
                                                                                                              

          

ORGANIZAÇÃO SOCIAL KALUNGA: 

IDENTIDADE, TERRITORIALIDADE E PARENTESCO

Henrique Aguiar Borela1

Resumo2

Propõe-se  neste  projeto  realizar  uma etnografia  das  formas  de  organização  social 

quilombola na região nordeste do estado de Goiás e especificamente a organização 

social  Kalunga.  O foco recairá a identidade,  a territorialidade e o parentesco como 

formas  de  organização  social  quilombola.  Nesse  sentido,  utilizaremos  o  método 

genealógico  e  de  estudo  de  caso  detalhado  em  Antropologia,  que,  por  um  lado, 

permite  a  visualização das  relações  sociais,  e,  por outro,  as  coloca em movimento 

através de análises processuais como as redes de relações sociais, as situações sociais  

e os dramas sociais.

Palavras-chaves: organização social, quilombola, kalunga.

Introdução

Estudos recentes sobre quilombos no Brasil  apontam para a importância da 

identidade,  da territorialidade e do parentesco como formas de organização social 

quilombola.  Para  estes  estudos,  o  conceito  quilombo  deveria  passar  um  por  uma 

reformulação teórica de modo a abarcar as novas formas de organização social que o 

negro  assumiu  após  a  escravidão  (ALMEIDA,  2000).  Desenvolvidos  no  contexto  de 

elaboração  da  nova  constituição  brasileira  de  1988,  que  pela  primeira  vez  previu 
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direitos territoriais aos remanescentes de quilombo, esses estudos irão subsidiar as 

discussões sobre a demarcação das terras quilombolas (D’OWER, 2002).  Da mesma 

forma,  as  pesquisas  sobre  os  Kalunga,  no  campo  da  antropologia  e  da  geografia, 

também dão ênfase na identidade, na territorialidade e no parentesco, porém, sobre o 

tema específico da organização social não foi  realizado um trabalho de fôlego.  No 

entanto, podemos pinçar no interior dessa bibliografia informações relativas ao tema 

nos trabalhos de (BAIOCCHI, 2006; MARINHO, 2008; SIQUEIRA 2006; VILA REAL 1996).

Baiocchi  (2006)  concentra  suas  análises  na  territorialidade  e  no parentesco. 

Para  ela  a  sociedade  Kalunga  se  estrutura  pelo  parentesco.  Composta  por  cinco 

núcleos de moradias principais, Vão do Kalunga, Vão da Contenda, Vão de Almas, Vão 

do Moleque e Ribeirão dos Bois,  subdivididos em mais de uma centena de grupos 

locais formando uma unidade de produção família, a sociedade se estabelece através 

das relações de parentesco e casamento que esses grupos estabelecem entre si. Para a 

antropóloga o pertencimento ao grupo passa pelo parentesco e tanto a ocupação se 

deu quanto  o uso do território se faz  a  partir  dele.  Marinho (2008)  apresenta um 

estudo da identidade étnica e aponta ao mesmo para as relações de alteridade entre 

os  grupos  de  moradia.   Siqueira  (2006)  faz  um estudo  da  identidade  a  partir  das 

relações  de  gênero.  A  autora  destaca  que,  em  decorrência  dos  benefícios  dos 

programas  de assistência do governo serem pagos as  mulheres,  tem ocorrido uma 

crise nas relações de gêneros, pois eram os homens, através da venda da sua força de 

trabalho  nas  fazendas  vizinhas,  os  únicos  os  responsáveis  pela  entrada  de  renda 

externa nas comunidades. Villa Real (1996) analisa a educação quilombola. Um dos 

aspectos importantes ressaltados pelo o autor é a grande migração que tem ocorrido 

das  comunidades  Kalunga  para  as  cidades  vizinhas  e  metrópoles  próximas  como 

Brasília e Goiânia, em busca de estudo e trabalho.   

