca de 3,3% dos 

desenhos de representações de festas e danças tradicionais, como as folias e a 

sussa.  

As festas religiosas, principalmente as folias são características das 

comunidades quilombolas. No Sitio Kalunga, a sussa é uma dança tradicional, 

onde as mulheres e homens dançam e tocam instrumentos, muitas vezes 

equilibrando uma garrafa na cabeça em memória dos antepassados. Os 

moradores mais antigos das comunidades avaliam que a sussa está perdendo 

espaço para outras danças, pois jovens e crianças não se interessam em dançar. 

A baixa quantidade de desenhos retratando as festas e as danças corroborou 

essa avaliação dos idosos da comunidade.  (Figuras 52 e 53)  
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Figura 52 – Representação de Casal Dançando a Sussa, elaborado J.K. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Figura 53 - Representação de Mulheres dançando a Sussa, elaborado por A.K. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Os carros também representados, ocuparam cerca de 8,9%. Percebemos 

que os desenhos remetem aos carros estilo caminhonete (figura 54 e 55), muito 

utilizados pelos guias quilombolas e pelas empresas de turismo para percorrer o 

percurso acidentado e sem asfalto que leva até os atrativos turísticos. São meios 

transporte que fazem parte do cotidiano dessas crianças, tanto na comunidade 

quanto na região do Nordeste goiano.  

Figura 54 – Representação do Caminhão, comum no transporte de turistas 

dentro da Comunidade Engenho II, elaborado por G. K. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 

Figura 55 – Representação de Camionetes utilizadas dentro da comunidade, 

elaborado por D.F.O.S. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Para além da análise descritiva dos desenhos elaborados pelas crianças, 

podemos interpretar que suas produções são a representação do espaço que 

eles vivem, são os atributos naturais da comunidade, o que inferimos que para 

as crianças o ser quilombola está ligado a natureza, principalmente os recursos 

hídricos (Figura 56).  

Figura 56 – Registro do desenvolvimento de um desenho por uma criança 

durante as oficinas. 

 

Fonte: Faria, 2018 

Para além dos desenhos, as crianças do Engenho II também produziram 

relatos históricos respondendo à pergunta “O que é ser quilombola?”, bem como 

nos dados referentes aos desenhos, optamos por dividir em grupos de análise, 

lembrando que os relatos podem contemplar um ou mais critérios. As produções 

históricas das crianças foram avaliadas considerando a escola de agrupamento, 

sendo GRUPO A: Elementos Naturais (rios, cachoeiras, flora e fauna...); GRUPO 

B: Festas e Danças; GRUPO C: Referência a Escravidão; GRUPO D: Cor da 

Pele/ Racismo/ Resistência; GRUPO E: Agricultura Familiar e Grupo F: Turismo 

e Outros.  

Das 36 produções históricas, foram preenchidos 92 critérios distribuídos 

nos cinco grupos, conforme tabela 02.  
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Tabela 02. Relatos Históricos 

Grupos Números Porcentagens 

Grupo A - Elementos Naturais 23 26,1% 

Grupo B- Festas e Danças 25 28,4% 

Grupo C- Referência a Escravidão 11 11,9% 

Grupo D - Cor da Pele/ Racismo/ 

Resistência 

15 16,3% 

Grupo E - Agricultura Familiar 9 9,7% 

Grupo F - Turismo e Outros 9 9,7 

Organização: Faria, 2020. 

Percebemos que os elementos festas e danças (28,4%) são lembrados 

pela maioria das crianças, seguidos pelos elementos  naturais (26,1%), as 

cachoeiras, os rios são elementos constantes em suas falas, representando a 

importância dos recursos hídricos para a comunidade, tanto no que concerne a 

subsistência quanto aos atrativos turísticos.  

Outro elemento que se destacou foi a memória com as histórias dos 

antepassados e a ligação com a escravidão. Mesmo que os quilombos não 

tenham sido apenas locais de fugas e esconderijos, essa noção de quilombo 

ainda é percebida na fala das crianças. O que não exclui a noção que o quilombo 

é um lugar de resistência e um local de reafirmação étnica e racial e de combate 

ao racismo.   

As falas a seguir são exemplos dessa ligação com a memória dos 

antepassados com a herança escravocrata:  

Relato Histórico 01 

“Ser quilombola pra mim é ser desendente de escravos porque 
quilombo vem dos escravos por isto vei a minha mente isto não 
importa se você é moreno, pardo ou aubino sempre vai ser 
desendente de escravos, a minha mãe mim disse que 
antigamente morava uma mulher por sima da cachueira e ela 
acolhi os escravos que fugião em busca de liberdade em sua 
casa ela oferesia comidas e aconchego para quem precisasse. 
O que caracteriza a cultura quilombola pra mim é as festas, 
folias, susas, e os artesanatos e o tepeiro que é muinto bom”. 
(J.C 15 anos.) 
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Relato Histórico 02 

É prender a comviver com o ser numano, escutar as historias 
antigas dos mais velhos. Eu respeito porque nasci num lugar 
muito bonito como os dos quilombolas. Nas festas são utilizados 
vários alimentos típicos como: galinhada, arroz doce, pipoca, 
entre outros. Susa. (A.C. 13 anos) 

 

Relato Histórico 03 

A minha comunidade e muito interesante porque temos varias 
coias tipo cachoeira eu tenho apenas 13 anos e já vive muitas 
coisas hoje pra nos tá tudo muito bom porque a minha vó mim 
disse que nossos antepassado sofrerão muito porque eles nao 
tinha àgua em casa eles tinha que ir ate cavalcante a pé 
trabalhava na roça pra ter o que comer em casa era todos muito 
forte porque eu tive uma tatataravó com 115 anos e o mais legal 
de tudo e que ela era parteira. Eu tenho orgulho de ser 
quilombola nessa comunidade. Sofro muito por ser negra e 
Kalunga e um grande inspiração mudando de assunto a minha 
cominidade e uma grande preciozidade e o mais legal de tudo e 
que somos todos amigos, tem varias outras coisas mas, o que 
alembrei agora no momento foi isso me disculpe por pouco 
assunto beijos de J.S.. Eu acho que a unica coisa e a nossa 
querida Santa Barbara, as folias, rezas. eu acho que só isso são 
as coisas diferentes e tipo quaquer comunidade. (J.S.13 anos). 

 
 

Relato Histórico 04 

“Pra mim quilombola é ser decendente de escravo. Branco pardo 
negro albino e fazer parte do quilombo calunga e das culturas o 
que caracteriza a cultura quilombola são as cachoeiras a do 
candaru da capivara da santa barbara e a suça e a folias e as 
festa que tem todo ano”. (A. 15 anos) 
 

Relato Histórico 05 

“Quilombola pra mim é ser preto, do cabelo crespo, da pele 
escura e ter um belo sorriso no rosto. E quilombo pra mim 
também era povoado que moravam em comunidade e escravos 
que fugiam de seus donos. Quilombola pra mim me lembra de 
historias que acontecia com pessoas quilombola, de trabalhar 
sol a sol, e ainda apanhavam mesmo fazendo o trabalho direito 
etc. eu sou quilombola da pele não muito iscura, do cabelo meio 
crespo mas não muito. Quilombola com muito orgulho. E não me 
arrependo de ser quilombola. Representa as pessoas capinando 
de sol a sol, indo pra roças etc”. (M. 13 anos) 
 

Relato Histórico 06 
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“Quilombola pra mim e ser diferente, e tem dança, história... e 
ter a pele escura, e ser indecedente de povos que lutaram pela 
liberdade. Quilombola pra mim e ter beleza, e ter riqueza de suas 
terras, e saber ser forte e nunca desistir do que quer, sempre 
sonhar e nunca abaixar a cabeça pra o que os outros fala ou te 
chama. Quilombo tem resistência, não e porque que e sou negra 
preta que eu vou abaixar a cabeça para certas pessoas”. (N. 15 
anos.) 

Relato Historiográfico 07 

Ser quilombola para mim e muito bom por que tem muita coisa 
legal. Eu gosto de ser quilombola, ou seja tenho orgulho de ser 
quilombola. Gosto muito de ouvir historias pessoas mais velhas 
como era a vidas delas antigamente, eles falam que a vida deles 
não e como hoje tudo mudou. Minha avó falam que para ele ser 
quilombola e ter orgulho de ser quem voce e ter orgulho de seus 
antepassados das suas historias das nossas culturas da sua cor 
e principalmente ser quilombola. Eu acho que tem de diferente 
na comunidade a cachoeira. (L. P. 12 anos). 

 
 

Relato Histórico 08 

Não precisa ser negro muitos pensão que tem que so ser negra 
mais os brancos tambem pode ser braco e pode ser negro pode 
ser amorenado e tambem meus pai são quilombola outras 
pessoas. Na comunidade tem cachoeira santa barbara. 
cachoreira capivara e tem muitos mais cachoeira e isso que eu 
quiz dizer eu sei que não foi muito bom essa redasão. temos 
reza festa  dia 13 de julho temo folia quadrilha e temos carnaval 
que vem muitas pessoas de fora para vez as cachoeiras.(L.T. 11 
anos). 
 

Relato Histórico 09 

Moro na comunidade engenho II, eu gosto muito de ser calunga, 
de ver a natureza adoro as cachoeiras, eu acho se a cultura 
acaba aqui não vai considera como uma comunidade dos 
quilombolas, eu adoro ser decendente dos escravos, bom em 
fim só isso. Aqui na comunidade e legal, as folias, as susa, eu 
gosto muito das tradições daqui do engenho. (C. 12 anos) 

 

Relato Histórico 10 

Para ser quilombola não precisa ser negro, sendo negro ou 
branco  somos felizes por ser negro e quilombola. Quilombola é 
uma pessoa muito famosa para os outros que não são 
quilombola porque nos quilombola não achamos a cachoeira 
santa barbara muito bonita mais para outras pessoa de fora ela 
é a mais bonitada comunidade. O que nos temos que caracteriza 
a cultura é as cachoeira santa barbara, candaru e capivara, 
sussa, quadrilha, folia de santo Antonio, santos Reis. senhora 



132 

 

das Neves são muito valiosas, para nos e para os jovens que 
ensina as culturas. (A.T. 12 anos). 
 
 

Os relatos acima deixam evidentes a relação entre a construção do 

quilombo com a escravidão. Ser quilombola é ser descendente de escravos, os 

antepassados eram escravos, as histórias que lhes foram contadas eram 

histórias das fugas, dos acolhimentos, da falta de estrutura, dos castigos, das 

dores que foram vivenciadas enquanto aquele povo era submetido a escravidão. 

O ser quilombola para além de estar ligado a escravidão está relacionado ao 

trabalho na terra, é a representação do trabalho de “sol a sol” sem poder desistir.  

