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Abandonamos a terra e embarcamos. Queimamos nossas pontes atrás de nós 

– na verdade, fomos mais longe e destruímos a terra atrás de nós. Agora, 

barquinho, cuidado! Ao seu lado está o oceano: por certo ele nem sempre 

ruge e, às vezes, ele se esparrama como seda e ouro e devaneios de 

afabilidade. Mas horas virão em que você perceberá que ele é infinito e que 

não há nada mais atemorizante que o infinito. Ah, o pobre pássaro que 

sentia livre agora se choca contra as paredes dessa gaiola! Desgraça, quando 

você sente saudade da terra como se ela houvesse oferecido mais liberdade 

– e não há mais nenhuma terra.  

Friedrich Nietzsche 
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Resumo 
  

Este trabalho de pesquisa visa a constatação de impactos possivelmente gerados na 
comunidade Kalunga pela atividade turística (que ainda não se encontra regulamentada) e 
respectiva análise da mesma, que ocorre tanto nos seus núcleos residenciais e sítios históricos 
quanto nos atrativos que englobam a região na qual este povo se encontra inserido, já que 
estão num território localizado às margens do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
além das características religioso-culturais e tradições (festividades que atraem significativo 
número de visitantes).  A partir da realização desta pesquisa, caso se comprove a existência de 
impactos significativos de ordem sócio-cultural nesta comunidade, torna-se vigente a 
importância da elaboração de um trabalho voltado para a preservação e conservação de todo o 
patrimônio histórico e cultural, construído ao longo de séculos, por meio da resistência dos 
povos de descendência africana (trazidos para o Brasil e escravizados na época da 
colonização), ao longo de mais de dois séculos, além do auxílio à ordenação da atividade 
turística (caso seja da vontade da comunidade autóctone), por meio de planejamento 
participativo, visando à maximização dos aspectos positivos da atividade e minimização dos 
impactos negativos, especialmente os de caráter sócio-cultural. 
 
Palavras-chave: Impactos sócio-culturais do turismo.  Comunidade Kalunga.  Sítio Histórico e 
Patrimônio Cultural Kalunga.   
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Abstract 

 

This research work aims at finding of impacts in the community Kalunga possibly generated 
by tourism (which is not yet regulated) and its analysis of it, which occurs both in its core 
residential and historic sites as the attractions that cover the region in which This nation is 
inserted, which are already in a territory located on the shores of Chapada dos Veadeiros, in 
addition to the religious and cultural characteristics and traditions (festivals that attract 
significant numbers of visitors). Upon completion of this research, where it is shown that 
there are significant impacts of a socio-cultural community in this, it is the current importance 
of drawing up a work dedicated to the preservation and conservation of the entire historical 
and cultural heritage, built to over centuries, through the resistance of peoples of african 
descent (brought to Brazil and enslaved during the colonization), for over two centuries, as 
well as aid to the ordination of tourism (if the will of the indigenous community), Through 
participatory planning, aimed at maximizing the positive aspects of business and minimize the 
negative impacts, especially those of socio-cultural character. 
 
Keywords: Sociocultural impacts of tourism.  Kalunga Community.  Historic Site and 
Cultural Patrimony Kalunga.  
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Introdução 
 

“Aos remanescentes das comunidades  

dos quilombos que estejam ocupando 

 suas terras é reconhecida a propriedade 

 definitiva, devendo o Estado emitir os títulos 

 respectivos” (Constituição brasileira, 1988).  

 

 A história dos Kalunga tem início em 1722 quando o bandeirante Bartolomeu Bueno, 

o Anhangüera, e João Leite da Silva Ortiz, implantam do ciclo minerador, as "Minas dos 

Goyazes", no Cerrado e desencadeiam um processo de povoamento. “As populações 

autóctones (Acroá, Xacriabá, Capepuxi, Caiapó, Xavante, Karajá, Avá-Canoeiro, entre outras) 

são submetidas, destruídas ou procuram outro hábitat” (Chaim, 1973; Silva e Souza, 1967 

apud Baiocchi, 2006). O estado de Goiás nasce sob o símbolo do ouro e da garimpagem, 

sendo o africano, a principal figura e o motor propulsor dessa estrutura. Para a região, vieram 

milhares de africanos na condição de escravos. Chegavam do porto de Santos, em São Paulo, 

de Salvador e do Rio de Janeiro, aos comboios.   

Crê-se que são oriundos de tribos da região do Congo, Sudão, Angola e outras 

localidades próximas à costa oeste da África. Segundo estudos realizados pela antropóloga 

Ana van Meegen Silva (1999) “A comunidade kalunga é descendente de escravos que foram 

levados para Monte Alegre e outras cidades vizinhas para trabalharem nas Minas do 

Tocantins”. De acordo com Aldo Asevedo Soares “os escravos teriam fugido das minas no 

final do século XVIII e formado o quilombo” (SOARES, 1995: 56). 

 Para Mari de Nasaré Baiocchi (2006), antropóloga e geógrafa ilustre que acompanha 

há mais de duas décadas, pioneira nos contatos com a comunidade, que até então não eram 

reconhecidos pelas autoridades competentes, “os Kalunga remete-nos a África, quando o 

isolamento geográfico-cultural possibilita a reificação das tradições e costumes”. Em seguida 

ela completa: 

 

Metodologicamente são vistos como descendentes de escravos que, à deriva 
da sociedade institucional constroem uma cultura própria, tendo como 
parâmetro sua história de grupo “isolado”, uma vez que, como quilombo, 
delimitam fronteiras e, coletivamente seguem uma história e uma cultura 
peculiares. Como especificidade , os Kalunga põe em pauta a discussão da 
historicidade dos quilombos enquanto luta, resistência, lugar de moradia e 
construção de uma vida, mas não se esgota o seu perfil de “lavrador negro” e 
“comunidade negra isolada no mundo rural” (idem:14). 

 



 4 

 Os arraias ou centros de mineração instalaram-se inicialmente no sul do estado de 

Goiás, deslocando-se para o norte, onde são fundadas as arraias de Cavalcante e Santo 

Antônio do Morro do Chapéu, hoje Monte Alegre, em 1740 e 1769, respectivamente. Nesta 

época a cidade de Cavalcante abriga a fundição do ouro de 1796 a 1807, junto com a cidade 

de Monte Alegre, abrigam juntas, mão-de-obra escrava para mineração e quilombos nas serras 

e vales. “Desde 1962 sabíamos da existência dos Kalunga, por meio de jornais (1962-1970) e 

alusões literárias do início do século XX (RAMOS, 1950)” (BAIOCCHI, 2006, p.17). 

 

De acordo com os habitantes, fomos “os primero a chegar lá”. Mais tarde 
constatamos a presença de outras pessoas no local: um religioso fazendo a 
desobriga no Sicury (Pe. Pedrocil Guedes), ciganos vendendo tachos e 
animais, tropeiros com muares para a troca, um professor, a SUCAM e a 
Coluna Prestes. No entanto, “nenhum de fora” havia percorrido toda a 
região, e sobre aquela população pouco se sabia (BAIOCCHI, 2006, p.18). 

 

  Nesse sentido, pesquisadores planejaram e executaram pesquisas em 1970-1971, mas 

como afirma Mari de Nasaré Baiocchi (2006: 17), “somente reiniciamos o contato com os 

kalunga no ano de 1982, após o que organizamos o projeto Kalunga: Povo da Terra (1981-

2004), com o apoio da Universidade Federal de Goiás”.  

  Os Kalunga surgiram de uma revolta dos escravos que viviam nas minas e garimpos. 

Por causa dos maus tratos e condições de vida subumana a que eram submetidos, vários 

escravos se revoltaram e fugiram de seus donos, formando “quilombolas” ou “quilombos”, 

como eram conhecidos. Com isso, formaram comunidades distantes dos engenhos, cidades e 

fazendas em que a escravidão era praticada. A necessidade de formarem uma comunidade 

representava sua liberdade, por isso se embrenharam entre as serras de Goiás e construíram 

suas casas nos vãos dos rios, dificultando o acesso dos “brancos” que os perseguiam, como 

demonstra o mapa da Figura 01: 

 

 

Figura 01- Mapa- Comunidade Kalunga (Goiás). 
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Em primeiro lugar o mau elemento da população não foi a raça negra, mas 
essa raça reduzida ao cativeiro”, escreveu Joaquim Nabuco em 1881 
(FREYRE, 1933: 33). A escravidão desenraizou o negro do seu meio social 
e de família, soltando-o entre gente estranha e muitas vezes hostil (idem: 
398). 

 

  Quanto mais distantes era, maior a dificuldade para os encontrarem. Sobre quando os 

Kalunga foram descobertos sabe-se que faz poucos anos, não existe uma data exata, porém há 

informações de que a SUCAM (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do 

Ministério da Saúde), um órgão do Governo Federal Brasileiro, já havia estabelecido um 

contato com eles nas décadas de 60 e 70 como salientados acima. 

 

Em 1962, no artigo ‘A margem da exploração aurífera, Quilombo é atração 
em Auromina’, o engenheiro Manoel Passos, do Ministério da Agricultura à 
época dá a seguinte definição sobre os Kalunga: 
 Com o nome de Calungueiros ficam designados os habitantes da 
região do Calunga, um pequeno quilombo que se estabeleceu às margens do 
rio Paranã, constituído dos negros fugidos dos duros trabalhos de extração de 
ouro das minas de Arraias, Monte Alegre e Cavalcante. (BAIOCCHI, 2006: 
18). 

 

Acredita-se, portanto, que a partir do século XVIII, africanos e seus descendentes 

abrigam-se nos “platôs e vales serranos às margens do Rio Paraná, afluente do Tocantins que 

                                                                                                           (BAIOCCHI, 2006: 25) 
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juntamente com o Rio Araguaia vai aumentar o volumoso Amazonas” (BAIOCCHI, 2006, 

p.21). A região compreende as seguintes coordenadas geográficas: 

 

[...] de 13º20’ a 13º27’ de latitude sul e de 47º10’ a 47º20’ de longitude oeste 
de Greenwich. Com a divisão do Estado de Goiás e a conseqüente criação do 
Estado do Tocantins em 1988, alertam-se o espaço geopolítico e a 
localização dos “municípios” dos denominados kalunga. Hoje eles situam-se 
na microrregião homogênea da Chapada dos Veadeiros (005)³, ao nordeste 
do estado de Goiás. Localizada a 600 km de Goiânia e a 330 km de Brasília-
DF, a região limita-se com os municípios de Arraias (TO), Monte Alegre de 
Goiás (GO), Teresina de Goiás (GO) e Cavalcante (GO). O acesso a ela faz-
se por rodovia asfaltada (GO-118), pela via fluvial (Rios Paranã e Almas), 
por estradas à cavaleira ou ainda por aeronaves, de preferência helicópteros. 
Esses núcleos principais, ou “municípios”, subdividem-se em quase uma 
centena de agrupamentos com denominações locais: ‘Contenda, Barra, 
Riachão, Sicuriú, Curral de Taboca, Saco Grande, Tinguizal, Boa Sorte, 
Bom Jardim, Areia, São Pedro, Faina, Olho d’Água, vão de Almas, Caiçara, 
Jataroba, Tarumã, Saco, Mochila, Boa Vista, Lagoa, Volta do Canto, Terra 
Vermelha, Cegonha, Altamira, Vagem, Sicury, Vagem Redonda, Ouro Fino, 
Brejão, Ribeirão, “Cauçara” ou Caiçara, Soledade, Raizama, Funil, Porcos, 
Prata, Maquine, Capela, entre outros’ (Baiocchi, 1984) (idem, 2006, p.21).   

 

Tais “municípios” assentam-se em uma região extremamente acidentada, caracterizada 

pelas “Serras do Mendes e do Mocambo e pelo Morro da Mangabeira”. Já entre as margens 

do Rio Paranã encontram-se as “Serras da Boa Vista, Contenda, Bom Jardim, Bom Despacho, 

São Pedro e Muleque, além de Maquiné e Ursa”, sendo estas umas das entradas mais íngrimes 

para a região dos Kalunga. A altitude máxima deste conjunto não ultrapassa os oitocentos 

metros, e as menores altitudes na ordem de trezentos metros, como coloca Baiocchi (2006: 

22). A beleza da paisagem afirma a autora, com “90% de mata nativa”, completa o cenário 

deste hábitat, palco de resistência do povo Kalunga verificados no mapa da Figura 02 a 

seguir: 

 

Figura 02- Mapa- Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. 



 7 

 

                                                                                                                     (BAIOCCHI, 2006: 32) 

 

É importante salientar que essa microrregião mineralógica, “abriga depósitos auríferos, 

depósitos secundários de manganês, de cristal da rocha e de mica, além da cassiterita e 

tantalita, que se destacaram como responsáveis pela intensa atividade garimpeira da década de 
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1980”. (Lobo, 1984 apud Baiocchi, 2006:22). No território ainda se exploram o calcário e a 

brita, atraindo empresas mineradoras para a região. 

 
O comércio madeireiro e de carvões é outra atividade constante cujo 
resultado é a devastação das matas naturais dos municípios do entorno, de 
forma a colaborar para as longas estiagens que assolam a área Kalunga e 
limítrofes nessa década. (Idem: 22). 