A  identidade,  a  territorialidade  e  o  parentesco como  forma de  organização 

foram analisadas pela tradição britânica em antropologia social. Os estudos pioneiros 

de Rivers  (1969)  sobre o método genealógico abriram caminho para  a  geração de 

antropólogos  seguintes.  Para  Radcliff-Brow  (1995)  o  parentesco  está  na  base  da 
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estrutura social das sociedades “primitivas”. Ao estudar os sistemas de parentesco e 

compará-los,  Radcliff-Brow  tinha  a  intenção  de  descobrir  leis  que  ordenassem  as 

relações sociais.  Evans-Pritchard  (1981)  sinaliza  a  identidade  como  forma  de 

organização social quando aponta para os diferentes princípios que organizavam os 

grupos  nos  períodos  de  seca  e  de  chuva  nos  sistemas  de  clãs  e  linhagens  Nuer. 

Segundo Barth (2000), os critérios para a definição de um grupo étnico estão antes nas 

suas fronteiras do que no seu interior e as identidades são evocadas de acordo com 

contexto diferentes. No Brasil, da mesma forma que os estudos Barth foram usados 

tanto para pensar a questão quilombola quanto para a questão indígena a partir do 

conceito  de  fricção  interétnica  de  Cardoso  de  Oliveira  (1976).   Ainda  na  tradição 

britânica  destacamos  a  participação  da  Escola  de  Machester  com  os  estudos  de 

Gluckman (2009), Mayer (2009), Van Genep (2009) e Turner (1974) que trabalharam as 

organizações sociais em transformação.

 De acordo com o referencial  teórico  da  pesquisa  teremos como principais 

aportes metodológicos o uso de genealogias desenvolvido por Rivers (1969) e o estudo 

de  caso  detalhado  em  antropologia  descrito  por  Van  Genep  (2009).  O  uso  de 

genealogias nos permite estudar não só as relações de parentesco e casamento como 

também a territorialidade, a partir das migrações e forma de ocupação do espaço,  e as 

relações de trabalho (RIVERS, 1969).  O estudo de caso detalhado quando bem feito 

implica o uso de genealogias e outras análises processuais como as redes de relações  

sociais (MAYER, 2009),  as situações sociais (GLUKMAN, 2009),  ou os dramas sociais 

(TURNER, 1974).  Complementares, por um lado permitem a visualização das relações 

sociais e ao mesmo tempo colocam- as em movimento. As falas dos informantes serão 

analisadas como representações ideais das relações sociais,  exegeses segundo Turner 

(1974). As festas se destacam na análise por serem momentos liminares da estrutura 

social (TURNER, 1974). 

Para além do que pode ser retirado da revisão da literatura, a experiência com 

o grupo de pesquisa interdisciplinar com a Educação Física Manifestações da Cultura 

Corporal em comunidades quilombolas de Goiás e a realização do curta-documentário 
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“Eu  Kalunga”  apontaram  algumas  questões.  As  pesquisas  demonstraram  uma 

estrutura social  que atravessa as diversas comunidades,  incluindo comunidade que 

estão fora do sítio histórico e cultural dos Kalunga. Os casamentos ocorrem com os de 

fora, dentro de um circulo de afinidade com as outras comunidades, apontando para 

um modelo mais geral do parentesco na América do Sul (VIVEIROS DE CASTRO, 1993). 

Segundo Marinho (2008) os casamentos com os de fora são menos frequente e mais 

instáveis.  Com relação às migrações, segundo apontamentos da pesquisa, que podem 

ser encontradas nas pesquisas de Vila Real (1996), quase metade dos kalungas moram 

fora do “território”  Kalunga.  Porém, sem alterar  a  estrutura social  do grupo,  essas 

migrações  ocorrem  em  grupos  de  irmãos,  seguindo  as  estratégias  tradicionais  de 

ocupação do espaço. As festas se destacam em toda literatura sobre os Kalunga, pois 

em unanimidade é um dos momentos mais importantes de observação da estrutura 

social e da política local. É um momento de intercambio entre comunidades. As Festas 

criam/renovam  rede  de  relações  entre  comunidades  próximas.  Elas  despertam  o 

reconhecimento e auto-estima do grupo, reforça identidade.
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