Conscientes do lugar social que ocupam na comunidade, resistência é 

palavra constante entre as crianças e adolescentes, principalmente ao nos 

apresentarem definições, do ser quilombola, que vão além da cor da pele. Para 

eles não ser negro ou preto não é um fator que potencialize ou que defina se a 

pessoa é quilombola ou não. O que se faz relevante é o sentimento de 

pertencimento e, não necessariamente o tom da pele. O que não os exclui de 

serem vítimas de preconceito e racismo por ser crianças negras/pretas e de 

comunidades tradicionais. Como apresentaremos nos relatos a seguir.  

Relato Histórico 11 

Ser quilombola e quando você estuda em uma escola e você e 
o único negro ai os professores na fala com você igual fala com 
os outros a nossa cultura e as fulias e as roças que nos mesmo 
fais e as festas estas coisas e a nossa cultura. (R. 14 anos.) 

 

Relato Histórico 12 

Ser quilombola é ser preto ter rança, tem muita gente que tem 
rasimo com os quilombolas no motivo de sermos negros. Nós 
quilombolas temos muitos preconceitos mais, nós atepasados já 
sofrerão muito hoje nós temos muito orgunho deles do que ele 
nós deixou de conhecimento. O que mais caracteriza a cultura é 
as festas que tem aqui na comunidade as roças também 
principalmente a suça, as pessoas mais velhas falavam que 
antes eles dancavão a suça para chover. (T. 15 anos) 

 

Relato Histórico 13 

Ser quilombola e ser forte com sua cor, mesmo sendo branco, 
pardo ou negros somos todos as mesmas pessoas o coração faz 
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a diferença e não a cor. Aguentar as discriminações contra nós 
por tanto quilombola e ser mais e tentar ser forte e poder chegar 
lá e dizer que conseguil. O que caracteriza a cultura quilombola 
é as danças: como sussa, etc. as ... culturais que e tradição de 
nossa comunidade folias e fim. (F. 14 anos.) 

 

 

Relato Histórico 14 

Ser quilombola e acreditar que pode sequi em frente e ser forte 
e saber que ser negro não e bixo e sim um ser humano. 
Quilombola me lembra nosso polvo que foram escravisados mas 
agora e livre na minha comunidade tem culturas que so tem aqui 
augunhas delas são a susa a foqueira de são joão.(L.C 12 anos). 

 

Relato Histórico 15 

 
Ser quilombola é um privilegio que quase todos tem mas hoje 
em dia são poucos os numeros e comunidade de quilonbos e 
tambem vale lembrar que a maioria das pessoas mortas no 
Brasil  e no mundo são pessoas negras esse numero é 
abominante. Sim é otimo ser quilonbola e ser de algum quilombo 
de negros ou pardos. As caichoeiras, as festas, as brincadeiras, 
a comunhão, a jentileza, a umildade,as amizades, as culturas, 
os rios. (E.R, 13 anos) 
 

Relato Histórico 16 

Quilombola e ser reconhecido por ter o valor de ter o sangue de 
um quilombola e o caracteriza a cultura quilombola e as 
tradições e as festas. (R. 17 anos) 
 

Relato Histórico 17 

Os povos quilombolas são um povo muito importante com varias 
historias tem seus conceitos, suas tradições e etc. alguns povos 
quilombolas já foram escravos, o povo quilombola faz entende 
que não importa a cor branca ou morena so importa ser feliz. E 
a cultura quilombola tem varias características como a sussa que 
os povos antifos falavam que essa era a solução para trazer a 
chuva tem a folia, a reza, as cachoeiras como a santa barbara, 
a capivara, a candaru e varias outras cachoeiras. E também tem 
vários eventos como a festa da folia da conceincao negra e etc. 
(D.W. 11 anos)  
 

Relato Histórico 18 

Ser quilombola e ser negro ter orgulho de mi não ligar para os 
rasistas ou preconseito qui ele fazem os negros. Mesmo assim 
os turista que vem ele não fazem preconceito com ajete passei 
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qui eles e jete boa mas ajete não sabemos. Muitos vem para 
cohecer a sata barbara e cachueira mas pelo os turista a nossa 
reda vem do turismo si não tivese vida turismo ajete seria morto 
de fome porque o diheiro vem e dos os turista isso para mi e ser 
quilobo. As fulia, as festas tradisional,a susa da comunidade as 
fulia tem fulia de são totonio, são sebatião, sehora das neves as 
fulia tem todo ano e e bem legal as fetas e tradissão da 
comunidade a susa o povo mas velho fala que eles usava a sua 
para trazer chuva quado aqui era seco que não chovia eles 
dasava todo dia sedo eles dasava e quando era meio dia chovia 
e ate hoje tem susa na comunidade. (F.C. 12 anos) 

 
 

 

Os relatos apresentados acima, de crianças e adolescentes da 

comunidade do Engenho II entre 11 e 17 anos, são falas que remetem a memória 

da ancestralidade desse povo, das histórias contadas entre as gerações, da 

memória afetiva que essas crianças e adolescentes guardam de seus 

antepassados no que se refere ao período escravocrata e a luta pela liberdade. 

Para além de ser uma resistência ao preconceito racial.  

Ao analisarmos Nascimento (2007), Santos (2001), Ribeiro (2019), 

Carneiro (2003), Almeida (2018), percebemos faces distantes do racismo ao qual 

essas comunidades negras estão inseridas. O Brasil, como dissemos, é um país 

que forjou suas identidades no mito de uma democracia racial39. Nesse sentido, 

as comunidades tradicionais, como os indígenas e os quilombolas, são desde as 

legislações descriminadas e deslegitimadas em um processo de epistemicídio 

cultural e social. E esse epistemicídio é percebido na fala dessas crianças.  

As culturas quilombolas são resultados das memórias ancestrais da 

escravização, das lutas físicas e mentais pela liberdade e, também da resistência 

pela legitimação social do quilombola, seja ele negro ou não na sociedade.  

 Questionadas acerca do ser quilombola, os elementos naturais e as festas 

são lembrados e elencados como parte característica da cultura quilombola da 

comunidade do Engenho II. As cachoeiras Santa Bárbara, Capivara e Candaru, 

as festas de Folia e a Sussa, assim como representadas nos desenhos são 

constantes nos relatos historiográficos.  

 
39 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e questão racial 
no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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Relato Historiográfico 19 

Para mim ser quilombola e fazer parte do quilombo e das 
culturas. As orações, as festas, as rezas, as prantações, as 
susas, os atezanatos, as folias e as griagem. (G. 14 anos)  

 

Relato Historiográfico 20 

O que caracteriza a cultura são as tradições tipo as festas, a 
suça, as fulias e as cachoeiras e acho que os alimentos que 
plantamos são todos saudável tipo o frango caipira, o arroz, o 
feijão, o milho, batata doce, as verduras ex: alface, couve, 
rúcula, cheiro verde, cenoura e etc. Ser quilombola e ter cultura 
ser decendentes de escravos vim de uma comunidade e etc. (L. 
13 anos) 

 

Relato Histórico 21 

Bom, meu nome é J. tenho 13 anos, gosto muito de ver a 
natureza, amo as cachoeiras, em fim, tenho orgulho de ser 
kalunga. Não  quero dizer isso mais vou falar as culturas da 
comunidade estão se acabando, os mais velhos diziam, não 
deixe a cultura acabar, mas estão se acabando, amo ouvir as 
historias dos nossos “guerreiros” ( povos antigos). Bom ser 
quilombola é muito incrível, conviver com essas pessoas 
maravilhosas, aqui todo mundo se conhece, todos são amigos. 
Sou muito grato por ser quilombola. O turismo, o modo de 
convivência das pessoas, as cachoeiras também, porque é uma 
beleza natural, as histórias contadas pelos povos mais velhos. 
(J. 13 anos)  

Relato Histórico 22 

E muito bom ser quilombola e muito bom ir nas festas, resas , 
susa e nas missas e as vezes assistir apresentações do grupo 
de teatro em ir nos nossos rios e nas cachoeira, tambem e muito 
bom e nas festas daqui em 13 dezembro 5 de setembro e nas 
formaturas dos grandes e dos pequenos e nas apresentações 
nos dias da mães , dos pais e das crianças e também nas folias 
santo Antonio, senhora das neves e santo reis. (J.L. 11 anos). 

 

Relato Histórico 23 

Ser quilombola e se feliz por que aqui nos podemos tomar banho 
na cachoeira. e rios ser quilombola e ir para escola sem se 
preculpa. Uma das coiso que eu mais gosto aqui e os rios e 
cachoeira alem de gostar de ser quilombola eu tenho orgulho. 
Aqui tem varia cultura uma delas são fulia, suça, cachoeira, e 
turismo eu gosto muito de nossa cultura mais a minha cutura 
foforita e a suça.(G.T 12 anos). 
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Relato Histórico 24 

Ser quilombola é um enorme prazer para mim e por a minha 
familia, familia se quilombola. E eu tenho muito orgulho. viver em 
uma comunidade maravilhosa e ser quilombola. Eu sei que aqui 
e muito rico pelas  cachoreiras, muitos turistas vem aqui por 
causa s cachoreria Santa Barbara. Eu sou QUILOMBOLA e 
tenho orgulho.Eu acho o que tem aqui e em varios lugares são 
as nossaas culturas como Suça, rezão, folia e cachoeiras 
maravilhosas é lindas  e uma linda natureza.(A.F. 12 anos),. 

 

 

A representação dos elementos da natureza é fortemente arraigada na 

construção das identidades das crianças e adolescentes da comunidade do 

Engenho II, são elementos constantes em suas falas, intencionalmente por 

serem os elementos que os cercam geograficamente, mas por constituírem 

nessas crianças sentimentos de pertencimentos. As cachoeiras são atrativos 

naturais de exploração para renda turística, mas são também parte do privilégio 

dos pertencentes a comunidade. Bem como a possibilidade da expressão 

religiosa, e não cabe aqui avaliar qual manifestação religiosa se encontra em 

maior ou menor influência na comunidade.  

Os elementos destacados nos relatos referentes as memórias dos 

antepassados, as questões raciais e aos elementos naturais são permeados 

também das questões que envolvem o turismo no Engenho como por exemplo 

a relação que estabelecem com um comportamento não racista por parte dos 

turistas na percepção de algumas crianças (Relato Histórico 18). 

Outros elementos elucidados nos relatos que rementem a cultura do 

Engenho e que também é explorado pelo turismo são as festas tradicionais da 

comunidade.  

 

Relato Histórico 25 

E como muito orgulho que eu fasso parte dessa comunidade. 
aqui tem lindas cachoeiras como santa barbara que tem uma cor 
linda , a capivara , cachoeira prata.E nos tambem tem a cultura 
com a susa que e uma danca que vei da africa e quando não 
chovia dançava para chove, a folia e uma tradição que nos fazer, 
e tambêm tem a resa. EU SOU QUILOBOLA e tenho um enorme 
prazer. Nos temos um lindas tradição da nossa cultura como a 
susa que e uma dança que vei da africa e quando nao chovia e 
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para chove eles dançava para chove, e a folia e uma tradição 
nossa e tambêm tem a ressa. (C.P. 12 anos). 