 

O território Kalunga faz divisa com o Estado de Tocantins. Sua área abrange 237.000 

hectares, entre serras, rios, riachos, córregos, terras frutíferas, tudo isso formando um 

belíssimo cenário do Cerrado brasileiro (com incidência de matas ciliares ou de galeria), 

reconhecido pelo órgão executor do Governo Federal, IBAMA (Instituo Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) como a “savana mais rica do mundo em 

biodiversidade, com presença de diversos ecossistemas”, além da riquíssima diversidade de 

fauna e flora. “A área agricultável corresponde a 30% do território” Kalunga, além das 

“pastagens naturais que propiciam a criação de gado vacum e cavalar” (Baiocchi, 2006). O 

contato que os Kalunga estabelecem com a terra, não devasta o solo, ao contrário, permitiu a 

manutenção de um riquíssimo santuário ecológico, garantindo a biodiversidade, ou seja, 

variadas formas de vida, de espécies e variedades, apoiadas na diversidade de ecossistemas, 

habitat e, sobretudo da sociedade ali presente. 

 A comunidade Kalunga teve suma importância no processo histórico-cultural 

de formação da imensa diversidade cultural brasileira. Eles buscaram no isolamento relativo, 

melhores condições de vida, construindo identidade e cultura própria.  Atualmente há a 

aproximação da sociedade envolvente, por vários motivos, entre eles o turismo. É importante 

salientar que a cultura quilombola foi construída ao longo de mais de três séculos, e por isso 

merece ser valorizada e conservada, principalmente no âmbito de respeitar o ponto de vista da 

comunidade. Nesse sentido, Wearing e Neil (2001 apud BAHL, 2004: 652) afirmam: 

 

[...] a participação da comunidade local no turismo não deve se limitar as 
oportunidades de emprego. As comunidades locais devem se envolver em 
todo processo de desenvolvimento de turismo, desde a fase de planejamento 
até sua implementação e administração por meio de consultas e parcerias 
efetivas. 
 

 Assim, surge à preocupação da realização de um estudo de caráter investigativo, 

calcado em pesquisas e dados concretos, visando a constatação de possíveis efeitos de ordem 

sócio-cultural nesta comunidade. Tal localidade vem sendo alvo de atividades turísticas (não 
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regulamentadas) e visitações, já que o Sítio Histórico Kalunga e seus respectivos núcleos 

habitacionais se localizam na microrregião da Chapada dos Veadeiros, local de extrema 

exuberância e, conseqüentemente, palco de encontro de inúmeras culturas e etnias, devido aos 

milhares de turistas de todas as partes do mundo que visitam a localidade.  

A atividade turística sem planejamento nos atrativos naturais ali presentes 

(exuberantes rios, córregos, cachoeiras e belas paisagens serranas), além dos diversos outros 

atrativos histórico-culturais e religiosos da comunidade, confunde os “ecoturistas” motivados 

na grande maioria pela visitação da Unidade de Conservação ali presente, como é o caso do 

município de Cavalcante (município que abriga 60% do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros), uma das portas de entrada para o inóspito território Kalunga como pode ser 

observado na Figura 03. 

 

Figura 03- Mapa- Microrregião da Chapada dos Veadeiros- GO 

 

                                                                                                   (Fonte: Agência Brasil Notícias) 
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 Tal fato vem facilitando a entrada de visitantes, muito das vezes desinformados 

quanto à sensibilidade e importância histórico-cultural não só do espaço físico presente, mas 

do espaço sagrado ali construído há séculos por meio das tradições e dos costumes, desta que 

é a maior comunidade negra afrodescendente (quilombola) do Brasil, única ao passo que se 

mantiveram em isolamento relativo, o que pode vir a prejudicar e dificultar no que diz 

respeito à conservação Sítio Histórico e do riquíssimo Patrimônio Kalunga. 

 

Justificativa 

 

Art. 1º - Constitui o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do 
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. (Capítulo I - Do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - Lei N° 25, de 30 de novembro de 1937). 

 

 A lei citada acima atesta a Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

incluindo os bens de valor etnográfico, arqueológico, os monumentos naturais, além dos sítios 

e paisagens de valor notável pela natureza ou a partir de uma intervenção humana. A partir do 

tombamento de um destes bens, fica proibida sua destruição, demolição ou mutilação sem 

prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que 

também deve ser previamente notificado, em caso de dificuldade financeira para a 

conservação do bem. Qualquer atentado contra um bem tombado equivale a um atentado ao 

patrimônio nacional (Lei Nº. 25, de 30 de novembro de 1937). 

Assim, mesmo com a criação de legislações federais e estaduais, que visam à 

conservação e preservação do nosso patrimônio artístico, histórico e cultural, atualmente 

vivemos num processo de depreciação cultural, onde culturas inteiras (de extrema relevância 

histórico-cultural) não são respeitadas e muita das vezes, até dizimadas.  

 

[...] em alguns países, em que as culturas regionais e minoritárias poderiam 
ser incentivadas, elas vêm sendo anuladas. Membros de minorias culturais 
são estimulados a amoldar sua cultura a cultura dominante. Sistemas 
educacionais têm sido amplamente utilizados nessa tarefa, especialmente em 
relação às línguas minoritárias. (SWARBROOKE, vol. 05, 2000, p.39).   

 

Assim, o ‘turismo cultural’ vêm sofrendo ameaças, ao que Swarbrooke (vol. 05, 2000: 

38) afirma estar sendo motivado por:  
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[...] pressões sobre a diversidade cultural, decorrentes de um aumento da 
homogeneização da cultura em todo o mundo, que por sua vez, é o resultado 
dos efeitos de culturas populares globais como a televisão, a música e o 
cinema.  

 

É importante ressaltar que confusões geralmente são estabelecidas em relação à 

absorção de certas tecnologias com a “descaracterização cultural”, ao que Rita Mendonça 

(2001, p.23) nos chama a atenção: 

 

O fato de, por exemplo, certa população ter acesso à televisão não quer 
dizer, obrigatoriamente, que perdeu suas referências culturais. Muitas vezes 
podem ocorrer de estarem fazendo uma ‘leitura’ do que vêem na tela, 
segundo seus padrões culturais mais tradicionais, e continuarem pensando, 
crendo e agindo da mesma forma que seus ancestrais. Assim, uma população 
pode participar da economia do turismo, estar em contato com os visitantes e 
até melhorar sua qualidade de vida, sem dissolver-se como cultura. Mas isso 
só será possível se essa população participar ativa e não passivamente do 
processo. Ela precisa estar consciente e desejosa dessa transformação. 

 

 Para Grünewald, (apud: BANDUCCI; BARRETO, 2000), em reformulação de seu 

trabalho sobre a cultura Pataxó, propõe que: 

 

Não se trata de perceber a perda gradativa de uma cultura local, mas a 
etinicidade adicionada relacionalmente por entre fluxos translocais de 
cultura que pode promover uma reviravolta na aparência dos “nativos” que 
passam a se exibir ocupando um lugar determinado no quadro geral de uma 
sociedade — no caso aqui contemplado — através de sua atuação prática 
numa arena turística, isto é, num espaço polissêmico onde ocorrem 
interações geradas pela atividade turística (: 127). 

 

 Assim os impactos socioculturais que a atividade turística pode promover, 

especialmente na comunidade receptora (autóctone), em detrimento à população de visitantes 

(turistas), além de agravantes podem ser irreversíveis e extremamente impactantes. Nesse 

âmbito, à medida que se façam valer as políticas em prol da manutenção de ímpar e vasto 

patrimônio histórico, cultural e natural, é que se dá a análise do turismo neste trabalho e, 

respectivamente seus efeitos nas comunidades tradicionais, especificamente o caso do 

quilombo Kalunga (GO) contemplado neste trabalho. Nesse sentido, pretende-se investigar: 
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• A existência de algum dano (no ponto de vista dos Kalungas) sócio-cultural 

causado pela atividade turística; 

• Levantamento de possíveis interesses ou desinteresses da comunidade quanto ao 

desenvolvimento da atividade turística em seu território; 

• Pesquisar o ponto de vista da comunidade sobre as diferentes manifestações 

culturais Kalunga, sobretudo, se elas vêm sofrendo transformações; 

• Abordá-los quanto às suas principais festividades, que atraem maior número de 

turistas; 

• Pesquisar se houve mudanças, perdas ou danos culturais a partir da atividade 

turística; 

• Pesquisar a demanda turística voltada à comunidade Kalunga, o ponto de vista 

da comunidade em relação aos anseios dos turistas; 

• Pesquisar a satisfação Kalunga quanto à inserção do turismo; 

• Levantar os interesses dos turistas quanto à preservação e conservação desta 

cultura; 

• Levantar os benefícios que eventualmente possam ser gerados pela atividade 

tanto na comunidade autóctone em geral, quanto na bagagem cultural e, 

sobretudo, na vida dos turistas. 

• Pesquisar diante às funções e atribuições de órgãos, entidades e lideranças (de 

caráter governamental ou não) ligados à comunidade Kalunga, a respeito de suas 

respectivas atuações, sobretudo, se estão atreladas à discussão do turismo e dos 

possíveis efeitos (impactos) de ordem sócio-cultural; 

 

Objetivo Geral 
       

Este projeto de pesquisa tem por objetivo a análise da atividade turística (atualmente 

desprovida de regulamentação) na comunidade Kalunga e seus possíveis impactos sócio-

culturais, especificamente nas duas maiores festividades (Império de Nossa Senhora 

D’Abadia – Vão de Almas – e Império de Nossa Senhora do Livramento – Vão do Muleque), 

às quais reúnem o maior número de integrantes das mais diversas partes do significativo e 

inóspito território quilombola (além do representativo número de visitantes), desta que é a 

maior população de negros, descendentes dos escravos africanos trazidos para o Brasil colônia 

aos comboios, e que se refugiaram num isolamento relativo, a comunidade Kalunga.  
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Objetivos Específicos 

 

• Auxiliar na ordenação da atividade turística, junto a um futuro planejamento turístico 

participativo no Sítio Histórico Kalunga, que abriga o Patrimônio Histórico-cultural 

Kalunga (assim como o Estado de Goiás reconhece a comunidade), sobretudo acima 

dos reais interesses da comunidade; 

• Investigar a opinião da comunidade quanto às perspectivas em relação ao 

desenvolvimento de atividades turísticas, e, sobretudo, de como a população kalunga 

vem reagindo às mudanças decorrentes da aproximação da sociedade envolvente;  

• Investigar o grau de interesse dos visitantes quanto à conservação da cultura e de todo 

o patrimônio presente na localidade assim como suas respectivas visões sobre eles; 

• Analisar diante as funções e atribuições de órgãos, entidades e lideranças (de caráter 

governamental ou não) ligados à comunidade Kalunga, a respeito de suas respectivas 

atuações, sobretudo, se estão atreladas à discussão do turismo e dos possíveis efeitos 

(impactos) de ordem sócio-cultural; 

• Investigar as necessidades de intervenção para a minimização dos impactos sócio-

culturais negativos da atividade turística (possivelmente existentes) na comunidade 

Kalunga e maximização dos efeitos positivos, como via de promoção de melhorias à 

comunidade por meio da criação de estratégias que venham auxiliá-los neste aspecto; 

 

Metodologia 

 

 Este trabalho consiste na análise da atividade turística (atualmente desprovida de 

regulamentação) na comunidade Kalunga, nas duas maiores festividades (Império de Nossa 

Senhora D’Abadia – Vão de Almas – e Império de Nossa Senhora do Livramento – Vão do 

Muleque), às quais reúnem o maior número de integrantes das mais diversas partes do 

território quilombola (Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga), além do representativo 

número de visitantes, como veículo de constatação de possíveis impactos de ordem sócio-

cultural, para realização futura de um planejamento turístico, visando o manejo da atividade 

de forma a não acarretar danos à identidade e cultura desta população. 
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 Assim, no início da efetivação deste, foram realizadas pesquisas de caráter 

investigativo nos sítios históricos Kalunga (Vão de Almas e Vão do Muleque) e em seus 

respectivos núcleos, durante as determinadas festividades, além dos municípios (Cavalcante, 

Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás) que englobam o Sítio Histórico, a partir de dados 

levantados por meio de questionários e entrevistas, que serão aplicados aos membros da 

comunidade, com as lideranças locais e/ou entidades ou órgãos (ANEXO 01 e 02) que atuam 

com os Kalunga. Haverá a coleta de dados em livros e análise de possíveis publicações sobre 

a população em questão, além de consultas às bibliotecas da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), haverá também consultas públicas na Universidade Federal de Goiás (UFG) e 

Universidade Católica de Goiás (UCG), às quais reúnem acervo expressivo sobre a questão 

negra e, sobretudo, com relação à temática do trabalho.  

 Como salientado anteriormente, foram realizadas visitas in loco aos dois núcleos 

Kalungas (Vão de Almas e Vão do Muleque), especificamente nos locais sagrados dentro do 

território e núcleos prescritos acima onde ocorrem as festividades, como meio de efetivação 

das pesquisas de caráter investigativo, além da abordagem de turistas (ANEXO 03) para 

efetivação das entrevistas (questionários) que visitam a comunidade, especialmente nos 

determinados momentos festivos, a serem contemplados no trabalho de campo. Nesse sentido, 

serão definidos previamente três roteiros de entrevistas a partir de perguntas abertas e em 

alguns momentos fechadas (do tipo sim ou não), voltadas à população autóctone, às lideranças 

(e/ou órgãos entidades), e aos visitantes (turistas). 