 

Relato Histórico 26 

Aqui nois fais reza, desfiles. sussa, capoera, quadrilia as folias e 
muita gente fais a nossa janta e nois e muita unidos.reza e 
mesma coisa as vez vai para gente é muito bom que a gente a 
prede rezar desfile e bom muita gente vai os pais vai pra ver seus 
filhos e fica com muito ogulho deles e delas a sussa é muito bom 
é passa maquiage fais os penteados muito bonitos capoera é 
bom mulher fica com causa e  canizenta os homens fica com 
causa e sei canizenta. Aqui ter festa reza, desfile, sussa, 
capoera, quadrila é dança.é reunião, sobre as cachoera, 
capivara e cachoera santa baiba, muitas cachoera. (J.R. 12 
anos). 

 

Relato Histórico 27 

Ser quilombola e divertido tem muitas cultura danças, musicas e 
muito legal tem cachoeiras  na comunidade tudo na comunidade 
e legal eu gosto de ser quilombola e tudo de bom. Na 
comunidade tem belas cachoeiras festas munto legal tem 
muntas culturas munto legal tem rosas de aroz. (L. P. 14 anos). 

 

Relato Histórico 28 

Ser quilonbola e muito bom por que mais tem muita coisa 
divertida por exemplo tem cachoeira tem festa e tem amigos 
legal familia e tem mais coisa eu gosto de ser quilombola por que 
eu amo por o quilombola falam que o quilombola tem muita coisa 
que não tem mutoto loga. Tem as cachoeira tem o loga de pasta 
arroz tem loga de pasta feijão tem o luga de pasta milho. (G.S. 
13 anos); 

 

 

Relato Histórico 29 

Eu acho aqui muito de bom por causa que aqui e muito bom por 
as cachoeras e o lugar que e muito bom todo mundo reconhece 
os outros e iso que eu acho da qui. As festas as rezas as folias 
os turismo os remedios. (D.S. 14 anos). 

 

 

Relato Histórico 30 

Ser quilonbola e muito bom por que mais tem muita coisa 
divertida por exemplo tem cachoeira tem festa e tem amigos 
legal familia e tem mais coisa eu gosto de ser quilombola por que 
eu amo por o quilombola falam que o quilombola tem muita coisa 
que não tem mutoto loga. Tem as cachoeira tem o loga de pasta 
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arroz tem loga de pasta feijão tem o luga de pasta milho. (G.S. 
13 anos); 

 

Relato Histórico 31 

 

E muito bom por explo tem muita cultura e tradição que nos 
quilombola fazem Folia, Suça, e os estrumentos que usam na 
Folia são os padeiros, violão, caixa e da suça são os padeiros 
viola, chocalho, caixa tabem os turista vei para vizitar as 
cachoeira santa barba cachoeira capivara e tabem tem a veda 
de produtos quilobo tem a cat que recebe o turista que vem vizita 
as cachoeira e a sato que ecolhemos e o Sato Antonio e tem a 
ingreja catolica e evagelho e o nome da minha comunidade e 
Engenho II i e so isso. (S. 11 anos). 

 

Relato Histórico 32 

 

Ser quilonbola é aqueles que comem o que plantamos mesmo 
cuidamos de nossa cominidade. Temos o turismo as nossas 
colheitas as nossas roças. Nos mesmos fizemos os nossos 
plantios fizemos plantação de arroz, feijão todos fazem isso nos 
planta na roca ou entao nos quintais.Das nossas casas isso ai 
que e caracteriza cultura quilombola. (K.H . 12 anos). 

 

Relato Histórico 33 

Ser quilombola e muito legal e bom pra quem gosta de adar tipo 
ir para roça prantar arroz pratar feijão e até madioca e muito legal 
e bom pratar as coisas e colher eu gosto de ir para caxoera e 
adar aqui e legal mais avez e com ficar detro de casa mais e 
meio sem grasa em fim eu teho 12 anos e o nome e K. Tchau. A 
minha comunidade e muito legal eu gosto de fazer aprezetasoes 
no baração e onde agete fazer aprezetação para todos da 
comunidade a gente ensaia na escola e apreta no baracão. (K.B. 
12 anos) 

 

Relato Histórico 34 

Quilombola pra mim e mora na comunidade muito tempo atraz e 
que contrudo familias pobres que tinha e trabalhar para comer e 
algumas precisavam até plantar. A nossa cultura quilombola são 
as choliras tipo santa barbara candaru cachoeira capivara Bom 
Jesus, prata e entre outras ceis tambem como as resas missas 
folias novenas, culto. (V.M. 11 anos). 

 

Relato Histórico 35 

Ser quilombola e agente acreditar que podem honrrar os mais 
velhos que lutou para não sair da terra e do quilombo e por isso 
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devemos todos fazer por merece por que caracterisa a nossa 
comunidade e a cachoeira, folia suca resa e etc... (G.S. 12 anos). 

 

Outro elemento que aparece nos relatos das crianças do Engenho II é a 

relação com o trabalho na roça, as plantações dos alimentos consumidos e 

revendidos na comunidade. Herança cultural essa que como retratado também 

remete a memória dos seus antepassados.  

O ecoturismo também exerce um papel na construção das identidades 

quilombolas entre essas crianças. As crianças se apropriam da presença do 

turismo na construção de suas narrativas quando estabelecem relações entre a 

função social e econômica da exploração das cachoeiras na comunidade, sendo 

para algumas famílias a principal fonte de renda (relatos 18). Algumas percebem 

os turistas como tolerantes (relatos 18 e 24), em detrimento de outros setores da 

sociedade envolvente ao quilombo que para algumas crianças não o são, sendo 

consequentemente racistas e preconceituosos pela cor da pele dos quilombolas 

(relatos 11 e 12).  

Os 35 relatos e os 15 desenhos históricos apresentam elementos comuns 

que compõe as identidades partilhadas entre as crianças pesquisadas.  A 

comunidade é cercada por rios, o qual as crianças têm acesso, e é perceptível 

na construção do imaginário, na memória do que é o território, as identidades 

territoriais delas. As crianças representam a sua ligação com a terra, com o lugar, 

o enraizamento e o pertencimento ambiental. Quando a criança descreve rios, 

cachoeiras, pássaros, montanhas ao ser questionada o que a representa, ela 

está se percebendo como um desses elementos da natureza, é a apresentação 

do seu cotidiano. 
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Figura 57 – Registro do desenvolvimento de um desenho por uma criança 

durante as oficinas. 

 

 

Em ambas as produções, desenhos e relatos, se percebe o orgulho das 

crianças pela comunidade do Engenho II, pelo Sitio Histórico Kalunga, pela 

identidade cultural, pela raça/cor, pela história. Em suas falas não são 

observados um número grande de problemas aparentes presentes na 

comunidade pela perspectiva desses sujeitos. O que nos revela que a 

comunidade é um espaço positivo e construtivo para essas crianças, contexto 

este que está em contraposição com a questão dos abusos noticiados pela 

mídia.  

A utilização de diferentes linguagens, o mapa mental40 a escrita/relatos, 

para o trabalho da representação social das crianças pode nos dar distintos 

resultados. Visto que não se pode equalizar a construção dos desenhos com a 

construção dos textos. O desenho/mapa mental é uma linguagem visual não 

verbal e não sequencial, ao passo que o texto é uma linguagem verbal e 

sequencial. Os desenhos históricos acabam por destacar mais os espaços/as 

 
40 Desenho Histórico e a escrita aqui denominados de Relatos Históricos 
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materialidades da comunidade; enquanto que, os relatos históricos destacam 

mais os contextos imateriais/os elementos subjetivos.  

São as identidades territoriais, culturais e políticas vinculadas ao lugar 

(LUCHIARI;ISOLDI, 2007). Os rios, as cachoeiras, as casas, a escola, o CAT 

são os lugares identitários dessas crianças. A realidade rural e ambiental a qual 

estão inseridas e que são permeadas por outras realidades. São as 

representações das percepções e dos diálogos entre memórias, culturas, 

representatividade e o turismo.  
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Considerações finais 

 

Esse estudo foi desenvolvido no intuito de compreender o processo de 

construções de identidades entre as crianças quilombolas da comunidade 

remanescente quilombola do Engenho II, localizada no Sitio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, o maior território quilombola do Brasil totalizando 

cerca de 262 mil hectares, situado na região nordeste do estado de Goiás, no 

município de Cavalcante.  

As comunidades quilombolas no Brasil, ou remanescentes quilombolas, 

foram simplificadas pelas noções jurídicas como ligadas a “um pedaço de terra”, 

no entanto, o quilombo é mais que um pedaço de terra e está mais ligado as 

vivências e aos sujeitos que o habitam e compartilham histórias, percepções 

para além das definidas em artigos e resoluções, são grupos pertencentes a uma 

mesma comunidade compartilhando de suas tradições, culturas, línguas e 

valores.  

Os processos de ocupações dos territórios quilombolas no Brasil tiveram 

características próprias e diferentes daquela noção de que o quilombo era 

apenas um local de fuga localizado escondido no meio da mata. As referências 

teóricas sobre o tema nos apresentaram que o quilombo não era apenas um 

local físico mata adentro, o quilombo também era mental, era o local da 

liberdade, da resistência.  

O objetivo desse trabalho foi compreender os processos de construção 

das identidades das crianças quilombolas da comunidade do Engenho II 

localizada no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga no município de 

Cavalcante (GO), levando-se em conta três dimensões onde são socializadas: a 

família, o ambiente escolar e a sociedade envolvente, no caso em questão pelo 

ecoturismo. Nesse sentido, foram realizados trabalhos de campo com crianças 

e adolescentes pertencentes da comunidade com idade entre 08 e 17 anos.  

Nos trabalhos de campo, realizados no ano de 2018, foram identificados 

elementos comuns no conjunto das representações usadas pelas crianças para 

dar sentido as suas existências. Alguns desses principais elementos são ligados 
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ao meio ambiente local como trilhas, árvores, animais, cachoeiras. Tais 

representações, entretanto sofrem influências das percepções dos ecoturistas.  

As crianças como integrantes da comunidade convivem em todo os 

espaços da comunidade: a família, a escola, o Centro de Atendimento ao Turista. 

Contudo em alguns desses espaços suas subjetividades e sentimentos não são 

levados em conta. O que é também é percebido nos poucos trabalhos que 

consideram as crianças e abordam os processos de construções de identidades 

quilombolas.  

Inicialmente as percepções da pesquisa acerca das construções das 

identidades quilombolas, focavam em um processo vinculado somente a família.  

Com os trabalhos de campo fomos percebendo como o turismo foi contribuindo 

para esse processo já que as crianças participantes da pesquisa nasceram tendo 

a comunidade imersa no turismo considerado um importante horizonte 

econômico para o Engenho II.   

A pesquisa se organizou em torno de uma pergunta central, do que seria 

saber qual a percepção das crianças em relação ao que é ser caracterizado 

como quilombola? Essa identidade cultural construída por essas crianças é um 

processo tenso, negociado que para além de envolver todos os processos de 

toda a história quilombola que vem sendo recontada no processo de 

socialização, também da percepção que os outsiders emprestam para eles.   

Para ter acesso a essa dimensão do processo de construção da 

identidade das crianças Kalungas, optamos por uma imersão no cotidiano do 

Engenho. A comunidade foi receptiva e acolhedora durante o todo o processo. 

Os trabalhos de campo foram realizados durante o ano 2018, após o contato 

com a direção, coordenação e professoras da escola, fizemos observações das 

aulas e do cotidiano escolar e da comunidade de modo a estruturar a melhor 

forma de estabelecer contato com as crianças. Ao optarmos pela realização das 

oficinas, o caminho lúdico de desenvolvimento da criatividade pensando a 

autonomia das crianças, fez com que a relação estabelecida com elas fosse 

receptiva, prazerosa e amigável; fomos até convidados a conhecer locais de 

lazer exclusivos das crianças na comunidade. O que também influenciou na 

construção da escrita da tese, de forma que ela ficasse clara e objetiva e 
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posteriormente adaptado para se trabalhar em sala de aula em conjunto com as 

crianças e a equipe pedagógica.  

É fundamental compreender os impactos gerados na Comunidade do 

Engenho II com as práticas do turismo em seu território a partir das perspectivas 

percebidas pelas crianças dessas comunidades. As crianças são fortemente 

suscetíveis as mudanças e aos impactos provindos de diferentes contextos. Ao 

mesmo tempo torna-se difícil conseguir extrair ou analisar estes impactos nas 

crianças apenas com o diálogo ou questionários formais. Para isso destacam-se 

as linguagens do desenho (mapa mental) e da escrita (produção de texto - relato) 

em que estes sujeitos terão liberdade de expressar e representar aquilo que é 

mais importante, o mais potente em relação a sua comunidade. 

Neste sentido, entende-se que para compreender os impactos 

provocados por diferentes contextos, como o turismo, em territórios quilombolas 

a utilização da linguagem cartográfica e da escrita são instrumentos importantes 

que poderão destacar os elementos e impactos dessas mudanças, ou até 

mesmo as resistências presentes neste grupo. A importância de trabalhar com 

as crianças está na relação temporal - as futuras gerações e as possíveis 

consequências com as alterações no espaço, na construção dos valores e 

sentidos que têm maior potência para a comunidade, os elementos que se 

tornam basilares para este coletivo, tendo a perspectiva de sua permanência, 

resistência e identidade. 

Ainda que as pesquisas que realizamos junto as crianças tenha 

proporcionado o deslindar de uma paisagem da cultura Kalunga, incrivelmente 

rico, consideramos que poderíamos ter ido um pouco mais além com os 

trabalhos de campo caso a pesquisa não fosse atravessada pela pandemia do 

vírus Sars-Cov-2, a Covid 19, o que nos impediu de continuar com tal avanço. 

Como medida de proteção da comunidade os líderes locais resolveram fechar o 

Engenho II para a visitação e que se encontra até a presenta data fechada.  

As percepções construídas ao longo do desenvolvimento desse trabalho 

apontam para a importância que se deve dar as crianças de uma comunidade 

quilombola, pois são sujeitos culturais ativos e que participam de todo processo 

de construção das identidades culturais Kalunga. Portanto, é possível perceber 
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o protagonismo dessas crianças como sujeitos que negociam com a tradição e 

com a sociedade envolvente, no caso os ecoturistas, na construção de suas 

identidades, que, conforme nos foi possível ver, as representações da natureza 

construídas pelos ecoturistas são apropriadas pelas crianças nesse processo 

intercultural.  

Acreditamos que esse estudo tenha aberto algumas possibilidades 

metodológicas na direção da compreensão de fenômenos interculturais no 

âmbito de processos de construção de identidades culturais entre populações 

quilombolas. No caso específico aqui estudado que põe em relevo as relações 

entre crianças quilombolas em presença de ecoturistas, reabre uma questão 

cara que ainda causa discussões acaloradas na academia que diz respeito aos 

impactos socioambientais causado pela presença de turistas em sítios históricos 

como esse do Engenho II. 

 Assim, esse estudo pretende deixar, a título de provocação para 

pesquisas posteriores a seguinte reflexão: se as representações da natureza 

local, construídas nas relações entre ecoturistas e comunidade quilombola 

passaram a ser elementos importantes na construção das identidades culturais 

dessas crianças,  e se tais representações carregam fundamentos da 

preservação ambiental, então, podemos afirmar estarmos  diante de um 

fenômeno intercultural que pode, em última análise, favorecer a produção entre 

essas crianças de valores ligados a uma moral ecológica de preservação 

ambiental do território quilombola pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Referências bibliográficas 

 

ABRAMOWICZ, A. A pesquisa com crianças em infâncias e a sociologia da 
infância. In: GOULART, A. L.; FINCO, D. (Orgs.). Sociologia da Infância no 
Brasil. 1. ed. Campinas: Autores Associados, 2011. p. 17-35 
ABRAMOWICZ, A. Sociologia da Infância: traçando algumas linhas. 
Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar, v. 8, n. 2, jul.- dez, p. 
371-383. 2018. 
ABRAMOWICZ, A.; OLIVEIRA, F. A Sociologia da Infância no Brasil: uma área 
em construção. Educação (UFSM), v. 35, n.1, p. 39-52, 2010. 

ADATTO, K. Conceito de infância passa por transformação. In: O Estado de São 
Paulo, matéria de Peter Applebome, 25 maio 1998. 
AKOTIRENE, C. O que é interseccionalidade? Belo Horizonte: Justificando,2018 

ALHO, C. J.R e MARTINS, E. de S. De grão em grão o cerrado perde espaço. 
(Cerrado- Impactos do Processo de Ocupação). WWF.1995. 66 p. 

ALMEIDA, A, P; BRANDONI, B.B; CHAVES, L.W; CAMARCO, M.F.A; 
FERREIRA, R.A; KAULFUSS, M.A. A Construção da Identidade. 2014. 
Disponível em: 
http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/N3RULeGGRNSx
smJ_2014-4-16-21-35-4.pdf. Acesso: 02/2020. 

 ALMEIDA, A. W. B. de. Os quilombos e as novas etnias. In: Quilombos: 
identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 

ALMEIDA, M. G. de Território Quilombola, Etnodesenvolvimento E Turismo No 
Nordeste De Goiás. R. Ra’ega Curitiba, v.40, p. 130 -144, Ago. 2017. 
ALMEIDA, M. G. de. Territórios de Quilombolas: pelos vãos e serras dos Kalunga 
Goiás - patrimônio e biodiversidade de sujeitos do Cerrado. Revista Ateliê 
Geográfico EDIÇÃO ESPECIAL, Goiânia-GO, v. 1, n. 9, p.36-63, fev/2010a. 
ALMEIDA, M. G. Fronteiras, territórios e territorialidades. Revista da ANPEGE, 
Fortaleza. Ano 2, n. 2. p. 103-114, 2003. 
ALMEIDA, Maria Geralda de; VARGAS, M. A. M. Culture et Territorialité – le 
“Sertão” Brésilien Revisité. In: NATES, B. Territorio y Cultura: territorios de 
conflicto & cambio socio cultural. Memorias II Seminario Internacional sobre 
territorio y cultura. Manizales-Colombia: Universidad de Caldas e Grupo de 
Investigación Territorialidades (Departamento de Antropologìa y Sociologia), 
p.309-324, 2001. 

ALMEIDA, S. L. de. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Polen, 
2018. 

ANJOS, L.; REBOUÇAS, G, M. Do trabalho infantil à escravidão contemporânea: 
a realidade multifacetada da exploração sexual de crianças e adolescentes. 
InterSciencePlace - Revista Científica Internacional. Nº 4, volume 10, artigo 
nº 8, Outubro/Dezembro 2015. 

ARIÉS, P. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1973. p. 279.  

http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/N3RULeGGRNSxsmJ_2014-4-16-21-35-4.pdf
http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/N3RULeGGRNSxsmJ_2014-4-16-21-35-4.pdf


147 

 

ARRAIS, T. A. A produção do território goiano: economia, urbanização e 
metropolização. Goiânia: UFG, 2013. 

ARRAIS, T. A. Goiás: novas regiões, ou novas formas de olhar velhas regiões. 
In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Abordagens geográficas de Goiás: o natural e o 
social na contemporaneidade. Goiânia: UFG, 2002. 

ARRUTI, J. M. A. A emergencia dos “remanescentes”: notas para o diálogo entre 
indígenas e quilombolas. Mana, v.3, n.2, p. 7-38, Rio de Janeiro: Museu Nacional 
PPGAS/UFRJ, 1997. 
ARRUTI, J. M. Mocambo. Antropologia e história do processo de formação 
quilombola. Bauru: Edusc, 2006. 370 p.  

BAILLY, A. et al. Geographie régionale et representation. Paris: Anthropos, 
1985. 

BAIOCCHI, M. de N. Kalunga: Povo da Terra. Goiânia: Editora da UFG, 2012. 

BARREIRA, C.M.A. Região da Estrada do Boi – Usos e abusos da natureza. 
Goiânia, Editora UFG, 1997.  

BARREIRA. C.M.A. As Políticas Públicas implementadas em Goiás, a partir 
de 1966, no contexto dos Planos Nacionais, 2004. (mimeo). 

BARTH, F. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de 
Janeiro, Contra Capa. 2000.  
BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. 
Cadernos de Ciências da Terra. São Paulo: Instituto de Geografia da USP, n. 
13, 1972. 
BHABHA, H. K. O local da Cultura. Tradução de Myriam Avila, Eliana Lourenço 
de Lima Reis, Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 

BORLEGAT, C. A. L. A fragmentação da Vegetação Natural e o Paradigma do 
desenvolvimento rural. IN: COSTA, R.B. da (org). Fragmentação Florestal e 
alternativas de desenvolvimento rural na região Centro-Oeste. Campo 
Grande: UCDB, 2003. Cap.1. p 1-25. 

BOSSÉ, M. Le. As questões de identidades em geografia cultural – algumas 
concepções contemporâneas. In: CORREA, R.L. ROSENDAHL, Z. (orgs.) 
Paisagens, textos e identidade. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2004, p. 157-179. 
BRANDÃO, C. R.; BORGES, M. C.. O lugar da Vida.  Campo Território: revista 
de geografia agrária. Edição Especial do XXI ENGA-2012. P, 1-23. Jun, 2014. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal, 2008. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência 
intrafamiliar: orientações para prática em serviço. Brasília, DF, 2001. 
Disponível em:<http://bvsms.saude.gov.br/ bvs/publicacoes/cd05_19.pdf>. 
BRASIL. Programa Brasil Quilombola. Diagnóstico das Ações Realizadas. 
Brasília, DF, 2012 Disponível em:<http:// www.seppir.gov.br/portal-
antigo/publicacoes/diagnosco-doprograma- brasil-quilombola-marco-de-2012-
1>. 