 Em outro momento, as pesquisas de caráter investigativo serão voltadas novamente 

aos turistas que freqüentam a localidade (na época de maior fluxo turístico – agosto e 

setembro, quando ocorrem as festividades da comunidade que atraem o maior número de 

pessoas, entre visitantes e autóctones), por meio de questionários e entrevistas. Torna-se 

necessário também, as consultas aos órgãos e entidades ligadas a preservação e conservação 

do Patrimônio Kalunga. Em especial, serão acionadas as secretarias de turismo dos três 

municípios (Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás) no qual o território 

Kalunga se encontra inserido, além da Superintendência da Promoção de Igualdade Racial do 

Estado de Goiás (SUPIR-GO), sediada em Goiânia - GO, e o escritório regional da 

Superintendência, em Alto Paraíso de Goiás. Nota-se a necessidade de levantamento do 

interesse dos turistas pela cultura Kalunga, visando inserção de futuros trabalhos de 

conscientização (voltado especialmente aos turistas) da importância nacional histórico-

cultural no âmbito da preservação, conservação e conseqüente valorização desta cultura, 

assim como as demais culturas tradicionais brasileiras existentes. 
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 A partir destes levantamentos, conciliados às pesquisas de caráter investigativo e 

trabalho de campo será possível à constatação da existência de possíveis impactos sócio-

culturais na comunidade Kalunga, especialmente por se tratar de duas festividades de grande 

importância no âmbito aqui contemplado, como via de fomentar futuros estudos e pesquisas, 

especialmente, voltados à construção e efetivação do planejamento de manejo no Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, de crucial importância no que diz respeito à 

minimização destes possíveis impactos negativos oriundos da própria atividade turística, e, 

sobretudo, maximização dos efeitos positivos, nesta comunidade ímpar quanto a seus aspectos 

histórico-culturais no processo de formação do Brasil.  
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CAPÍTULO I 
 
Revisão Bibliográfica 
 

                                                                                    "Até hoje não somos donos da 

nossa terra, 

 mesmo depois da demarcação feita através 

 do Projeto Kalunga. Vivo da roça de toco;  

planto arroz, feijão e milho, de favor, em solo 

 de outra pessoa", diz seu Jorge, de 33 anos. 

 E completa, emocionado: "em pleno século XXI, 

 os Kalunga ainda têm que lutar, agora 

 para não morrer de fome". 

 
1.1- Impactos Socioculturais do Turismo 
 

A atividade turística ocorre num âmbito em que entram em contato pessoas 
de bagagens culturais e socioeconômicas muito diferentes, pois envolve o 
deslocamento das pessoas a uma região diferente de sua residência. Os 
impactos socioculturais, numa atividade turística, são o resultado das 
relações sociais mantidas durante a estada dos visitantes, cuja intensidade e 
duração são afetadas por fatores espaciais e temporais restritos. (OMT, 
1998:215) 
 

Para o estudioso Florestan Fernandes, em sua obra ‘A investigação etnológica no 

Brasil e outros ensaios’ (1975: 21) defende que: 

 

O caráter e as conseqüências dos contatos de povos diferentes dependem, 
entre outros fatores psicossociais e sócio-culturais, da maneira pela qual eles 
se organizam socialmente. A influencia ativa da organização social nas 
relações de povos em contato (transitório, intermitente ou permanente) 
revela-se, principalmente, sob dois aspectos: a) estatisticamente, pela 
capacidade de manter, em situações sociais mais complexas e instáveis, a 
integridade e autonomia da ordem social estabelecida; b) dinamicamente, 
pela capacidade de submeter as situações sociais emergentes a controle 
social eficiente, mediante a reintegração estrutural e funcional do padrão de 
equilíbrio inerente à ordem estabelecida. 

 

Nesse sentido, é que os choques entre culturas distintas ocorrem a partir do turismo 

inserido na realidade da comunidade local em questão.  

 

Os contactos de cultura não implicam necessariamente um contacto de raças, 
porque podem ser indiretos, isto é, quando os membros do grupo não 
chegam a uma associação especial imediata. É o que acontece entre os povos 
quando a influencia é distante. Nos Estados Unidos muitas tribus de indios 
receberam elementos da cultura européa  meramente  através do seu contacto 
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com outras tribus indias. No Brasil o Negro foi tambem um intermediario na 
transmissão indireta da cultura européa (RAMOS, 1942: 219). 
 

Para Barros (1967: 11), “À medida que o ritmo de mudança social se estabelece ou se 

acelera, os tipos de contatos tendem a desorganizar-se”.  

 

[…] escreveu Thurnwald: O contacto entre diversos dados civilizadores não 
ocorre como o de dois objetos na vitrina de um museu, mas condicionado 
por homens que entram em relações, sob circustancias muito diversas. A 
espécie desse ‘contato’ é decisiva pela consequencia de ocorrencias daí 
resultantes, pelas quais podem haver relações permanentes e harmônicas 
entre os diversos dados de civilização. O fato, porém, de que os dados 
civilizadores são manejados por homens vivos e racionais, e homens esses 
unidos por relações culturais, vem a produzir dois fenômenos: 
1) de todos os bens civilizadores disponíveis é escolhido somente aquilo que 
a) corresponde à atual mentalidade ou estrutura social, que b) proporciona 
vantagens especiais ou que c) pode ser adquirido com certa facilidade; 
2) a comunidade aceitante assimila os dados estranhos, isto é, efetuam-se 
transformações, deformações, modificações mais ou menos acentuadas, do 
próprio objeto, de seu uso, sua forma, da interpretação de um costume etc. 
3) disso resulta, muitas vezes, algo de inteiramente novo, que pode ser tido 
como invenção; às vezes, porém, ha modificações as quais registramos como 

fenômenos da decadência (apud RAMOS, 1942: 38). 
 

Isso se dá pelo fato dos indivíduos possuírem bagagens culturais distintas e diferentes 

realidades sócio-econômicas, ocasionando possíveis choques culturais. “Heródoto, Tácito e 

Marco Pólo” no passado já nos chamavam a atenção para tais diferenças. 

 

Sempre que os povos estabeleceram entre si contatos, amistosos ou hostis, 
hão-de ter-se apercebido o fosso que separava sua língua e seus hábitos dos 
outros. Naturalmente, o que mais feria a atenção dos observadores em tais 
situações era o aspecto, ou o costume inesperado, que ia contra a norma a 
que estavam habituados (GOMBRICH, 1969: 12). 

 

Tais choques devem ser minimizados à medida que trazem impactos negativos para 

determinadas comunidades, o que ocorre freqüentemente quando tais populações de alguma 

forma encontram-se inseridas na atividade turística. Especialmente se tratando de um turismo 

sustentável, há de se convir que o impacto social causado, quando “considerado um foco, ele 

normalmente ocorre sobre a ‘comunidade local’. Tem havido um desejo quase que 

paternalista de ‘proteger’ as comunidades dos excessos e efeitos negativos do turismo.” 

(SWARBROOKE, vol.01, 2000: 109). 

 

A intensa massificação do turismo em um país ou localidade gera influência 
na cultura, muitas delas decisivas, quando, por exemplo, os visitantes 
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oriundos de centros maiores, impõem-se nas maneiras de ser das instituições 
menos desenvolvidas. A absorção origina uma incorporação cultural que 
poderá deturpar e poluir a cultura local, implantando-se uma aculturação 
descaracterizante. Não apenas isto, como também transforma-se num fator 
incômodo a comunidade nativa, fazendo-a sentir-se violentada na intimidade 
do seu cotidiano. Perde a liberdade de movimento em seu próprio meio. Este 
desencontro agrava-se nas altas temporadas e por ocasião de eventos 
especiais que provocam grandes concentrações humanas. Podem ocorrer 
confrontos com os usos e os costumes locais, criando-se formas de 
sofisticação tais nas apresentações dos bens de serviços, que particularmente 
irão perdendo as origens, o típico, o natural. Na maioria das vezes é 
justamente este sabor local o elemento de maior poder catalisador. (Sarto, 
1977:30 apud Coriolano, 2001: 97).   

 

 Como no caso da comunidade indígena Pataxó, que emergiu de uma forma 

diferenciada na sua respectiva região, o que lhes proporcionaram, mesmo que indiretamente, 

“uma produção cultural indígena recente e instrumental, que visa à construção de traços 

culturais constituintes da identidade étnica”, assim como propõe Grünewald (2000: 133) “e 

que os mostra não como índios aculturados ou em aculturação, mas como sujeitos criativos e 

inventivos que geram sua própria cultura com base em elementos seletivamente acionados a 

partir das origens diversas”. 

 

[...] “cuando dos culturas distintas entran em contacto se produce uma 
tercera, resultante de ambas, pero com características propias que lê hacen 
diferenciarse de las culturas matrices” e ainda “es evidente que em el cheque 
de dos culturas la resultante tendrá mas rastros característicos o ‘evocadores’ 
que aquella que sea mas desarrolada, es decir, de la que presente uma série 
de ‘cromossomas’ culturales mas definidos” (Fuster, 1978: 41). Essas 
percepções são aglutinadas na idéia de aculturação que seria “um conjunto 
de fenômenos que resulta do contato direto e contínuo entre grupos de 
culturas diferentes, o que acarreta mudanças subseqüentes nos tipos culturais 
de cada grupo” (Linton, Redried & Herskovits apud Ortiz, 1990: 12). 
(FIGUEIREDO, 2001: 214).  

 

 

Guimarães, Moura e Nicolosi (2004), em seu trabalho apresentado sobre ‘Turismo em 

Áreas Indígenas’ chamam a atenção para possíveis “resistências internas” a respeito da: 

 

[...] mercantilização de seus costumes. Assim como é possível a procura por 
esta atividade como um recurso estimado, quando membros de uma 
comunidade querem se tornar atração turística. Em grande parte esta procura 
não é só por motivos econômicos, mas também e fundamentalmente por um 
reconhecimento e reafirmação da propriedade cultural que é então exercida 
(KIRTSOGLOU; THEODOSSOPOULOS, 2004, p.136). Um perigo surge 
quando comunidades ou aldeias brigam pelos mesmos turistas (SCHILLER, 
2001). (p.30-31) [...] Temos que entender, em primeiro lugar, que o turismo 
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em si é uma conjunção de forças culturais, é sempre mediado pela cultura 
dos turistas e dos destinos, pela modernização, pela mídia, urbanização, etc. 
Antes do turista, geralmente vem a televisão, o rádio, os produtos 
industrializados e os missionários. Assim, temos hoje, por exemplo, a 
explosão dos cultos religiosos de origem cristã, especialmente os 
evangélicos, entre os índios da Amazônia. Em termos culturais, o que é mais 
danoso esta proliferação ou os contatos turísticos que buscam o chamado 
“resgate” cultural? Poderia o turismo ajudar algumas aldeias a conter esta 
onda de evangelização, pela valorização dos costumes tradicionais? Pois a 
Constituição sozinha não o faz, nem o governo, isto é fato (p.32). 

 

 Para Dias (2003) “a cultura não material [...], pode perder seu significado original 

passando a ser realizada em função do turismo”. Segundo Moura (2001, apud, DIAS, 

Reinaldo 2003: 32), muitas festas religiosas tiveram alteradas suas datas para permitir maior 

afluência de público, como no caso da Festa do Divino realizada em Diamantina e Serro 

(MG).  

 

Segundo Patterson (1977), o turismo pode, por um lado, representar a total 
destruição dos ‘valores culturais’ de uma comunidade e exemplifica, se 
referindo a Kioto, no Japão, onde ‘algunos de los santuários más hermosos 
de Kioto están rodeados de zonas de estacionamento de automóvilles de lãs 
dimensiones de um campo de fútbol’, e observa ainda que ‘cien fogonazos 
de otros tantos fotógrafos em uma cerimônia tribal bastan para despojar al 
acto de toda significación religiosa o ritual, com efectos péssimos no solo 
para los visitantes, sino para los mismos participantes indígenas. Así se 
destruye uma cultura autóctona’ (idem: 1). (FIGUEIREDO, 2001: 215).  