BUTLER, J. Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. Tradução Rogério 
Betonni. 1 ed. 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015 

http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/publicacoes/diagnosco-doprograma-%20brasil-quilombola-marco-de-2012-1
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/publicacoes/diagnosco-doprograma-%20brasil-quilombola-marco-de-2012-1
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/publicacoes/diagnosco-doprograma-%20brasil-quilombola-marco-de-2012-1


148 

 

CARNEIRO, S. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América 
Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: ASHOKA Empreendimentos 
Sociais; TAKANO Cidadania (Orgs.). Racismos contemporâneos. Rio de 
janeiro; Takano Editora, 2003. 

CASTELLS, M. O poder da identidade. Tradução Klauss Brandini Gerhardt. 
São Paulo: Paz e Terra, 2008. 530p. (A Era da Informação: economia, sociedade 
e cultura, 2). 

CASTRO, M.G.B. Implicações teórico-metodológicas da pesquisa cientifica com 
crianças. Cadernos da Fucamp, v.15, n.23, p.08- 21 /2016  

CAVALLEIRO. Eliane dos Santos. Do silêncio do lar ao silêncio escolar – 
Racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. São Paulo: 
Contexto, 2000. 

CORSARO, W. Entrada no Campo, Aceitação e Natureza da Participação nos 
Estudos Etnográficos com Crianças Pequenas. Educação e Sociedade. 
Campinas, v. 26, n. 91, p. 443-464, maio/ago. 2003. 
CORSARO, W.. Sociologia da infância. 2. ed. Tradução de Lia Gabriele R. 
Reis. Revisão técnica de Maria Leticia B. P. Nascimento. Porto alegre: Artmed, 
2011. 
CORSARO, W.; MOLINARI, L. Entrando e Observando nos Mundos das 
Crianças: reflexão sobre etnografia longitudinal da educação de infância em 
Itália. In: CHRISTENSEN, Pia; JAMES, Allison (Org.). Investigação com 
Crianças: perspectivas e práticas. Porto: Paula Frassinetti, 2005. P. 191-213. 
Corsaro. W. Friendship and peer culture in the early years. Norwood: Ablex 
Publishing Corporation. 1985 

CRENSHAW, K. W. Documento para o encontro de especialistas em aspectos 
da discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, v. 10, n. 1, p. 
171-188, 2002. 

CUNHA, M. C. Antropologia do Brasil: Mito. História. Etnicidade. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 

CUSTÓDIO, A. V.; VERONESE, J. R.P. Crianças Esquecidas: o trabalho 
infantil doméstico no Brasil. Curitiba: Multidéia, 2009. 

DE MAUSE, L. História de la infância. Madri: Alianza Universidad, 1991. 
de Oliveira. DIFEL, São Paulo: 1983. 
DEL PRIORE, M. Apresentação. In: DEL PRIORE, M. (Org.) História das 
crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2000. p. 8-18. 
DELALANDE, J. As crianças na escola: pesquisas antropológicas. In: MARTINS 
FILHO, A. J.; PRADO, P. D. (ORG.). Das pesquisas com crianças à 
complexidade da infância. Campinas: Autores Associados, 2011. 
DELGADO, A. C.; MÜLLER, F.. Sociologia da infância: pesquisa com crianças. 
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, maio/ago. 2005. Disponível em: <http:// 
www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a02v2691.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2007.  

DERRIDA, J. Gramatologia. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008. 

DERRIDA, J.A escritura e a diferença. São Paulo: Editora Perspectiva, 2009.  

DIEGUES, A. C. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. São Paulo: 
MMA/COBIO/NUPAUB/USP. 211p. 2000. 



149 

 

ELIAS, N. A civilização dos pais. Revista Sociedade e Estado, v. 27 n.3 set/dez, 
2012. 
ELIAS, N. A sociedade dos indivíduos. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1994b. 
ELIAS, N. O processo civilizador: uma história dos costumes. Trad. Ruy 
Jungmann. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 
ELIAS, N. Sobre os seres humanos e suas emoções: um ensaio sob a 
perspectiva da sociologia dos processos. In: GEBARA, Ademir e WOUTERS, 
Cas (Orgs.). O controle das emoções. João Pessoa: Editora Universitária da 
UFPB, 2009. 

ERIKSON, E. H. Identidade, juventude e crise. Rio de Janeiro, Zahar, 1972. 

EVARISTO, C. Escrevivência. 2017. Disponível em: 
<https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/conceicao-evaristo/escrevivencia/>. 

FARIA, K.M.S; ALMEIDA, M.G. Avaliação De Qualidade Ambiental Do Meio 
Físico No Entorno Das Cachoeiras Da Capivara, Santa Bárbara E Candaru 
E Impactos Sociais Do Turismo Na Comunidade Do Engenho II. Relatório 
Técnico LABOGEF/LABOTER. 2018. Disponível em: www.labogef.iesa.br. 
Acesso em 10 de novembro de 2018.  

FERREIRA F.R; CAMARGO, A.C A naturalização do preconceito na 
formação da identidade do afro-descendente. EccoS Revista Científica, vol. 
3, núm. 1, junho, 2001, pp. 75-92 São Paulo, Brasil. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71530106. Acesso: 03/2020 

FREITAS, D. O escravismo brasileiro. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1991 

GALVÃO, W; KOZEL S. Representação e Ensino de Geografia: 
Contribuições teórico-metodológicas. Revista Ateliê Geográfico Goiânia-GO 
v. 2, n. 3 dez/2008 p.33-48 

GANEM, R. S.; DRUMMOND, J. A.; FRANCO, J. L. A. Conservation polices and 
control of habitat fragmentation in the Brazilian Cerrado biome. Ambiente 
Sociedade, v. 16, n. 3, p. 99-118. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/asoc/v16n3/v16n3a07.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2018. 

GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

GÓES, J.R.; FLORENTINO, M. Crianças escravas, crianças dos escravos. Em: 
PRIORE, M.(Org.) História das crianças no Brasil São Paulo: Contexto. pp. 
177-191. 2006.  

GOIÁS. Decreto Estadual. Nº 5.794, de 07 de julho de 2003. Dispõe sobre a 
composição e as atribuições do Conselho Estadual de Turismo de Goiás e dá 
outras providências. Disponivel em: 
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/61331/decreto-5794  

GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e Quilombos: uma história do 
campesinato negro no Brasil. Claro Enigma (Coleção Agenda Brasileira). São 
Paulo, 1ª ed. 2015. 

GOMES, H; TEIXEIRA NETO, A. Geografia de Goiás/Tocantins. Goiânia: 
Cegraf UFG, 1993. 

http://www.labogef.iesa.br/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71530106
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/61331/decreto-5794


150 

 

GOMES, N. L. Cultura negra e educação. Revista Brasileira de Educação. 
Maio/Jun/Jul/Ago,n.23, p. 164-182. 2003. 
GONZÁLEZ, M. Evaluación del impacto del turismo de naturaleza en San 
Dionisio, Baja California Sur, México. UABCS, México, 2011. Disponível em:< 
http://biblio.uabcs.mx/tesis/TE%202501.pdf>. Acesso em: 03 maio. 2020. 
GROSFOGUEL, R. “Para descolonizar os estudos de economia política e os 
estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e 
colonialidade global”. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 80, p. 115-147, 
mar. 2008. 
GROSSI, P. K.; CRUZ JÚNIOR, R. F. da.; MACHADO, L. A. Comunidades 
Quilombolas: o acesso às políticas públicas e a dimensão de gênero. In: 
Seminário Internacional Sobre Políticas Públicas, Intersetorialidade E 
Família, 2., Porto Alegre, 2015. Anais... Porto Alegre, 2015. 
GROSSI, P.K.; OLIVEIRA, S.B.; OLIVEIRA, J.L. Mulheres quilombolas, violência 
e as interseccionalidade de gênero, etnia, classe social e geração. Revista 
Políticas Públicas. Número Especial da VIII JOINPP – 1917-2017: Um século 
de Reforma e Revolução. V. 22.2018. 
GROSSI, P.K; OLIVEIRA, S.B; OLIVEIRA, J.L. Mulheres quilombolas, violência 
e as interseccionalidades de gênero, etnia, classe social e geração. Revista de 
Políticas Públicas, v. 22, 2018. Disponível em: 
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/9825/
5781 
GUHA, R. P. In: GUHA, Ranajit; SPIVAK, Gayatri Chakravorty (Orgs.). Selected 
Subaltern Studies. New York: Oxford University Press, 1989, p.35-36. 
HAESBAERT, R. Identidades Territoriais. In: CORREA, R.L. ROSENDAHL, Z. 
(orgs). Manifestações da Cultura no Espaço. Rio de Janeiro: UERJ, p.169-
190.1999. 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Traduzido por Tomaz Tadeu 
da Silva e Guacira Lopes Louro. 11º ED. DP&A. Rio de Janeiro. 2006.  

HERBETTA, A. F; ARAÚJO, A. M; NAZARENO, E; ROCHA, L.M. Suleando 
lugares: arraigamento ecológico nos quilombos de Pombal e Porto Leocardio, 
em Goiás. Revista Interdisciplinar Sulear, ANO 2, No. 2 (setembro/2019) 
Edição Especial Dossiê SULear. 
IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência. Disponível 
em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/19060
5_atlas_da_violencia_2019.pdf. Acesso: 03/08/2020.  

ISOLDI, I. A.; LUCHIARI, M. T. D. P. Identidade territorial quilombola: uma 
abordagem geográfica a partir da comunidade Caçandoca, Ubatuba/SP. Revista 
Terra Livre, Ano 23, v. 2, n. 29. Ago-dez, 2007. Disponível em: 
https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/terralivre/article/vie w/246  

JORNAL O POPULAR. Casos de abuso sexual ainda assombra Cavalcante, 
em Goiás. Goiânia – GO. 14 de setembro de 2019. Jornal Impresso. 
JORNAL O POPULAR. Escravas do Medo. Goiânia – GO. 04 de abril de 2015. 
Jornal Impresso. 
KARASH, MARY. Os quilombos do ouro na capitania de Goiás In: REIS, J.J; 
GOMES, F.S (Org). Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 240-262. 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/9825/5781
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/9825/5781


151 

 

KILOMBA, G. (Trad. Jess Oliveira). Memórias da plantação – episódios de 
racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 

KLEIN, H. S. A experiencia Afro-Americana numa perspectiva comparativa: a 
situação atual do debate sobre a escravidão nas Américas. Revista Afro-Asia, 
45, p. 95-121. 2012. 

KOZEL, S. Comunicando e representando: Mapas como construções 
socioculturais. In.: SEEMANN, Jörn (Org.). A aventura cartográfica: 
perspectivas, pesquisas e reflexões sobre a cartografia humana. Fortaleza: 
Expressão Gráfica e Editora, 2005. 

KRAMER, S. Autoria e autorização: Questões éticas na pesquisa com crianças. 
2002. Disponível em: www.scielo.br/pdf/cp/n116/14398.pdf. 
KRAMER, S. Pesquisando Infância e educação: um encontro com Walter 
Benjamin. In: KRAMER, S.; LEITE, M. I. (Orgs.) Infância: fios e desafios da 
pesquisa. Campinas: Papirus, 1996. p. 14 -38 
KREAG, G. The impacts of tourism. Minnesota: Sea Grant, 2001. Disponível 
em: http://www.seagrant.umn.edu/tourism/pdfs/ImpactsTourism.pdf. Acesso 03 
de maio de 2020. 
KUHLMANN JR., M.; FERNANDES, R. Sobre a História da Infância. In: FARIA 
FILHO, Luciano Mendes (Org.). A infância e sua educação: materiais, práticas 
e representações. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

LENHARO, A. A Militarização do Corpo. In. LENHARO, A. Sacralização da 
Política. Campinas: UNICAMP, p.75-105, 1986.  

LICKORISH, Leonard J. Introdução o turismo. Tradução de Fabíola de 
Carvalho S. Vasconcellos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
LOIOLA, Maria Lemke. Trajetórias Atlânticas, Percursos para a Liberdade: 
Africanos e descendentes na capitania dos Guayazes. Dissertação de 
Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História, UFG, Goiânia, 2008. 

LUCHIARI, M. T. P. O lugar no mundo contemporâneo: turismo e urbanização 
em Ubatuba. (Tese de Doutorado em Ciências Sociais). Campinas, Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 218p, 
1999. 

LUCHIARI, M.T.D.P. A Mercantilização das Paisagens Naturais. In: Bruhns, H.T. 
& Gutierrez G.L. (orgs.) Enfoques Contemporâneos do Lúdico: III Ciclo de 
Debates Lazer e Motricidade. Campinas, S.P.: Autores Associados, Comissão 
de Pós-graduação da Faculdade de Educação Física da Unicamp (Coleção 
Turismo) p.25- 41. 2002. 
MAESTRI, M. Pampa negro – Quilombos no Rio Grande do Sul. In: REIS, J.J; 
GOMES, F.S (Org). Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, p. 291-331, 2012. 
MAIA, J.F. História e Memória da Comunidade Kalunga Engenho II. 
Licenciatura em Educação no Campo – Universidade de Brasília. Brasília, 2014  
MARCILIO, M.L. A roda dos expostos e a criança abandonada na História do 
Brasil. 1726-1950. In. FREITAS, Marcos Cezar. História Social da Infância no 
Brasil. São Paulo: Cortez Editora, 1997. 
MARINHO, T. A. Identidade e territorialidade entre os Kalunga do Vão do 
Moleque. 2008. (Dissertação de Mestrado em Sociologia) Programa de Pós-
Graduação em Sociologia – UFG, Goiânia, 2008. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14398.pdf
http://www.seagrant.umn.edu/tourism/pdfs/ImpactsTourism.pdf


152 

 

MELO, T. S. Solvitur ambulando: uma viagem rumo à autodeterminação popular. 
Análises da turistificação da existência e modernização dos territórios como 
componentes da metanarrativa capitalista. 2018. 402 f. (Tese de Doutorado em 
Geografia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

MIGNOLO, W. D. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no 
horizonte conceitual da modernidade. In: LANDER, E. (Org.). A colonialidade 
do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. 
Buenos Aires: Clacso, p. 71-103, 2005. 
MONTANDON, C. Sociologia da infância: balanço dos trabalhos em língua 
inglesa. Cadernos de pesquisa, São Paulo, n. 112, mar. 2001. 
MOREIRA, J.F.R. Paisagens culturais do Povo Kalunga do Engenho II em 
Cavalcante, Goiás. 2013. (Dissertação de Mestrado em Geografia). Instituto de 
Estudos Socioambientais - Universidade Federal de Goiás, 2013.  
MOTA, R. D. O Protestantismo Nas Territorialidades E Na Identidade Territorial 
Da Comunidade Quilombola Kalunga – Goiás.2015. (Tese de Doutorado em 
Geografia). Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos 
Socioambientais (IESA), Programa de Pós-Graduação em Geografia, Goiânia, 
2015. 

MOTT, M. L. de B.; NEVES, M. de F.; VENÂNCIO, R. P. A escravidão e a criança 
negra. Ciência Hoje, vol. 8, pp.20-23, nov, 1992. 

MOURA, C. Os quilombos na dinâmica social do Brasil. Maceió: EDUFAL, 
2001. 378 p.  

MOURA, C. Quilombos: resistência ao escravismo. São Paulo. Editora Ática. 
1987.  

MOURA, C. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 2019. 

MOURA, E.B. B. de. A história trágico-marítima das crianças nas embarcações 
portuguesas do século XVI. In: PRIORE, M. Del (Org). História das Crianças 
no Brasil. São Paulo: Contexto, 2006. 

MUNANGA, K. Mestiçagem como símbolo da identidade brasileira. In: SANTOS, 
B. de S; MENEZES, M. da P. Epistemologias do Sul. 1ª Edição. São Paulo: 
Cortez, 2013.  

MUNANGA, K. Origem e histórico do quilombo em África. In: MOURA, C. Os 
quilombos na dinâmica social do Brasil. Maceió: EDUFAL, p. 21‐31. 2001. 
NASCIMENTO, A. O Quilombismo. Ed. Fundação Cultural Palmares. São 
Paulo,319 pag, 2002. 
 NASCIMENTO, B. ORÍ. In: RATTS.A.  Eu Sou Atlântida: Sobre a trajetória de 
vida de Beatriz Nascimento. - 1ªED. (2007). Disponivel em: 
https://www.imprensaoficial.com.br/downloads/pdf/projetossociais/eusouatlantic
a.pdf 

 NEVES, M. de F. R. das. Infância de faces negras: a criança escrava brasileira 
no século XIX. São Paulo. História/USP. 1992 (Dissertação de Mestrado). 
Faculdade de Filosofia Ciências e História- FFLCH, 1992. 

NUNES, G. Mulheres negras e quilombolas: trabalho, resistência e identidades 
na diáspora afro-brasileira. In: ALVES, M; MARQUES, M; RUMMERT, SM 

https://www.travessa.com.br/Alex_Ratts/autor/64319443-0e34-4139-86fb-a4ccf27324a3
https://www.imprensaoficial.com.br/downloads/pdf/projetossociais/eusouatlantica.pdf
https://www.imprensaoficial.com.br/downloads/pdf/projetossociais/eusouatlantica.pdf


153 

 

(Orgs.). Educação e Formação de Jovens e Adultos em Portugal e no Brasil: 
Políticas, Práticas e Atores. Lisboa, 2014. 
NUNES, M. D. F. Sociologia da infância, raça e etnografia: intersecções 
possíveis para o estudo das infâncias brasileiras. Revista Eletrônica de 
Educação, v. 9, n. 2, p. 413-440, 2015. 
O’DWYER, E C.. Terra de Quilombo. Rio de Janeiro: ABA/UFRJ, 1995. 

O’DWYER, E. C. Quilombos: identidade étnica e territorialidade Editora FGV. 
Rio de Janeiro, 296p. 2002.  

OLIVEIRA, B. R. G.; ROBAZZI, M. L. do C. C. O trabalho na vida dos 
adolescentes: alguns fatores determinantes para o trabalho precoce. Revista 
Latino-americana de Enfermagem, v. 9. N. 3, p, 83-89, maio 2001. Disponível 
em www.scielo.br Acesso em 19 junho 2001. 

OLIVEIRA, F. L. de. Sociologia da Infância no Brasil: quais crianças e infâncias 
tem sido retratadas? Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar, v. 8, 
n. 2, jul.- dez., pp. 441-468. 2018 

OLIVEIRA, I. J. Chapadões descerrados: relações entre vegetação, relevo e uso 
das terras em Goiás. Boletim Goiano de Geografia, Goiânia/GO, v. 34, p. 311-
336, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5216/bgg.v34i2.31734>. Acesso 
em: 02 set. 2019. 

OLIVEIRA, R. C. de. Os (des) caminhos da identidade. Revista Brasileira De 
Ciências Sociais. Vol. 15. Nº 42. Fevereiro/2000. 

PAGANINI, J. O trabalho infantil no Brasil: uma história de exploração e 
sofrimento. Amicus Curiae V.5, N.5 (2008), 2011. 

PAIVA, C.A; KLEIN, H.S. .Free Persons in a Slave Economy, Minas Gerais in 
1831., Journal of Social History, v. 29, n. 4. pp. 933-621.1996. 
PEDERSEN, J. R.; GROSSI, P. K. O abuso sexual intrafamiliar e a violência 
estrutural. In: AZAMBUJA, M. R. F. et al. (org.). Violência sexual contra 
crianças e adolescentes. Porto Alegre: Artmed, p. 25-34.2011.  

PETCHENIK, B. B. Cognição e cartografia. Geocartografia. São Paulo, n.6, p.1-

15, 1995. 

PRIORE, Mary Del (Org.). História das crianças no Brasil. 7. ed., 1ª 
reimpressão. São Paulo: Contexto, 2013. 
PRIOSTE, F. G. V. Direito Constitucional Quilombola à terra: aspectos jurídicos 
de lutas seculares e o direito humano à duração razoável do processo. In: 
Revista de Direito Agrário. Ano 21, n. 22, p.235-257. 2018. 
PROUT, A.; JAMES, A.. A New Paradigm for the Sociology of Childhood? 
Provenance, Promise and Problems. In: JAMES, Alan; PROUT, Allison (Org.). 
Constructinhg and Reconstructing Childhood: contemporary issues in the 
sociological study of childhood. London: Falmer Press, 1990. 
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder y clasificación social. In: 
CASTROGÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Orgs.). El giro decolonial. 
Reflexiones para una diversidade epistémica más allá del capitalismo 
global. Bogotá: Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Central-
IESCO, Siglo del Hombre Editores, p. 93-126, 2007.  



154 

 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: 
LANDER, E. (Org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 227-
277. 
QVORTRUP, J.  Childhood Matters: An Introduction. In: QVORTRUP, J.; 
BARDU, M.; SGRITTA, G.; WINTERSBERGER, H. Childhood Matters: Social 
Theory Practice and Politics. Aldershot: Avebury. 1994 
QVORTRUP, J.  Generations – an important category in sociological research, in 
Vários, Actas do Congresso Internacional dos Mundos Sociais e Culturais 
da Infância. II Vol.: 102-113.2000. 
QVORTRUP, J. Childhood as a Social Phenomenon – An Introduction to a Series 
of National Reports. Eurosocial – Report 36/1991. Vienne European Centre. 
1991. 
QVORTRUP, J. Childhood in Europe: a New Field of Social Research. In: Lynne 
Chisholm et al. (eds.). Growing Up in Europe. Contemporany Horizons in 
Childhood and Youth Studies. Berlin/ New York. Walter de Gruyter. 7-211995. 
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Editora Ática, 1993. 
RAMOS, D. O quilombo e o sistema escravista em Minas Gerais do século XVIII. 
In: REIS, J.J; GOMES, F.S (Org). Liberdade por um fio: história dos 
quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 164-194. 