 

Abreu, Borges e Castro (2003), em seu artigo sobre responsabilidade social em Lavras 

Novas, Ouro Preto/MG, expõe a problemática dos conflitos entre grupos sociais envolvidos 

no turismo, que têm se tornado cada vez mais freqüentes, nesse sentido: “Há de se alertar a 

autencidade, espontaneidade das manifestações culturais e para a promoção e compreensão 

dos relacionamentos humanos, a fim de serem minimizados os choques entre turistas e 

autóctones.” (BAHL, et al, Miguel. 2004: 333). Araújo (1986 apud Figueiredo, 2001: 216) 

pesquisando o bumba-meu-boi de São Luís do Maranhão faz algumas observações a respeito: 

 

[...] que, como uma manifestação de cultura popular e como lazer, a festa é 
absorvida pelos órgãos oficiais de cultura e turismo e transformada no 
sentido da tentativa de manipulação de um modo de pensar capitalista diante 
do diferente, ou ao ‘popular’, com o estabelecimento de datas, formas de 
apresentação, diminuição do tempo de apresentação e locais apropriados. 
Tudo isso representaria a ‘destruição’ de uma forma de resistência cultural e 
de valores tradicionais perante a cultura dominante e esse controle faz ‘com 
que o brincante não tenha condições de fazer a leitura da realidade e não se 
sinta pertencente a uma determinada classe social (idem: 129)’. 
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De acordo com Mathieson e Wall (1982 apud Swarbrooke, 2000: 115), podem ser 

apontados especificidades ao se tratar do relacionamento entre população autóctone e os 

turistas. Para estes autores tal relação se dá de forma “curta e transitória”, o que torna este 

relacionamento “superficial”, até porque os visitantes “com freqüência são segregados” e 

passam quase todo tempo nas instalações turísticas, não estabelecendo contatos com a 

população local, ressalvo aqueles que trabalham na indústria do turismo. Nesse âmbito as 

relações tendem a ser “desprovidas de espontaneidade”, o que normalmente sucumbe em 

formalidades. Os visitantes ao aproveitar o máximo de experiências num período curto de 

tempo, podem se irritar caso ocorra do contrário. “Esse fato pode levar também os residentes 

a explorarem essas pressões”. Além disso, os autores observaram que frequentemente tais 

relacionamentos entre turistas - comunidade local são “desiguais e desequilibrados”, tanto em 

termos de ‘desigualdade material’ quanto em ‘termos de poder’. “Todas essas características 

podem ser consideradas impactos negativos em relação ao conceito de turismo sustentável” 

(Idem: 115). 

 

[...] ‘o espaço social está construído de tal modo que os agentes que ocupam 
posições semelhantes ou vizinhas estão colocados em condições semelhantes 
e submetidos a condicionamentos semelhantes, e têm toda a possibilidade de 
possuírem disposições e interesses semelhantes, logo, de produzirem práticas 
também semelhantes’ (Bordieu, 1990: 155) e que ‘o espaço social tende a 
funcionar como um espaço simbólico, um espaço de estilos de vida e de 
grupos de status, caracterizados por diferentes estilos de vida (Idem: 160). 
Temos assim a construção da idéia de grupos diferentes na sociedade e, 
através dessas diferenças, podemos classificar dois grupos básicos em nosso 
trabalho e aparentemente excludentes: os turistas e o residente. Este 
residente se constrói enquanto ‘estilo de vida’ diferente dos que visitam o 
local como pessoas de fora, que são os turistas (FIGUEIREDO, 2001:214). 

 

Em alguns casos a população local também pode interpretar o estilo de vida dos 

turistas de forma errônea. 

 

Por exemplo, Rivers observou que [...] os jovens espanhóis se convenceram 
de que todas as mulheres turistas eram fáceis de serem conquistadas. (Rivers, 
1973 citado por Mathienson e Wall, 1982). De forma semelhante Cohen, em 
1971 relatou que [...] pensava-se que as garotas loiras da Escandinávia 
estavam em busca de aventuras sexuais em suas viagens e foram procuradas 
pelo grupo de estudo formado por garotos árabes (Cohen, 1971 citado por 
Mathienson e Wall, 1982). (SWARBROOKE, 2000: 116). 

 

Outro exemplo negativo entre populações tradicionais que sofrem com a atividade 

turística, mal planejada, implementada de maneira excludente é o caso do povo Maasai, da 
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Tanzânia, que foram “sistematicamente afastados da terra de seus antepassados para que as 

reservas naturais pudessem ser desenvolvidas, principalmente em benefício dos turistas” 

(SWARBROOKE, 2000: 122). Poucos órgãos ligados à Conservação os consultaram antes de 

tomar medidas drásticas que afetaram profundamente suas vidas, tradições e costumes. No sul 

da Tunísia, especificamente na região de Touzeur, um país islâmico se efetuou pesquisas 

sobre os aspectos socioculturais do turismo e foram constatados os seguintes impactos: 

 

[...] Em relação às pessoas que tinham contatos diretos com os turistas, os 
quais eram principalmente homens mais jovens. No caso desses jovens, eles 
haviam adotado roupas e hábitos ocidentais. Muitas pessoas locais, 
especialmente as mulheres, consideravam a roupa dos turistas – shorts em 
especial – um tanto ofensiva. Os comerciantes locais desenvolveram a 
habilidade de conversar em várias línguas. Eles também pareciam observar 
as diversas nacionalidades dos turistas como tendo atitudes diferentes e 
potencial para gastar dinheiro. “Em geral, os restaurantes não estavam 
dispostos a servir álcool apesar dos hotéis dos turistas o servirem.” 
(Bleasdale e Tapsell, 1986 apud Swarbrooke, 2000: 126). 

     

Swarbrooke (2000: 127), também acrescentou a seus estudos o trabalho de Wilson 

(1997) sobre o turismo sustentável em Goa (Índia). Dentre suas análises principais nesta 

localidade, o turismo “deu preferência aos hotéis” em detrimento a um quadro local de 

escassez de recursos hídricos; “restringiu o acesso da população local às praias”; os 

moradores locais foram “intimidados” a “deixarem suas casas”; aumento no uso de drogas, 

devido a atração de “alguns viajantes de baixa renda e mochileiros” que realizam festas ao ar 

livre e eventos movidas pelo uso de entorpecentes; “levou o crescimento da prostituição e da 

atividade de pedofilia”; além de “corromper valores locais”. Assim Wilson conclui que “pode 

ser equivocada a idéia convencional que o turismo de alto nível é mais benéfico que o 

destinado a pessoas de baixa renda”, pois, primeiramente (Idem: 128):  

 

Para o turismo ser sustentável no sentido social e no cultural, ele deve ser 
desejado pelos habitantes locais e deve ser percebido como benéfico para a 
maioria da população local, não apenas para uma elite. Ele deve 
proporcionar empregos para os qualificados assim como para os sem 
qualificação e gerar oportunidades para avanços sociais e econômicos. Os 
empregos que o turismo de alto nível oferece em Goa são principalmente os 
de cargos subalternos, com baixa remuneração, como garçons, mensageiros 
e pessoal de terra, não permitida a população local a possibilidade de 
participar como empresários, estabelecendo-se com seus próprios negócios 
concorrendo e lucrando diretamente com os dólares dos turistas. Ao 
contrário das Ilhas Seychelles, o turismo de alto nível de Goa, não é desejado 
pela população local e não apenas pelos ambientalistas, e essa é outra razão 
para que a expansão continuada e em larga escala desse setor seja 
inadequada. (Wilson, apud Stabler, 1997). 
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Schlüter em seu estudo de caso sobre o desenvolvimento do turismo sustentável na 

América do Sul, especificamente na Patagônia, Argentina (2002) acredita também que “as 

situações conflitantes que surgem entre os ‘nativos’ e ‘os que chegam’ podem ser muitas” 

(Taylor, 1995: 488 apud Schlüter, 2002: 217). Para a autora é “exatamente o que ocorre em 

alguns lugares do sul da Argentina”, no qual muitas famílias “que chegaram para tirar 

vantagens econômicas [...] e, mais recentemente, do turismo” atenuam fortes rejeições aos 

“NYC (sigla para ‘Nascidos y Crescidos’, em língua espanhola).” (Idem: 217). Em outro 

ilustre trabalho a respeito do ‘Turismo e as Tribos do Himalaia: em busca de opções ao 

desenvolvimento sustentável para os Botias do Vale Bhyundar’, uma população autóctone 

tribal, Tej V. Singh e Shalini Singh, responsáveis pelos estudos apontam: 

 

O passo rápido do processo de modernização alterou todo o esquema de 
viagens religiosas, em detrimento do caráter da peregrinação e da sociedade 
himalaia. Muitos desses lugares religiosos assumiram características 
turísticas de massa, e apresentam espetáculos de uma mistura peculiar entre 
o religioso e o mundano (apud Pearce, 2002: 235). 

 

Pingram, Rugendyke e Son ao pesquisarem sobre o desenvolvimento do turismo no 

Parque Nacional da Ilha de Cat Ba, no Vietnã, um país em desenvolvimento, estão corretos ao 

afirmarem a possibilidade de que: “o desenvolvimento do turismo pode ameaçar exatamente 

os que os turistas querem experimentar – as culturas e o ambiente local (Hawkins, 1993: 185). 

Dessa forma, o ‘turismo pode ser destruidor’ (Hitchcock et al, 1993: 22)” (apud Pearce, 2002: 

278). Mendonça (2001: 22) faz reflexões semelhantes à visão dos autores citados acima, e 

ainda acrescenta: 

 

A avalanche de turistas e veranistas que surgem nas temporadas altera ou 
destrói as culturas locais, eliminando com elas a possibilidade de realização 
de qualquer atividade integrada àquele meio natural específico. 
Na formação dos centros turísticos, a população nativa é frequentemente 
afastada de seu local de moradia e atividade de origem. Isto se dá das mais 
diferentes formas, seja fisicamente, vendendo sua terra e deslocando-se para 
outro lugar, seja participando informal ou marginalmente da economia, seja 
menosprezando seus próprios valores culturais e submetendo-se aos novos 
trazidos pelos turistas. 
A noção de respeito às comunidades nativas é algo extremamente difícil de 
se definir, e mais ainda, de se realizar. Estas comunidades, sejam elas 
indígenas, caiçaras, caipiras ou outras têm, como todos nós, direito a 
modernizar-se, e modificar seus padrões de comportamento. Isso é uma 
opção para cada grupo cultural, ou até uma opção individual. E têm também, 
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ou deveriam ter, o direito de manter e reproduzir seus valores culturais 
tradicionais. 
 

 Nesse sentido, populações tradicionais, inclusive o caso quilombola aqui contemplado 

(comunidade Kalunga), é um exemplo da luta pela posse das terras que ocupam há mais de 

dois séculos, como forma de garantir sua diversidade cultural e todo um patrimônio esculpido 

ao longo de anos de muita dedicação e sofrimento, aliado a toda historicidade e isolamento, o 

que torna vigente a necessidade de posicionamento destes, na qual todas as decisões, 

principalmente em relação ao seu meio natural, devem ou deveriam partir da própria 

comunidade. Como propõe Rita Mendonça (2001), além de opção seja ela cultural ou 

individual, é uma questão de dinamicidade, à qual todas as culturas encontram-se inseridas. 

Se tratando do desenvolvimento de atividades turísticas não se pode permitir que “uma visão 

pessimista e catastrófica que diz respeito à destruição de culturas, tradições [...], mas também 

uma visão desse tipo na esfera social” (FIGUEIREDO, 2001: 216) se instale nesta que é a 

maior comunidade brasileira afrodescendente. O autor aponta como impactos no aspecto 

social, significativamente visíveis ao se tratar das ‘modificações culturais no município de 

Soure em decorrência da exploração do turismo ecológico’, como: 

 

[...] o aumento do índice de prostituição (tanto feminina quanto masculina); 
o acirramento de disputas territoriais, expulsando a população autóctone para 
a periferia dos centros urbanos e das proximidades dos atrativos (praias, etc.) 
que passam a abrigar os chamados ‘guetos turísticos’; além de modificar 
papéis sociais tradicionais, com a oferta de emprego a mulheres e jovens 
(consultar Acerenza, 1987). Mas o mais importante é a noção de que se 
perde a identidade particular dos povos, diante de uma uniformização de 
ações, uma globalização de ações que avança sobre a diversidade. (Idem: 
217). 

  

 Para Litwinski e Carneiro (: 567), em seu trabalho apresentado no Congresso 

Brasileiro de Turismo (2003), o importante é que: 

 

[...] a valorização de um povo enquanto comunidade, enaltecendo o que ele 
tem de valor, costumes e saberes que são seus. Em outras palavras, dando 
lustre a jóia que cada um carrega dentro de si e que forma, em conjunto, o 
grande tesouro comum: seu folclore, sua identidade. Dessa forma a atividade 
turística deve ser encarada como uma ferramenta socioeconômica utilizada 
para a manutenção dos costumes do popular, para que o povo tenha opção de 
permanecer em sua terra natal e não ser simplesmente obrigado a migrar 
para os grandes centros urbanos. 
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Para Aldo Azevedo Soares (1993) é “dentro desse compartimento do agrarismo, como 

divisão de terras com agricultores, que os Kalunga vivem, moram, e têm culturas 

diferenciadas dos demais cidadãos que habitam a região”. Constituem assim seu mundo 

próprio, com vastos conhecimentos peculiares ao meio natural que vivem há mais de dois 

séculos, formados por comunidades isoladas no mundo rural, “onde têm status de cidadãos, 

utilizando-se de normas impostas pelo direito natural e decorrente dos costumes vivenciados”. 

Destacado pela UNESCO (1976), e registrado por Mathieson e Wall em 1982, segue: 

 

As comunidades locais percebem rapidamente o desejo dos turistas de gastar 
generosamente o dinheiro para ganhar experiências e adquirir souvenires de 
sua permanência [...] De início, as comunidades locais podem desenvolver 
um complexo de inferioridade que inicia um processo de imitação. As 
fraquezas dos turistas são percebidas rapidamente e são em seguida 
exploradas. Desenvolve-se com freqüência um sistema duplo de 
estabelecimento de preços. (Mathieson e Wall, 1982 apud 
SWARBROOKE, vol. 01, 2000: 117). 