RAMOS, F.P. A história trágico-marítima das crianças nas embarcações 
portuguesas do século XVI. In: DEL PRIORE, M. (Org.) História das crianças 
no Brasil. São Paulo: Contexto, 2006. 

RATS, Alex. Eu sou Atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz 
Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial do estado de São Paulo: Instituto 
Kuanza, 2007. 

RATTS, Alex; RIOS, Flavia. Lélia Gonzalez. São Paulo: Selo Negro, 2010. 
(Coleção Retratos do Brasil Negro). 
REIS, J. J.; GOMES, F. dos S. Liberdade por um fio. História dos quilombos 
no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

Revista Estudos Feministas, nº 1, 2002. 

RIBEIRO, D. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 
2019.  

RISCADO, J. L. de S., OLIVEIRA, M. A. B.; BRITO, Â. M. B. B. Vivenciando o 
racismo e a violência: um estudo sobre as vulnerabilidades da mulher negra e a 
busca de prevenção do HIV/aids em comunidades remanescentes de 
Quilombos, em Alagoas. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 19, supl. 2, p. 96-
108, 2010. 
ROBERTS, H. Ouvindo as Crianças: e escutando-as. In: CHRISTENSEN, Pia; 
ALLISON, James (Org.). Investigação com Crianças: perspectivas e práticas. 
Porto: Paula Frassinetti, 2005. P. 243-260. 

ROCHA, LEANDRO MENDES. Atlas histórico: Goiás pré-colonial e colonial. 
Editora do CECAB, Goiânia, 2001. 

RUSCHMANN, D. Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio 
ambiente. São Paulo: Papirus, 2000. 



155 

 

SANTOS, B. de S Modernidade, identidade a cultura de fronteira. Tempo soc. 
[online]., vol.5, n.1-2, pp.31-52. 1993. 
SANTOS, B. de S. MENESES, M. P. (Orgs.). Epistemologias do Sul. São 
Paulo: Cortez, 2010. 

SANTOS, B. de S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 
8. ed. São Paulo: Cortez, 2001 

SANTOS, J. B. dos. Território e identidade: uma análise da comunidade 
quilombola de Olaria em Irará, Bahia. Revista Terra Livre. Ano 25, v. 1, n. 32, 
p. 153-172, 2010. Disponível em: http://www.agb.org.br/files/TL_N32.pdf  

SANTOS, R. E. dos. Diversidade, espaço e relações étnicoraciais: o negro na 
geografia do Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 13-17. 

SARMENTO, M. As culturas da infância nas encruzilhadas da segunda 
modernidade. In: SARMENTO, M.; CERISARA, A. B. (Orgs.) Crianças e 
miúdos, perspectivas sociopedagógicas da infância e educação. Porto: 
ASA. pp. 9-34.2003.  
Sarmento, M. Estudos da criança como campo interdisciplinar de investigação e 
conhecimento. Interacções, 4(10), 1-5.2008.  
Sarmento, M. Imagens Sociais e (In)Visibilidade da Infância. Relatório da 
Disciplina. Braga: Universidade do Minho (documento não publicado). 2006 
SCHWARCZ, L. M. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na 
intimidade. In L. K. M. Schwarcz (Org.), História da vida privada no Brasil: 
contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras. pp. 
173-244.1998. 

SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças. São Paulo, Companhia das Letras, 
1993. 

SCHWARCZ, L. M. Usos e abusos da mestiçagem e da raça no Brasil: uma 
história das teorias raciais em finais do século XIX. Afro-Ásia, 18, 77-101.1996. 
SEPPIR. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 
Perfil das Comunidades Quilombolas: Alcantara, Ivaparunduva e Kalunga. 
Instrumento Facilitador para o Agenciamento de Políticas Públicas. Programa 
Brasil Quilombola do Governo Federal,2004. 

SILVA, Consuelo Dores. Negro, qual é o seu nome? Belo Horizonte: Mazza 
Edições, 1995. 

SILVA, M. S.; GURGEL, H.; LAQUES, A.-E., SILVEIRA, B. D.; SIQUEIRA, R. V.. 
30 anos de dinâmica espaço-temporal (1984-2015) da região de influência do 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Goiás. Confins - Revista Franco-
Brasileira de Geografia, São Paulo-SP, n. 35, p. 1-22, 2018. Disponível em: 
<10.4000/confins.14851>. Acesso em: 01 out. 2019. 

SILVA, P.B.G. 16 anos da Lei 10639/2003. Entrevista para o site Fundação 
Palmares. Disponivel em: http://www.palmares.gov.br/?p=52947 

SILVA, R. A; MENEZES, J. A. Reflexões sobre o uso de álcool entre jovens 
quilombolas. Psicologia & Sociedade, 28(1), 84-93. 2016. 

SILVA, S. R.; NASCIMENTO, L. K. do. Negros e territórios quilombolas no Brasil. 

CEDEM, v. 3, n.1, 2012. 

http://www.palmares.gov.br/?p=52947


156 

 

SILVA, S.M.R. A exploração dos desenhos e dos mapas mentais nas aulas 
de História e de Geografia. Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Universidade do Minho 
Instituto de Educação, 2012. 

SILVA, V. L. N. As interações sociais e a formação da identidade da criança 
negra.  2004. Disponivel em:  https://anped.org.br/biblioteca/item/interacoes-
sociais-e-formacao-da-identidade-da-crianca-negra. Acesso: 02/2020. 

SIROTA, R. Emergência de uma Sociologia da Infância: evolução do objeto e do 
olhar. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 112, p. 7-31, mar. 2001. 

SOJA, E. The political organization of space. Washington: Association of 
American Geographers, 1971. 

SOUZA, B. O. Aquilombar-se: Panorama Histórico, Identitário e Político do 
Movimento Quilombola Brasileiro. 2008, 204f., (Dissertação de mestrado em 
Antropologia Social). Programa de Pós- Graduação em Antropologia Social. 
Departamento de Antropologia. Instituto de Ciências Sociais. Universidade de 
Brasília. Brasília, 2008. 

SPIVAK, G. C. Pode o subalterno falar? Tradução de Sandra Regina Goulart 
Almeida, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: 
UFMG, 2010.  
THEOBALD, W. F.Turismo Global. 2. ed. Traduzido por: Ana Maria Capovilla; 
Maria Cristina Guimarães Cupertino e João Ricardo Barros Penteado. São 
Paulo: SENAC, 2002.  
THORNE, B. Theorizing age and other diferences. Childhood. v. 11(4): 403–
408, 2004. 
TIES. The International Ecotourism Society (TIES) < https://ecotourism.org/> 
2019. 
TOMÁS, Catarina A. A investigação sociológica com crianças: caminhos, 
fronteiras e travessias. In: BESSET, V. L.; CASTRO, L. R. de (orgs). Pesquisa 
Intervenção na Infância e Juventude. Rio de Janeiro: Trarepa/FAPERJ, 2008. 
TUAN, Y. Topofilia. Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio 
ambiente. Tradução: Lívia de Oliveira. São Paulo: Difel, 1980. p. 52-67. 

VERONESE, J. R. P. Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo: 
LTR, 1999. 

VOLPATO, L.R.R. Quilombos em Mato Grosso – Resistencia negra em área de 
fronteira. In: REIS, J.J; GOMES, F.S (Org). Liberdade por um fio: história dos 
quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, p. 213-239. 2012. 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 
1994. 

WALSH, C. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir 

e re-viver. In: CANDAU, Vera Maria (Org.). Educação intercultural na América 

Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, p. 12-

43. 2009. 

https://anped.org.br/biblioteca/item/interacoes-sociais-e-formacao-da-identidade-da-crianca-negra
https://anped.org.br/biblioteca/item/interacoes-sociais-e-formacao-da-identidade-da-crianca-negra
https://ecotourism.org/


157 

 

WALSH, C. Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos. 
In: WALSH, C. (org). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de 
resistir, (re)existir y (re)vivir. TOMO I. Quito: Abya Yala, p. 23-68. 2013. 

WEARING, S.; NEIL, J. Ecoturismo: impactos, potencialidades e possibilidades. 

Barueri, SP: Manole, 2001. 

WELLS, N.; KRISTIS, L. Nature and the life course: pathways from childhood 
nature experiences to adult environmentalism. Journal Children, Youth and 
Environments (CYE). n. 16. p. 1-14. 2006.  
WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. 
In: SILVA, T. T. DA; HALL, S.; WOODWARD, K. (Orgs.) Identidade e diferença: 
a perspectiva dos estudos culturais. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. 9. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p.7-72. 

  



158 

 

Apêndices  

Apêndice 01 

Tabela 01. Teses e Dissertações do Catálogo Capes, indexador “Crianças quilombolas entre 2007 e 2019. 
Autor(A) Título do Trabalho Grau de 

Titulação 
Área de 

Conhecimento 
Ano Instituição 

Santos, Fabio Rodrigo Santana 
Dos. 

Segurança Alimentar e Nutricional na 
comunidade quilombola de Ilha de 
Maré: um estudo etnográfico sobre 

práticas alimentares' 

Mestrado Nutrição 2007 Universidade 
Federal Da Bahia 

Spindola, Arilma Maria De 
Almeida. 

A Cultura da Criança Quilombola: 
Leitura Referenciada em Estudo, 

Relatos Orais e Imagens' 

Mestrado Educação 2008 Fundação 
Universidade 

Federal De Mato 
Grosso Do Sul 

Rossetto, Edna Rodrigues Araujo 
 

Essa ciranda não é minha só, ela é de 
todos nós: a educação das crianças 

sem terrinha no MST' 

Mestrado Educação 2009 Universidade 
Estadual De 
Campinas 

Loser, Diego Martins. 
 

Patotipos de Escherichia coli 
diarreiogênica em crianças quilombolas 

com e sem diarréia, do Norte do 
Espírito Santo.' 

Mestrado Ciências da Saúde 2011 Universidade 
Federal Do 

Espírito Santo 

Luiz, Viviane O Quilombo Ivaporunduva a partir do 
enunciado de suas crianças: 

participação infantil no cotidiano da vida 
em comunidade. 

Mestrado Educação 2012 Universidade 
Metodista De 

Piracicaba 

Souza, Tamara Barros De Desenvolvimento de PCR em tempo 
real para detecção rápida de 

Escherichia coli diarreiogênica' 

Doutorado Pediatria 2012 Universidade 
Federal De São 

Paulo 

Vicentini, Fernando Estudo molecular de iírus associados à 
diarreia em crianças quilombolas do 
norte do Estado do Espírito Santo. 