 

É de grande valor a atenção dada aos impactos negativos que o turismo pode promover 

junto à sociedade local, se tratando de populações tradicionais, e respectivamente sobre sua 

cultura. “Entretanto, é importante reconhecer que os efeitos podem ser também positivos” 

(SWARBROOKE, vol. 01, 2000: 112). É muito sensato que a comunidade se encontre, 

inserida e envolvida anterior ao planejamento e desenvolvimento de atividades turísticas, o 

que pode ser de grande utilidade quanto à redução dos “impactos negativos do turismo”, que 

se devem segundo Swarbrooke (vol.05, 2000: 66) “ao desenvolvimento incorreto e à atração 

de formas inadequadas de turismo” e ainda “aumentando a tolerância da comunidade em 

relação ao turismo e aos comportamentos dos turistas”.  Um projeto exemplar ao se tratar de 

turismo cultural sustentável pode ser observado no Ecomusée de la Vendée em Puy-du-Fou, 

na França. 

 

A Cinéscénie é uma interpretação ao vivo de cenas da história da região. É 
integralmente representado por voluntários locais nos terrenos de um velho 
castelo, e administrada exclusivamente pela comunidade local. 
A renda do evento é usada não apenas para ajudar na proteção do legado 
cultural da região, mas também para sustentar a comunidade que ali reside e 
suas atividades culturais. Nos últimos anos, os lucros têm sido usados na 
Fundação de um clube arqueológico, na instalação de um centro de 
pesquisas das tradições locais, no apoio a uma escola de dança popular, na 
expansão do Ecomusée e no financiamento de uma estação de rádio local. 
(SWARBROOKE, vol. 05, 2000: 45-46). 
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Em trabalho apresentado na Conferência Mundial sobre ‘Desenvolvimento do 

Turismo e Meio Ambiente’ (Ilhas Canárias, Espanha, 1989), o então Ministro do 

Desenvolvimento Econômico e Turismo do Canadá, Gordon Wray, (citado em World 

Tourism Organization – OMT, 1993), apresentou o estudo de caso ‘Aldeia Esquimó do 

Círculo Ártico: Cumberland Sound, Canadá’, após iniciativas do próprio Ministério em 

questão, na criação de estratégias para o desenvolvimento de um turismo com base local, ou 

seja, na comunidade. Os resultados seguem-se: 

 

[...] muito contribuíram para catalisar o desejo da comunidade de preservar e 
mostrar sua cultura. A chegada a um ponto de compromisso levou a uma 
compreensão coletiva de que os recursos naturais, culturais e arqueológicos 
podem ser salva guardados e cuidadosamente administrados. Esse 
compromisso, por sua vez, levou a comunidade à decisão de desenvolver um 
pequeno número de localidades específicas e de recursos para o turismo, a 
fim de deixar outros locais intocados e intactos. (apud SWARBROKE, vol. 
02, 2000: 74).   

  

No Brasil já notamos medidas quanto à conservação dos recursos, diretamente ligados 

a populações tradicionais, sejam eles históricos, culturais, religiosos ou até naturais, como 

forma de preservar suas tradições e manterem suas manifestações, como é o exemplo de uma 

comunidade indígena, que por meio da Associação Puwixa Wene das Tribos Waurá e Trumai, 

do Parque Indígena do Xingu (Mato Grosso), vetado à visitação, prepararam uma aldeia fora 

do perímetro do parque para promover o encontro de visitantes com as comunidades locais. O 

lugar, segundo a operadora de turismo Freeway Brasil, é uma cópia exata do que ocorre no 

cotidiano das aldeias de verdade - e tudo tem o aval das próprias tribos (O Globo, divulgado 

em: 10/3/2005). O valor do pacote de cinco dias, exclusivo à operadora, ‘ajuda a limitar a 

quantidade de turistas: R$ 4.400,00’ (Revista Época, p. 40; divulgado em: 09/05/2005). 

 A questão do turismo em comunidades tradicionais, especialmente as populações 

quilombolas, também vem sendo discutido nas instituições de ensino, o professor da 

Universidade de Mato Grosso (UNEMAT), Antônio Moura, fez uma palestra durante a 14ª. 

Festa Internacional do Pantanal, sobre o desenvolvimento do ‘Turismo Rural em 

Comunidades Quilombolas’. Ele afirma que se fazem necessários mais estudos, para assim 

proceder da melhor forma. O Estado ainda não cadastrou todas as comunidades 

afrodescendentes existentes, mas afirma que 84 já foram reconhecidas. (Secretaria de 

Comunicação Social do Mato Grosso – MT; divulgado em: 04/05/2007).  

 Nesse âmbito Coriolano (2001), destaca a citação: 
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A análise dos impactos tanto positivos quanto negativos do turismo tem 
revelado a necessidade de estabelecer padrões globais e multidimensionais 
nas políticas do turismo. Assim será possível captar as implicações 
econômicas, sociais, ambientais e culturais do turismo para o planejamento, 
gestão e monitoramento de novos projetos e da reestruturação de áreas 
afetadas com vistas a recuperação. É indispensável que o turismo e o meio 
ambiente sejam entidades estreitamente vinculadas, para assegurar a 
compatbilidade entre o desenvolvimento do turismo e a proteção ao 
ambiente, nos seus aspectos físicos, econômicos, social e cultural. 
(Rodrigues, 1993: 14 apud Coriolano, 2001: 101).    
  

1.2- Turismo: Comunidade Tradicional Kalunga  

 

 O fato dos Kalungas terem permanecido distantes dos centros urbanos, num lugar 

inóspito e de difícil aproximação, fez deles um dos poucos exemplos, senão o único, de 

remanescentes de escravos negros que quase não sofreram influências externas em seu modo 

de vida. Esse isolamento lhes atribui uma identidade e cultura única, a ser preservada e 

conservada, e caso não traga maiores conseqüências à população autóctone, explorada 

turisticamente (ressalvo decisão e aceitação da comunidade). A importância da inserção e, 

sobretudo, respectivo monitoramento da atividade turística em sítios históricos quilombolas, 

se dão à medida que os elementos culturais (de alto valor para os turistas) ao serem 

conservados e explorados de maneira responsável passam a ser incluídos na própria atividade, 

estimulando assim o interesse da própria comunidade pela sua cultura. Como abordado 

anteriormente, o caso de Lavras Novas e Ouro Preto/MG (CARNEIRO, et al, 2003: 333), 

representou impactos socioculturais positivos na comunidade, como a: “valorização do 

artesanato e da herança cultural (música, teatro, festas, gastronomia), orgulho étnico 

(valorização das origens, maior valorização e preservação do patrimônio histórico 

conservação de monumentos graças a sua atratividade)”. 

 Assim sendo, nota-se a necessidade da ordenação da atividade turística, junto a um 

planejamento integrado e eficaz, embasado na sustentabilidade e na responsabilidade para 

com os recursos naturais, históricos e culturais que envolvem o meio em questão. Pois, “o 

desenvolvimento do turismo em nível local que não seja adequadamente integrado ás 

atividades e processos locais pode ser desastroso (Butler e Hall, 1998)”. (BUTLER, 2002: 

100).   

 

No contexto turístico, contudo, podemos usar ‘planejamento e 
desenvolvimento integrado’ como o processo de introduzir o turismo em 
uma área de forma que ele se mescle com os elementos já existentes. Fica 
implícita aqui que tal introdução e mescla se façam de maneira harmoniosa e 
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adequada, para que daí resulte uma comunidade aceitável e funcionalmente 
ideal, em termos tanto ecológicos quanto humanos. (BUTLER, 2002: 87). 

 

 Souza e Bezerra (2003: 224) citam Vaz (1999: 42) propõe que “o contato com 

culturas diversas é necessário para a formação das pessoas, e esse tipo de apelo promocional 

pode ser provocado a partir de uma curiosidade inerente ao ser humano de conhecer outras 

realidades”. 

 Assim à medida que a globalização vem desencadeando o aumento nas desigualdades 

sociais, junto ao quadro de degradação dos recursos naturais, especialmente contribuindo para 

a redução do nível de qualidade de vida das comunidades, torna-se imprescindível pensarmos 

em maneiras de minimização destes impactos e inserção de inclusão social, conciliadas ao 

desenvolvimento sustentável do meio, especialmente se tratando de localidades com relevante 

potencial turístico histórico-cultural e/ou natural, além de populações tradicionais 

diferenciadas, como é o caso da comunidade Kalunga. Segundo a União Mundial para a 

Conservação, citada por Bezerra (apud; BAHL, 2004): 

 

[...] o desenvolvimento sustentável é um processo que permite o 
desenvolvimento sem degradar ou esgotar os recursos que o tornam 
possíveis. Para tal, gerem-se os recursos de modo a que estes possam se 
regenerar ao mesmo ritmo em que são utilizados, ao passando a utilizar; em 
vez de um recurso que se regenere mais rapidamente. (CARNEIRO, et al: 

536). 
 

  Pearce (2002: 88) acredita que a “integração ideal do desenvolvimento do turismo 

numa comunidade ou destino deveria tornar o desenvolvimento mais aceitável, tanto para os 

residentes locais quanto para os que utilizam os recursos existentes”. O autor ainda destaca as 

recomendações da ‘Reunião dos Líderes Mundiais de Turismo (World Tourism Leaders 

Meeting)’ a respeito dos ‘Impactos Sociais do Turismo’, que ‘sugerem que todos os países 

deveriam com prioridade máxima’: 

 

[...] “apoiar um envolvimento maior das comunidades no planejamento dos 
processos de monitoramento da implementação e avaliação dos projetos e 
programas da política de turismo (WTO, 1997a)”. Da mesma forma a 
Conferência dos Primeiros Ministros da Ásia sobre ‘Turismo e Ambiente’ 
sugeriu que o turismo deveria “fomentar o envolvimento comunitário local e 
um planejamento turístico integrado para sua sustentação (WTO, 1997a)”. 
(PEARCE, 2002: 47). 
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Além disso, é de antemão extremamente necessário, o levantamento de possíveis 

danos sócio-culturais, causados pela atividade turística, vigente na localidade, impedindo que 

as tradições e costumes peculiares a este povo se disseminem, ocasionando, por exemplo, 

como o que ocorreu com os índios Pataxós, em Porto Seguro na Bahia — a perda de 

elementos importantes da sua cultura.  Nesse âmbito, Grünewald (2000: 147) propõe que o 

índio assume um papel de “índio turístico” quando determinada “população étnica” (Despres, 

1975) pretende emergir como grupo étnico, segundo seus interesses, contribuindo ao fato que 

o autor nos chama atenção, a necessidade de “se modelar constantemente como grupo étnico, 

por intermédio principalmente do trabalho de produção cultural, ou seja, por meio da criação 

de suas tradições indígenas”. Assim é muito importante que o turismo, grande propulsor de 

turistas em grupos étnicos diferenciados, como é o caso contemplado neste trabalho 

(comunidade Kalunga), seja analisado a fundo como via de minimização de impactos 

negativos, e, sobretudo, maximização dos aspectos positivos fomentados pela atividade 

turística.  

Singh e Singh (2002: 233) em seus estudos a respeito das populações tradicionais 

tribais do Vale Bhyundar, no Himalaia, que muito se assemelham quanto a realidade das 

comunidades tradicionais em estudo, apontam: 

 

‘[...] os habitáts remotos, isolados e incólumes dos povos indígenas das ilhas 
têm-se colocado cada vez mais sob influência do turismo, em razão das suas 
atrações únicas, de natureza e de cultura (Price, 1996). A razão subjacente 
desse desenvolvimento do turismo questionável tem sido a ausência de 
qualquer outra opção percebida para o desenvolvimento desses ambientes 
inóspitos (Zinder, 1969). Alguns etnocêntricos são da opinião que um 
turismo mais orgânico é mais razoável que a extração de recursos naturais 
(Butler e Hinch, 1996). Altam (1989) e Parker (1993), na sua pesquisa sobre 
o turismo e os aborígenes, tentam estabelecer que a independência 
econômica dos povos indígenas é possível de ser alcançada mediante 
estratégias de turismo sustentável com base na comunidade, que prometem 
restaurar, proteger e conservar a diversidade biocultural e a autencidade da 
comunidade (Sofield, 1993).’     

 

 “Somente um turismo com base na comunidade e com uma ligação efetiva dos 

recursos nativos, como a floresta, a horticultura, a agricultura e o artefato, é que tem 

oportunidade de sobreviver”, defendem Singh e Singh (2002: 251), que afirmam ser a única 

forma das atividades se sustentarem, já que a maioria freqüente das outras formas de turismo, 

‘mais cedo ou mais tarde’ declinam. 

A falta de participação da comunidade em projetos turísticos de base comunitária, 

“tende a ser uma das principais causas detectadas pelo grande número de impactos negativos 
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e o inexpressivo benefício das comunidades receptoras”, como apontam Mendonça e Irving 

(2003: 650) em suas reflexões sobre a participação da comunidade local da Prainha do Canto 

Verde-CE, que se tornou um exemplo de desenvolvimento de turismo de base comunitária no 

Brasil. Assim estes autores definem turismo comunitário ou de base comunitária como: 

 

[...] aquele em que as sociedades locais possuem controle efetivo sobre seu 
desenvolvimento e gestão. E por meio do envolvimento participativo desde o 
início, projetos de turismo devem proporcionar a maior parte de seus 
benefícios para as comunidades locais (Idem: 648). 
 

 A demanda por comunidades diferenciadas e populações tradicionais, como é o caso 

da comunidade Kalunga é bem específica, ao passo que não conta com grandes 

empreendimentos, e sim, pelo modo de vida simples da comunidade, que ao longo do tempo 

vai deixando suas marcas, enquadrando tal busca no segmento do turismo cultural. 

 

Marcas que testemunham percursos, ações e sonhos, enfim, o patrimônio 
cultural. O turismo cultural é o acesso a esse patrimônio, ou seja, a história, a 
cultura e ao modo de viver de uma determinada comunidade. Caracteriza-se, 
também, pela motivação do turista em conhecer regiões onde seu alicerce 
está fundamentado na história de um determinado povo, nas suas tradições 
culturais, históricas e religiosas. (CARNEIRO; LITWINSKI: 567). 
 

 Crucialmente se faz necessário que a opinião da comunidade Kalunga seja levado ao 

mais alto grau de comprometimento, imprescindivelmente sucumbindo no controle de todas 

as decisões, para só assim programarmos atividades turísticas nesta comunidade, 

extremamente frágil, quanto aos seus recursos histórico, culturais e religiosos. Tem que nos 

direcionarmos nesse sentido, para, assim como colocam Abreu, Souza e Bezerra (2003: 225) 

ao afirmarem que o turismo sem responsabilidade social pode acarretar entre outros efeitos a 

“aculturação”, que segundo Souza e Corrêa (1998:15): 

 

Representa o efeito negativo do turismo, caracterizado pela perda de traços 
culturais de uma determinada comunidade ou grupo social e a conseqüente 
assimilação de elementos culturais da sociedade dominante, podendo ou não 
causar efeitos bilaterais, ou seja, tanto no nativo, quanto no turista. Os 
sentimentos causados nos nativos, em algumas situações da atividade 
turística, no momento do contato com o turista, são identificados como os 
“impactos socioculturais”. 
 

 Desse modo, Silva (2001:176) ressalta a: 
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[...] importância de se pensar no respeito às comunidades locais e na sua 
preservação mediante a adoção de uma postura étnica que, segundo 
Ruschmann (1998), deveria levar os agentes da oferta turística a 
preocuparem-se com a proteção e a sustentabilidade do meio natural e sócio 
cultural onde estão investindo.   
 

 Para tanto, o desenvolvimento de atividades turísticas na comunidade Kalunga deve 

levar em consideração: 

 

A desigualdade econômica entre turistas e residentes que pode provocar 
vários tipos de diferenças culturais, como de valores e estilos de vida, 
étnicas, de grupos religiosos, línguas, níveis de prosperidade, etc. Os turistas 
em modo geral são percebidos como pessoas ricas que possuem belas roupas 
de férias, utilizam cartões de crédito, câmeras fotográficas, de vídeo, e 
apresentam uma ânsia de consumo de suvenires. Esse comportamento leva 
os residentes a idealizarem que a vida diária dos visitantes em seu local de 
origem assemelha-se ao que demonstram durante a visita, criando dessa 
forma uma barreira social que pode levar a atitudes antagônicas, de 
ressentimento ou de busca a alcançar padrões de consumo idealizados (que 
nem mesmo o turista quando de volta a seu local de origem muitas vezes 
possui). (DIAS, 2003:29) 

 

Em outra obra (‘Mudanças Sociais no Brasil: Aspectos do desenvolvimento da 

sociedade brasileira’) organizada pelo Prof. Fernando Henrique Cardoso, onde constam os 

trabalhos de Florestan Fernandes, elaborados entre os anos de 1946 e 1959, um “outro foco de 

dinamismos sócio-dinâmicos da mudança social é a difusão cultural” (: 37).     

 

A idéia de comunidade é uma idéia aconchegante, confortável, na qual 
pessoas que vivem numa área compartilham um senso de propósito e 
identidade. Ela sugere estabilidade e consenso, um conceito atraente num 
mundo que talvez a mudança e o conflito sejam muito mais comuns. 
Swarbrooke (2000, v.2: 63) 

 

É importante salientar que a idéia de comunidade e sociedade supõe uma significação 

idêntica. Porém, 

 

[...] dentro de uma concepção mais de Ecologia Humana, o sentido de 
comunidade exprime antes a vida de um grupo dentro daqueles aspectos de 
competição, de interdependência biótica e econômica. A sociedade deve 
apresentar maior consenso, objetivos mais gerais, aquêles mores e hábitos 
chamados sociais e de certa maneira, uma coação, fazendo valer os 
princípios e normas admitidas (BARROS, 1967: 29).  

  

Para Castro (2002:130), “o choque cultural é inquestionável” no desenvolvimento de 

atividades turísticas. Principalmente pelo fato que Ciaffone (2003 apud DIAS, 2003: 19) 
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aponta, embasado em estudos realizados pela própria Organização Mundial de Turismo 

(OMT) das tendências para as próximas décadas, onde “cada vez mais, os viajantes querem 

envolver-se com a realidade do lugar que visitam. [...] os turistas vão preferir locais onde 

culturas autênticas estejam preservadas.” Para Ciaffone (idem: 19), conforme se acentua a 

“uniformização como uma das tendências da globalização, a possibilidade de vivenciar 

culturas locais tende a tornar-se um diferencial poderoso”. Barros (1967: 11) acrescenta: 

 

Todo processo social baseia-se em interação (...) Na área rural, os tipos de 
interação, criando relações, face a face, tornam possível uma participação da 
vida em comum dentro de uma comunidade (...) Naturalmente formas de 
constrangimento social existem que reduzem os tipos de interação. A 
distância entre grupos sociais ou classes, ou, ainda, aspectos individuais (cor, 
religião, nacionalidade) podem conduzir a separação e à falta de interação. 

 

Para Fernandes em sua obra “Mudanças Sociais no Brasil: Aspectos do 

desenvolvimento da sociedade brasileira”, coletânea de trabalhos reunidos entre os anos de 

1946 e 1959, “o estado normal, de qualquer sociedade – [...] – é um estado concreto em que 

ela se revela em funcionamento e, portanto, sob alguma combinação de tensões estatísticas e 

de mudanças sociais” (: 23-24).  “Em suas análises, Durkheim toma, como ponto de 

referencia para caracterização do ‘estado normal’ das sociedades modernas, os requisitos da 

ordem social capitalista” (Idem: 321). Fernandes em ‘Sociedades de classes e 

subdesenvolvimento’ (1975: 9) nos chama a atenção para o fato, 

 

O CAPITALISMO não é apenas uma realidade econômica. Ele é também, e 
acima de tudo, uma complexa realidade sociocultural, em cuja formação e 
evolução histórica concorreram vários fatores extra-econômicos (do direito e 
do Estado nacional à filosofia, à religião, à ciência e â tecnologia). 

 

Nesse âmbito se torna vigente a necessidade de nos direcionarmos a análise e, 

sobretudo, o estudo destes efeitos socioculturais, já que, como prossegue Fernandes (idem: 

164): 

 

Fenômenos de desorganização social afetam a vida social e psíquica de 
indivíduos de ambos os grupos em contato e uma sucessiva série de 
frustrações dos padrões de comportamento, estabelecidos ‘legalmente’ ou 
‘espontâneamente’, também por indivíduos de ambos os grupos – em 
particular dos ‘brasileiros’ – contribui para o aumento da diferença 
recíproca. Os poderes estatais fecham os olhos; com isso, a questão não 
muda de aspecto e a realidade subsiste a mesma. O mesmo processo de 
liquidação lenta dos índios, que foi utilizado pelo colonizador português, é 
ainda praticado.   
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Assim, o turismo vem sendo pensado, e, sobretudo, reformulado, mais no enfoque 

sustentável do que no âmbito do debate social, cultural e ambiental de seus impactos. Até pelo 

fato dos impactos socioculturais do turismo, como coloca Swarbrooke (2000, v.1: 109) serem 

“invisíveis e intangíveis [...] com pouca ou nenhuma oportunidade de reverter as mudanças 

uma vez ocorridas.” Assim, têm-se dado mais atenção aos impactos negativos do turismo 

sobre as comunidades autóctones. “Entretanto, é importante reconhecer que seus efeitos 

podem ser também positivos” (idem: 112). Para Dias (2003: 23) também, “muitas vezes, a 

cultura local sofre modificações irreversíveis, desenvolvendo novos hábitos e costumes, e 

adaptando suas vidas às visitas ocasionais”. Por isso,  

 

Definir “turismo” tem sido uma tarefa que muitos se deram, e muitos outros 
simplesmente fizeram considerações não-finais. A definição de uma prática 
social complexa como o turismo não pode ser definitivamente estancada por 
palavras. Cada contexto onde se desenvolve o turismo envolve diferentes 
estratégias de grupos humanos e traz à tona diferentes jogos de apropriação 
(de bens, pessoas, culturas) de uns por outros. As necessidades de alocação 
de recursos e de pessoas são específicas a cada localidade, esta recebendo o 
impacto de turistas. Assim, uma definição final sobre qualquer forma de 
turismo nunca pode transcrever tudo o que este acarreta para um local, e 
tudo o que está envolvido para além dele. Além do mais, a definição corrente 
sobre “ecoturismo” carrega um aspecto ideológico ou ético que o define 
como um “ideal”: o ideal de se promover a conservação ambiental e a 
melhoria da qualidade de vida para todos. Este aspecto ideal das definições 
de ecoturismo reflete a realidade de que é na prática que se coloca algo 
dentro ou fora deste campo, e, portanto não se chega à definição final – o 
que corresponderia a chegarmos ao consenso sobre todas as formas de 
práticas igualmente válidas de se fazer ecoturismo em todos os lugares. 
(GUIMARÃES et al, 2004 apud GUIMARÃES, 2006). 

 

 Os impactos gerados pelo turismo podem reproduzir efeitos negativos, como colocou a 

Organização Mundial do Turismo (OMT, 1998: 221): “O 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)”. Mas, 

 

Por outro lado, o turismo pode ajudar a estimular o interesse dos moradores 
pela própria cultura, por suas tradições, costumes e patrimônio histórico, 
uma vez que os elementos culturais de valor para os turistas são recuperados 
e conservados, para que possam ser incluídos na atividade turística. (OMT, 
1998: 220). 
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 Para Swarbrooke (2000, v.1: 112), também há uma série de “fatores que determinam 

se o resultado dos impactos socioculturais será positivo ou negativo num local específico.” 

Dentre eles, o autor destaca: “a força e a coerência da cultura local; a natureza do turismo na 

localidade; o grau de desenvolvimento econômico e social da população local em relação aos 

turistas; e as medidas tomadas [...] pelo setor público para administrar o turismo”, medidas 

estas, que visem à minimização dos custos socioculturais da atividade turística. 

 

[...] quando grupos de indivíduos, racial e culturalmente distintos, entram em 
contato prolongado e contínuo. Vários problemas como o intercasamento, 
desenvolvimento de novos padrões, aceitação de novos valores sociais e 
perda de outros antigos, mudanças de atitudes nos indivíduos em função 
desses fatores, grau de isolamento ou intensidade de contatos entre esses 
grupos de indivíduos em zonas social e espacialmente delimitadas 
(encravamento racial e cultural, etc.), desajustamentos de personalidade, etc., 
(FERNANDES, 1946-1959 apud CARDOSO: 156).   

 

 Em trabalho anterior Dias (2003ª: 130 apud: 29-31) também relaciona uma série de 

problemas, que por conseqüência influencia outros grandes efeitos sobre a população local, 

geralmente de ordem negativa e, sobretudo, de caráter irreversível, o que pode afetar as 

relações entre os residentes e os visitantes, dentre estes se destacam: “o ressentimento local 

resultante do choque de culturas”, podendo acarretar o surgimento de uma “barreira social”, o 

que possibilita atitudes antagônicas, de ressentimento ou de busca a alcançar padrões de 

consumo idealizados, por parte da comunidade receptora; “transformação da estrutura social 

de trabalho; problemas gerados pela saturação da infra-estrutura; transformação dos valores e 

condutas morais; modificação nos padrões de consumo; a transmissão de doenças; 

manifestações de etnocentrismo; e excesso de padronização”. 

 

Por sua característica de ser um produto que deve ser consumido no local, o 
que implica odeslocamento de pessoas para onde estão os atrativos, o 
turismo contribui enormemente para modificações nos hábitos e costumes da 
comunidade receptora. Essas modificações podem assumir papel positivo, à 
medida que o turismo leva informação, novas tendências, novidades, 
contatos interculturais que provocam a aproximação entre diferentes povos, 
etc. Ocorre que há muitos aspectos negativos que podem acontecer devido a 
estes contatos: perda de valores tradicionais, perda da identidade cultural, 
que de modo geral levam ao aumento da prostituição e de crime como tráfico 
de drogas, roubos, etc. (DIAS, 2003: 55). 

 

 Populações tradicionais, assim como classifica Arruda (1997: 274),  
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[...] isto é, das que apresentam um modelo de ocupação do espaço e uso dos 
recursos naturais voltados principalmente para a subsistência, com fraca 
articulação com o mercado, baseado em uso intensivo de mão-de-obra 
familiar, tecnologias de baixo impacto derivadas de conhecimentos 
patrimoniais, e, habitualmente, de base sustentável. 