Doutorado Ciências da Saúde 2013 Universidade 
Federal Do 

Espírito Santo 

Morais, Aisiane Cedraz. O cuidado às crianças quilombolas no 
domicílio à Luz Da Teoria Transcultural 

de Leininger' 

Doutorado Enfermagem 2013 Universidade 
Federal Da Bahia 
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Paula, Elaine De. "Vem brincar na rua!”: entre o quilombo 
e a educação infantil: capturando 

expressões, experiências e conflitos de 
crianças, quilombolas no entremeio 

desses contexto' 

Doutorado Educação 2014 Universidade 
Federal De Santa 

Catarina 

Takanashi, Silvania Yukiko Lins. Desenvolvimento motor de crianças 
expostas ao mercúrio em comunidades 

quilombolas de Santarém, Pará.' 

Doutorado Doenças Tropicais 2014 Universidade 
Federal Do Pará 

Aguiar, Karollinne Levy Pontes 
De. 

Uma câmera para os quilombolas: 
Representações Imagéticas de Si e da 

Cultura Negra em Ourém-PA' 

Mestrado Artes 2014 Universidade 
Federal Do Pará 

Jesus, Viviane Silva De. Fatores associados à elevação de 
níveis pressóricos em crianças 

quilombolas' 

Mestrado Enfermagem 2015 Universidade 
Federal Da Bahia 

Volski, Veronica. O jogo em jogo: educação das relações 
étnico-raciais e a compreensão das 

regras por crianças quilombolas' 

Mestrado Educação 2015 Universidade 
Estadual Do 
Centro-Oeste 

Doria, Andrea Dos Santos. Era uma vez... Um conto nada de 
fadas: análise da identidade racial de 

crianças quilombolas e não quilombolas 

Mestrado Psicologia 2015 Fundação 
Universidade 
Federal De 

Sergipe 

Santos, Lorena Fernanda 
Nascimento 

 

Condições de nascimento de crianças 
em comunidade quilombola' 

Mestrado Enfermagem 2015 Universidade 
Federal Da Bahia 

Guimaraes, Raissa Cecilia 
Rosalino. 

Condições Socioeconômicas, 
Demográficas e o Crescimento de 

Crianças Quilombolas no Pará Belém. 

Mestrado Saúde, Ambiente e 
Sociedade 

2016 Universidade 
Federal Do Pará 

Carvalho, Herli De Sousa. 
 

No chão quilombola os rebentos narram 
suas percepções acerca da escola de 
infância da comunidade Cajueiro I em 

Alcântara/MA' 

Doutorado Educação 2016 Universidade 
Federal Do Rio 

Grande Do Norte, 

Matos, Wesley Santos De. “Etnicidade, educação e 
reconhecimento de si entre as crianças 

quilombolas da comunidade Nova 
Esperança 

Mestrado Relações Étnicas e 
Contemporaneidade 

2017 Universidade 
Estadual Do 
Sudoeste Da 

Bahia 
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Neves, Felix De Jesus. Fatores Associados ao Déficit Estatural 
em Crianças Quilombolas Menores de 
5 Anos na Região Nordeste do Brasil' 

Mestrado Epidemiologia Em 
Saúde Pública 

2017 Fundacao 
Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), 

Louzada, Jorlandro Augusto. Educação quilombola e leituras 
curriculares em São José da Serra. 

Identidades e políticas 

Mestrado Educação 2017 Universidade Do 
Estado Do Rio 

De Janeiro 

Botega, Gisely Pereira. Mulheres de um quilombo e seus 
processos de socialização com as 

crianças' 

Doutorado Educação 2017 Universidade 
Federal De Santa 

Catarina 

Queiroz, Marcia De Godoi Memórias De Resistência, Identidades 
Em Conflito E A Prática Educativa Da 
Escola Municipal Virgília Garcia Bessa 

Na Comunidade Quilombola Do 
Castainho Em Pernambuco' 

Mestrado Educação 
Contemporânea 

2017 Universidade 
Federal De 

Pernambuco 

Peres, Erica De Sousa. Crianças quilombolas marajoaras: 
saberes e vivências lúdicas' 

Mestrado Educação 2018 Universidade Do 
Estado Do Pará 

Liborio, Andreia Regina Silva 
Cabral. 

Reflexões sobre o currículo sob a 
perspectiva da etnomatemática: 
possibilidades em uma escola 

“quilombola”' 

Mestrado 
Profissional 

Ensino de Ciências 
e Matemática 

2018 Instituto Federal 
De Educação, 

Ciência E Tecn. 
De São Paulo 

Sagrillo, Mariane Vedovatti 
Monfardini. 

 

Estudo Da Adesão De Escherichia Coli 
Enteroagregativa Atípica A Superfícies 

Biótica E Abiótica' 

Doutorado Microbiologia E 
Imunologia 

2018 Universidade 
Federal De São 

Paulo 

Bastos, Luciete De Cassia Souza 
Lima. 

EDUCAÇÃO: culturas das infâncias e 
identidades em construção no quilombo 

Sambaíba, Caetité-BA/Brasil' 

Doutorado Educação 2018 Pontifícia 
Universidade 
Católica De 

Minas Gerais 

Alves, Jaquicilene Ferreira Da 
Silva 

Educação Quilombola, Cinema E 
Práticas Educativas Em Direitos 

Humanos: As Identidades Das Crianças 
Em Gurugi E Ipiranga-PB' 

Mestrado 
Profissional 

Formação De 
Professores 

2019 Universidade 
Estadual Da 

Paraiba 

Fonte:  Capes, 2020. 
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Apêndice 02 

Registro das Oficinas de Desenhos e Relatos Históricos. 
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Apêndice 03 

Registro da comunidade. 

Restaurante Acesso a Comunidade 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
intitulada “As Representações das culturas quilombolas e congadeiras em Goiás pela 
Percepção das crianças.”. Meu nome é Kalyna Ynanhiá Silva de Faria sou a pesquisadora 
responsável e minha área de atuação é História. Após receber os esclarecimentos e as 
informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 
documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 
pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação 
você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre 
a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 
kalynaysfaria@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 
seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) xxxxxxx. Ao persistirem as dúvidas sobre os 
seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 
(62)3521-1215.  A pesquisa tem como objetivo Analisar a percepção da representação 
das culturas quilombolas pelas crianças, até 16 anos, pertencentes às comunidades de 
Vão de Almas e Engenho II no Estado de Goiás. Os procedimentos utilizados para a 
realização da pesquisa será em formato de oficinas de “Rodas de Causos”, produção de 
desenhos e de fotografias. Serão obtidos registros fotográficos, sonoros e audiovisuais 
das oficinas e é necessário a concessão do uso de sua voz, imagem ou opinião. Caso se 
sinta desconfortável favor avisar ao pesquisador responsável pela pesquisa. A sua 
participação na pesquisa, caso aceite contribuir, será voluntária, ou seja, não haverá 
nenhuma forma de pagamento ou gratificação por sua contribuição. Os nomes dos 
entrevistados serão divulgados. Porém, é seu direito requerer indenização caso se 
considere prejudicado pelos dados apontados na pesquisa. É seu direito requerer a 
retirada das informações por ti prestadas a qualquer momento. Bastando para tal que 
entre em contato com os responsáveis pela pesquisa. A privacidade e o anonimato dos 
participantes serão garantidos e só serão divulgados com a autorização sem qualquer 
tipo de objeção.  
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Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., me declaro 
legalmente responsável e autorizo ........................................................................ a 
participar do estudo intitulado “As Representações das culturas quilombolas e 
congadeiras em Goiás pela Percepção das crianças.”. Destaco que minha participação 
nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) 
pelo pesquisador(a) responsável Kalyna Ynanhiá Silva de Faria sobre a pesquisa, os 
procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 
portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 
descrito. 

 

____________________________________________________________________ 

Local e Data 

 

(         ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados 
da pesquisa; 

(         ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados 
publicados da pesquisa. 

(          ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 
publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 
publicados da pesquisa. 

__________________________________ 

Assinatura por extenso ou impressão 

datiloscópia do(a) participante 

_____________________________ 

 

Assinatura por extenso da pesquisadora  

responsável 

 

________________________ 

Assinatura por extenso da testemunha  

 

Assinatura por extenso da testemunha  
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Anexo 2 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “As Representações das culturas quilombolas e congadeiras em Goiás pela 

Percepção das crianças.”. Meu nome é Kalyna Ynanhiá Silva de Faria sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é História. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua 

e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-

mail kalynaysfaria@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) xxxxxxxxxxx. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  A pesquisa tem como objetivo Analisar a percepção da representação 

das culturas quilombolas pelas crianças, até 16 anos, pertencentes às comunidades de 

Vão de Almas e Engenho II no Estado de Goiás. Os procedimentos utilizados para a 

realização da pesquisa será em formato de oficinas de “Rodas de Causos”, produção de 

desenhos e de fotografias. Serão obtidos registros fotográficos, sonoros e audiovisuais 

das oficinas e é necessário a concessão do uso de sua voz, imagem ou opinião. Caso se 

sinta desconfortável favor avisar ao pesquisador responsável pela pesquisa. A sua 

participação na pesquisa, caso aceite contribuir, será voluntária, ou seja, não haverá 

nenhuma forma de pagamento ou gratificação por sua contribuição. Os nomes dos 

entrevistados serão divulgados. Porém, é seu direito requerer indenização caso se 

considere prejudicado pelos dados apontados na pesquisa. É seu direito requerer a 

retirada das informações por ti prestadas a qualquer momento. Bastando para tal que 

entre em contato com os responsáveis pela pesquisa. A privacidade e o anonimato dos 

participantes serão garantidos e só serão divulgados com a autorização sem qualquer 

tipo de objeção.  
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Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., me declaro 

legalmente responsável e autorizo ........................................................................ a 

participar do estudo intitulado “As Representações das culturas quilombolas e 

congadeiras em Goiás pela Percepção das crianças.”. Destaco que minha participação 

nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informados(a) e esclarecido(a) 

pelo pesquisador(a) responsável Kalyna Ynanhiá Silva de Faria sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

____________________________________________________________________ 

Local e Data 

(         ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 
pesquisa; 

(         ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 
pesquisa. 

(          ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados 
da pesquisa; 

(         ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados 
da pesquisa. 

__________________________________ 

Assinatura por extenso ou impressão 

datiloscópia do(a) participante 

 

_____________________________ 

 

Assinatura por extenso da pesquisadora  

responsável 

 

____________________________ 

Assinatura por extenso da testemunha  

 

 

Assinatura por extenso da testemunha  
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Anexo 3 

 

 

 



167 

 

 

 



168 

 

 



169 

 

 



170 

 

 



171 

 

 



172 

 

 



173 

 

 

 