   

 Estas populações “tradicionais”, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, caiçaras, e, 

especialmente os quilombolas, muita das vezes “são discriminadas por sua identidade 

sociocultural e impedidas de reproduzir seu modo de vida”. (ARRUDA, 1997: 288). Torna-se 

imprescindível, portanto, que sejam promovidas políticas de conservação voltadas à 

sustentabilidade destas populações e minimização dos efeitos negativos potenciais do turismo, 

principalmente se tratando da comunidade Kalunga, alvo das novas tendências de demanda 

turística global por este segmento, como pode ser observado na Figura 04 .  

 

       
Figura 04 - Comunidade Kalunga (Alvo das novas tendências do Turismo); Fonte: Hugo Leonardo 

Albernaz Sirico (14/08/2007). 
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1.3- Kalunga (Nomenclatura) 

  

A palavra Kalunga é de origem Banto, mas muito comum entre vários outros 
povos africanos. Possui vários significados, em especial ligados às suas 
crenças religiosas desses povos, como: divindade do culto Banto, ou imagem 
ou fetiche dessa divindade, ou então o mar divinizado dos angolanos, ou 
ainda Deus das profundezas do globo terrestre. Para outros estudiosos, 
Kalunga significa mar (calunga grande), o mundo dos ancestrais (cemitério); 
essa versão é usada nos cultos de Umbanda e Candomblé. Pode também 
significar homem nobre, pessoa ilustre, a morte, o inferno, oceano, o senhor. 
Kalunga tornou-se sinônimo de negro. Na terra dos Kalunga, em Goiás, 
calunga também é nome de uma planta pequena (Simaba ferruginea) e do 
lugar onde ela cresce, perto de um córrego que leva o mesmo nome (Montes, 
2001). Kalunga para os próprios Kalungas é um lugar sagrado. É a terra onde 
um grande rio os separa da morte, protegendo o quilombo do mundo dos 
brancos, que seria sua escravidão ou morte (Secretaria do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás). 

 Arthur Ramos (1942: 160-161) em sua obra ‘A Aculturação Negra no Brasil’ descreve 

seus estudos a respeito do mito de origem bantu denominado Calunga. 

Calunga era muito citado nas macumbas brasileiras, mas creio que a sua 
identificação só foi feita no O Negro Brasileiro. Os antigos viajantes ( Padre 
Cavazzi, Livinsgtone, Stanley, os exploradores portugueses Capelo e Ivens, 
Ladislau Batalha, etc.) referem-se ao Kalunga, primitivamente o mar, com as 
variantes Kalunga e Karuga. O mar é um velho motivo mítico e em seu bojo 
absorvem varios sub-mitos e motivos de temor, grandeza e destruição. É por 
isso que alguns etnógrafos se referem a Calunga como sendo a morte, um rei 
do mundo inferior, título de respeito dado a um chefe (como entre os 
Bângala), etc. O itique ou fetiche de Calunga, entre os angola-conguenses é 
um bonequinho de madeira, e é por essa razão que no Brasil, dão a um 
boneco o nome de Calunga (como também à boneca dos Maracatus). 
A interessante nota de Nóbrega da Cunha, de que Calunga tambem pode 
significar sumidouro, lugar onde se some, vem justamente reforçar as 
minhas explicações. Todos sabem os perigos do mar, o sumidouro que ele 
representa para as pêssoas e embracações. Em Alagôas [...] dão o nome de 
Calunga a um lugar perigoso para as embarcações, na lagôa Mundaú. Esse 
fato, que deu aliás origem ao título do conhecido romance do meu brilhante 
conterraneo jorge Lima, vem ao encontro da explicação de Nobrega da 
Cunha.  

 

Mari de Nazaré Baiocchi (2006) atribui vários sentidos para a palavra kalunga de 

origem africana (bantu), que segundo ela: 
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[...] com K ou C, tem inegavelmente múltiplos significados.           Segundo 
o escritor Alberto da Costa e Silva (1992), os cabeças de certas linhagens (do 
Rio Lui, África) custodiavam uma boneca de madeira,a lunga ou calunga. A 
calunga tornou-se assim, e desde há bastante tempo – a contar do fim do 
século XVIII (?) –, fonte de poder político e de uma organização social 
fundada na terra. Kalunga é palavra mágica, uma divindade do culto bantu, 
ou imagem ou fetiche dessa divindade. Lienhard (1998), por sua vez, afirma 
que Kalunga é Kalungangombe, deus angolense, deus das profundesas do 
globo terrestre. Nos cultos umbanda e candomblé, Kalunga significa mar, 
campo sagrado para repouso dos ancestrais (cemitério).                                      
Em quimbundo é tratamento de pessoa ilustre, de homem nobre, 
significando ainda “a morte, o inferno, o oceano, o senhor”. Kalunga 
também é sinônimo de negro. Para Cascudo (1972), eh uma “boneca ou 
figurinha de pano, madeira, osso ou metal, representando a forma humana ou 
animal”, usadas nos maracatus do Recife. Em Andrade (apud Cascudo, 
1972), Kalunga quer dizer “sobrevivência totêmica”.                                                                       
Para os Kalunga, moradores do Sitio Histórico, 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”. Finalmente as 
pesquisas bibliográficas e de campo (entrevistas) remetem-nos a versão 
vegetal: Kalunga seria uma planta, um árvore da família das simarubáceas 
(simaba ferruginea) um símbolo de poder e ancestralidade.” (: 36).          

                                                                    

 Soares (1993: 10), ao defender sua tese de mestrado em torno da questão fundiária na 
comunidade Kalunga, chega a algumas pertinentes conclusões, tais como: 
 

O homem kalunga é rurícola. É descendente de quilombo rural, que por sua 
vez se formou com originários da África. E o rurícola se confunde com a 
natureza, até porque sua vida depende dela. O africano é ecologista por 
formação. O quilombola, como seu descendente, não fugiu da tradição. É 
também protetor e conservador dos recursos naturais renováveis. 
[...] 
O povo do kalunga, isto é, das comunidades negro-cafusas das margens 
direita e esquerda do Rio Paranã-Goiás [grifo meu: como pode se observar 
na Figura 05], chamadas de ‘Kalunga’, kalungeiro por populações próximas 
e assimiladas pelos circunstantes, no seu isolamento geográfico e histórico, 
social e econômico, criou sua representação simbólica de ‘indivíduo’ – 
‘cidadão’, diferente do conceito de cidadão absorvido e utilizado como 
parâmetro de pessoa e/ou indivíduo. O cidadão-urbi é um ser que ‘recebe’ as 
prerrogativas e benesses legais do estado constituído, do Poder. O conceito 
cidadão-urbi abrange prerrogativas de leis nem sempre condicionadas à 
liberdade. (BAIOCCHI, 1984 apud SOARES, 1993). 
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                                        Figura 05- Rio Paranã (Sítio Histórico Kalunga); Fonte: Hugo Leonardo 
Albernaz Sirico (10/08/2007). 

 

Em se tratando da comunidade Kalunga, rurícola por natureza, devemos levar em 

consideração às particularidades que Souza Barros (1967: 10) observa: 

 

A pobreza de interação, dentro da sociedade rural, do tipo da brasileira, dá à 
mesma grande força de reação às inovações e um grande apego às tradições. 
A população rural é muito mais apegada aos seus costumes e hábitos, muito 
mais rica de etnocentrismo e de folc. O visitante na área rural é sempre um 
estranho e sua identificação com o meio se apresenta mais difícil do que na 
área urbana. A atitude com os estranhos e a medida dêsse comportamento 
podem ser mesmo tomadas como índice de avaliação, no meio rural, para os 
casos de erradicação de hábitos e adoção de novas técnicas educacionais e de 
desenvolvimento de comunidade.    

 

A cidadania Kalunga, portanto, “é solidificada no estatuto em que o 

homem+terra+natureza é o somatório e cujo ambiente geográfico é o agrário” (SOARES, 

1993: 35). A comunidade Kalunga representa não só uma das centenas de quilombos que se 
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espalharam por todo o Brasil, mas se não a única comunidade rural quilombola que se 

manteve em tal isolamento por tão longínquo tempo. É importante salientar algumas 

características ligadas à família rural brasileira, presente assim como nas demais sociedades 

rurais de origem quilombola ou não, propostas por Barros (1967: 25), de “maior unidade no 

plano familiar, de maior número de filhos, de menor divisão de trabalho e de maior 

continuidade em relação às profissões exercidas pelos seus pais”. O autor ainda saliente que a 

família rural brasileira é mais apegada a preconceitos, decorrentes “do isolamento que vive, 

da falta de interação, do domínio da autoridade paternal em linha direta, dos próprios ditames 

da estrutura econômica e as atividades exercidas na vida rural.” 

   

1.4- Histórico da Escravidão no Brasil Central 

 

No Brasil, segundo Jacob Gorender (1992), “o sistema escravista caracterizava-se de 

acordo com o tipo de formação econômica desenvolvida nas suas diversas regiões [...] e o 

escravismo na mineração, este último, foram desenvolvidos especialmente, em Minas Gerais 

Goiás e Mato Grosso” (apud APOLINARIO, 2000: 26). Segundo Wehling (1994) em “1695, 

descobrem-se os primeiros filões de ouro na região da futura capitania de Minas Gerais. [...] A 

Bandeira chefiada por Bartolomeu Bueno da Silva descobre as primeiras minas da futura 

capitania de Goiás em 1722” (apud APOLINARIO, 2000: 28). 

    

Desde 1575, quando se tem noticia do primeiro deles na Bahia, ate a 
Abolição, nunca os negros deixaram de fundar os quilombos – eram a pátria 
africana encravada o Brasil, nos primeiros tempos [...]. Raro os quilombos 
que não foram perseguidos, cercados e destruídos [...].         Essa era a base 
dos quilombos: a fuga da escravidão e a tentativa de estabelecer uma 
comunidade negra no meio do mato, autônoma e livre. (CHIAVENATO, 
1980: 158). 

 

  “Entre 1730 a 1750, numa sucessão de descobertas surgiam os primeiros arraias do 

norte goiano” (APOLINARIO, 2000: 38-39). Segundo o autor a primeira região a ser povoado 

no Estado de Goiás foi à do Centro-Sul, e completa: 
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De acordo com Gilka Vasconcelos entre 1722 a 1730, surge nessa região, os 
primeiros arraias mineradores de Goiás, como San’t Ana (depois seria 
chamada de Vila Boa), Barra, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa Rita, entre 
outros (Idem).  

   

A população escrava do norte goiano era obrigada a viver em “contínua mobilidade”, 

que segundo Apolinário (Idem: 50) se dava devido à “instabilidade dos veios aluvionais” no 

século XVIII, favorecendo os deslocamentos e as fugas que permitiram a formação de 

quilombos pelo Brasil Central.  

 

Diz a tradição popular, em Arraias, que antes de ser povoada pelos 
mineradores brancos, essa chapada era núcleo de negros aquilombados. 
Estes negros eram escravos fugidos das áreas mineradoras de outros arraias, 
por esse motivo ficou conhecida como “Chapada dos Negros”. Ainda hoje, 
existe, no alto desta chapada, vestígios do primeiro povoado de Arraias. 
Nesse local, encontram-se ruínas de casas, regos de captação de água e muro 
de pedras, certamente construídos pelos escravos (CORDEIRO, 1989 apud 
APOLINÁRIO, 2000: 57). 

 

Amantino (apud Florentino; Machado: 2003), em ensaio sobre ‘Quilombos do 

Sudoeste Brasileiros nos séculos XVIII e XIX’ afirma que mesmo com a utilização da forca 

indígena, dos “capitães do mato”, milícias e, inclusive da Guarda Nacional e do Exército, 

“jamais se conseguiu extirpar o fenômeno quilombola. Onde quer que houvesse escravos 

havia quilombos ou quilombolas, e as autoridades não tinham, na maioria das vezes, 

condições reais de com eles acabar” (: 235). O autor aponta também para a existência de 

populações quilombolas “demograficamente expressivas” no Sudoeste brasileiro do século 

XVIII, estas por sua vez, caracterizadas pelas “práticas econômicas instáveis em seu interior”, 

algumas altamente especializadas e desenvolvidas, e de “relações sociais também estáveis”, 

muita das vezes hierarquizadas. 

 

Populações portadoras destas características estabeleciam relações sociais 
objetivando a manutenção do grupo enquanto tal, podendo, pois, serem 
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chamadas de comunidades, se por este termo entendermos um agregado de 
pessoas funcionalmente relacionadas que vivem em uma determinada 
localização geográfica, em determinada época, partilham de uma cultura 
comum, estão inseridos numa estrutura social e revelam uma 
conscientização de sua singularidade e identidade distinta como grupo 
(Idem: 242). 

 

Assim se torna mais fácil a compreensão a respeito do: 

 

[...] o aparecimento de ilhotas culturais, nascidas do isolamento de pequenas 
comunidades e, algumas vezes, mesmo de grupos familiares, [...] Os 
vizinhos – isto também acontece aos brasileiros, pois, conforme o autor 
assinala [Eduardo Alcântara (grifo meu)], há em Goiás fazendas distantes 
umas das outras de um dia e meio de viagem – ficam longe as possibilidades 
de contato são reduzidas (FERNANDES, 1946-1959: 119).  

 

No século XVIII, a “capitania de Goiás viu florescer inúmeros quilombos na ‘sombra 

do ouro’. Os negros embrenharam-se pelas matas dos cerrados e chapadas, derramando ‘suor 

reluzente’ em busca da liberdade” (APOLINÁRIO, 2000: 105).  É nessa perspectiva que 

milhares de quilombos se espalharam pelo Brasil adentro e se mantiveram sob sinônimo de 

resistência contra o regime escravista que vigorava. “As fugas e as formações de quilombos 

nas áreas mineradoras, não só da capitania de Goiás, mas também em Minas Gerais e Mato 

Grosso, tornaram-se freqüentes durante o século XVIII” (APOLINÁRIO, 2000: 106-107). 

Particularmente no caso do Estado de Goiás, pontifica o pesquisador goiano: 

 

[...] Zoroastro Artiaga, que o comércio negreiro goiano em toda a fase 
escravocrata era feito com o Rio, Santos ou Salvador na Bahia. Acrescenta o 
ilustre pesquisador que os comboios para o mercado eram raros, o que 
sempre só ocorria por encomenda, já que era comum a dispensa de escravos 
velhos, fato que também acontecia por vários outros motivos. O mesmo 
brilhante historiador, no seu A Escravidão no Brasil Central, em subtítulo 
Origem dos Escravos do Brasil Central, informa, depois de dizer que os 
negros que aqui trabalharam vieram pelas portas do nordeste e pelo caminho 
de São Paulo, que o primeiro comboio de escravos a alcançar a Capitania de 
Goiás só ocorreu em 1752. E que era procedente de São Paulo.(apud SILVA, 
1974: 19).  
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 Para Arthur Ramos os negros que entraram no Brasil e em outras partes do Novo 

Mundo com o tráfico de escravos pertenciam a diversificados povos e grupos de cultura. 

Segundo ele, “a sabedoria popular não distinguiu as diferenças étnicas e culturais dos Negros 

aqui introduzidos. Isto foi um preconceito “branco”. Uma denominação comum os englobou a 

todos: ‘negro’, ‘preto’, ‘peça da India’, ‘negro da Guiné’, ‘fôlego vivo’, etc.” (1942: 117). “O 

negro foi arrancado violentamente dos seus grupos de cultura autoctone e transportado 

individualmente para partes distantes, onde se poz em contacto com outros povos e outras 

culturas” (Idem: 118). Ramos em seguida, acrescenta: 

 

Todas as vezes que o individuo é separado do seu grupo de cultura, e posto 
em contacto com outros grupos e outras culturas, ele tende, na segunda ou 
terceira geração, a esquecera as culturas primitivas, e assimilar as novas com 
que se poz em contacto. (: 119). 

 

O sofrimento gerado na Escravidão “cercou todo o espaço ocupado do Amazonas ao 

Rio Grande do Sul de um ambiente fatal a todas as qualidades viris e nobres, humanitárias e 

progressivas da nossa época; criou um ideal de pátria grosseiro, mercenário, egoísta e 

retrógrado” (NABUCO, 1849: 61).  

 

Cerca de 100 milhões de africanos foram escravizados e mortos para atender 
ao sistema escravocrata das Américas. A África foi o único continente do 
mundo que teve sua população estagnada nos últimos quatrocentos anos. 
Matou-se um continente, cometeu-se um genocídio ao longo de trezentos e 
cinqüenta anos que vitimou o equivalente à população total do Brasil 
contemporâneo. A África Negra foi condenada à estagnação demográfica e 
econômica, seus homens, mulheres e crianças foram escravizados, mortos, 
torturados, violentados culturalmente para que os portugueses, espanhóis e 
ingleses pudessem produzir riquezas nas suas colônias. Não houve um 
genocídio maior na história da humanidade, nem em número, nem em 
brutalidade, do que o cometido contra os negros africanos – incluídos aí os 
fornos crematórios do nazismo (CHIAVENATO, 1980: 44-45). 

 

Atrocidades do período são descritas por diversos autores e historiadores, eis um 

documento extraído do bordo de um dos navios negreiro que chegavam a Costa brasileira aos 

comboios: 
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‘L’ Africain’, em 1738, extrai-se esta passagem: “Sábado, 29 de Dezembro. 
Amarrámos ontem os negros mais culpados, isto é, os negros autores da 
revolta, pelos quatro membros, e deitados de bruços em cima da ponte, 
fizemo-los açoitar. Depois, fizemo-lhes escarificações nas nádegas para que 
melhor sentissem suas faltas. Depois de ter posto as nádegas em sangue 
pelos açoites e escarificações, puzemos em cima pólvora, suco de limão, 
salmoura e pimenta, tudo pilado juntamente com outra droga posta pelo 
cirugião; e atritamo-lhes as nádegas, para impedir que houvesse gangrena...” 
(apud RAMOS, 1942: 92). 

 

 Surgem os ideais abolicionistas na Província em meio a todo este ninho de 

atrocidades, tendo como um dos seus principais representantes Joaquim Nabuco (1870), o 

qual defendia que pela mesma “natureza das leis sociais”, a escravidão haveria de acabar, pois 

as “viola”, segundo ele, é o próprio “antagonismo que a mata. Se há uma força inelutável é a 

da consciência da humanidade” (1951: 31-32). Ela também “rebaixou o trabalho” bem como 

atacou a “base da sociedade livre: os costumes”, e ainda faz duras críticas ao regime de 

Escravidão que se instalou no Brasil: 

 

[...] o egoísmo, o interesse, a ambição, o cinismo de três séculos atentaram-
na; fecundaram-na; em cada torrão de nosso solo caiu uma semente sua, cada 
fonte de nossa produção saiu de seu grande manancial o rendimento 
nacional, como o rendimento público são a sua seiva. [...] Toda a nossa 
existência social é alimentada por esse crime: crescemos sobre ele, é a base 
de nossa sociedade (Idem). 

 

Eis que surge a luta abolicionista do Brasil e de Goiás (antiga Vila Boa de Goiás). 

 

Já em meiados do século XIX, o movimento tinha empolgado a opinião 
pública. O grande poeta Castro Alves, com seus poemas contra a escravidão, 
era o ídolo das multidões. Varias leis graduais contra a escravidão já haviam 
sido elaboradas. Em 1831, o tráfico de escravos foi declarado ilegal. A lei 
conhecida como do Ventre Livre foi um grande triunfo dos esforços 
parlamentares. Foi promulgada a 28 de setembro de 1871, pela princesa 
regente Izabel, e declarando livre todos os nascidos de ventre de mãe escrava 
(RAMOS, 1942: 57). 
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 Futuramente (1888) viríamos a receber com vivas o “13 de maio”, enquanto 

comunidades inteiras de quilombolas refugiados se mantiveram em total isolamento por tanto 

tempo, descritos assim por Silva (1974): 

 

Conta-se que a comunicação oficial, andando em lombo de animais, 
demorou a chegar em Vila Boa mais ou menos um mês. E de imediato os 
negros nada ficaram sabendo. A imprensa, restrita nos meios oficiais da 
Capital, apesar de ser, com raríssimas exceções, o maior arauto das 
liberdades públicas, se mantinha deficiente e mesmo escassa para comunicar 
e divulgar de chofre a “boa nova” aos quatro cantos da enorme província 
despovoada. De sorte que, somente em 4 de junho de 1888, quase um mês 
após vigorar a Lei Áurea, é que se publicava o primeiro telegrama oficial do 
Império comunicando à Província, na pessoa do Vice-Presidente Cel. 
Felicíssimo do Espírito Santo, a libertação dos escravos. Assim é o texto:  

Rio – 12, Horas – 10-25 min 

Ao presidente de Goiás, 

Já é lei de estado contra 9 votos na Câmara e 5 no Senado a resolução que 
extingue a escravidão. Imenso jubilo popular; enthusiastica manifestação a 
Princeza Imperial regente. A cidade em festas. 

João Alfredo. 

 

  Estava decretada a Lei Áurea, que viria ter suas disposições efetivas atendidas um 

longo tempo depois de sua promulgação.  

 

Art. 1º. – É declarada extinta a escravidão no Brasil. 

Art. 2º. – Revogam-se as disposições em contrário.                                                               

(Lei Áurea, 13 de maio de 1888). 

 

Em sua obra, ‘O Capital’, Marx afirma que na economia escravista o preço que se 

pagava pelo escravo “nada mais é que a mais-valia antecipada e capitalizada, ou seja, o lucro 

que se pretende extrair dele. Já em ‘Salário, preço e lucro’ (Editorial Vitória, Rio de Janeiro, 

1963, p. 52-53) Karl Marx faz algumas reflexões muito pertinentes a respeito do escravo: 
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O escravo não vendia sua força de trabalho ao possuidor de escravos, assim 
como o boi não vende o produto de seu trabalho ao camponês. O escravo é 
vendido com sua força de trabalho, de uma vez para sempre, a seu 
proprietário. É uma mercadoria que pode passar das mãos de um proprietário 
para as de outro. Ele mesmo é uma mercadoria, mas sua força de trabalho 
não é sua mercadoria. (apud IANNI, 1988: 63). 

 

“A vida no Negro escravo, desde sua captura na África, até o trabalho nas plantações 

do Novo Mundo, foi uma longa época de sofrimentos. Séculos inteiros assistiram ao martírio, 

ao trucidamento, à tortura de milhões de sêres humanos” (RAMOS, 1942: 84). Assim “desde 

os primordios da escravidão, os Negros procuraram fugir, tornando-se quilombolas, e se 

organizavam em grupos, conhecidos no Brasil um grande número desses quilombos, dos 

quais o mais importante foi o de Palmares, no Nordeste” (RAMOS, 1942: 55). A palavra 

quilombo passou a ter muitos significados neste período do Regime Escravista, como o 

“acampamento de qualquer grupo de foras-da-lei, tanto que um funcionário de Vila Rica 

relatou, em 1737, preparativas para destruir ‘um quilombos de brancos amiziados por crimes 

artroces’.” (SCHWART, 1992: 249). Contudo, o termo foi utilizado principalmente para 

designar comunidades de escravos fugidos, tornando-se símbolo da resistência escrava no 

Brasil. Os quilombos representaram nitidamente “a luta pela iniciativa humana contra a 

estrutura predominante da escravidão, porem quando fugiam e se reuniam em grupos, outras 

estruturas surgiam ou eram recriadas para orientar e dirigir os atos humanos” (Idem: 261). 

 

O quilombo como forma organizacional – Movimento Quilombola – 
registra-se como o mais longo fato histórico brasileiro, com duração de 258 
anos: 1630 (Palmares) a 1888 (Abolição) [...] Os testemunhos histórico-
físicos do movimento chegam até os nossos dias (Kalunga, Barreirinho, 
etc.). Apesar da tentativa de desarticulação dos quilombos e dos 
conseqüentes massacres (Palmares e Ambrósios, por exemplo), os fugitivos 
se rearticulavam ocupando outros territórios. Em lugares distantes, migrando 
de acordo com as necessidades, eles reorganizaram-se com o apoio dos 
citadinos, comerciantes, alforriados ou escravos, como ocorreu em 
Barreirinho, no Vale do Jequitinhonha, norte do Estado de Minas Gerais 
(BAIOCCHI, 2006: 34).  
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Palacin (apud Silva, 1974: 44) informa: “Se a existência de quilombos implica maus 

tratos para o escravo, em Goiás constituem um testemunho impressionante, pois não há, 

praticamente, arraial sem a sombra de quilombos”. E acrescenta: 

 

Somente durante o governo de D. Marcos de Noronha, há, através de sua 
correspondência, noticias de medidas tomadas contra os quilombos de 
Tocantins, Arraias, Meia Ponte, Crixás, Paracatu, Três Barras, todos os 
caminhos do norte de Minas; na mesma capital, tanto nos morros de levante 
como nos do poente, se encontravam refúgios de negros fugidos, a pouco 
mais de um tiro de pedra; contudo, o caso mais perigoso, nestes anos foi a 
conjuração dos negros de Pilar, escravos e calhambolas, para assassinar toda 
população branca, aproveitando o bulício das festas de Pentecostes. 

   

A situação era tal, que o escrivão da Câmara de Vila Boa de Goiás, Manoel dos Santos 

Caturro “informa que, por promovimento do governador e capitão general da capitania de São 

Paulo e minas de sua repartição, D. Luís Mascarenhas, certifica que no Livro Primeiro do 

Registro das Ordens Régias, se acha um alvará em forma de Lei de sete de Março de 1741:” 

 

[...] porque sua magestade, que Deus guarde ordena que os pretos que forem 
achados em quilombos sejão pela primeira vez, marcados em uma espádua e 
pela segunda, uma orelha cortada... (APOLINÁRIO, 2000: 107). 

 

 Para Chiavenato (1980: 12) “Tudo no Brasil girou em torno da escravidão. O Brasil 

não existiria sem negros: este país é obra deles. O seu chão fértil esta ensopado pelo sangue 

negro”. E prossegue mais adiante: “No fundo desse poço miserável da escravidão, ficaram o 

sangue e a alma dos negros – africanos ou brasileiros – violentados, vítimas do maior 

genocídio já cometido contra a humanidade. E até hoje sem redenção” (: 43). Os quilombos 

marcam, portanto,  

 

[...] com sua longa guerrilha defensiva – agredindo algumas vezes –, a 
capacidade dos negros oporem-se à escravidão. Não se trata de uma luta 
revolucionária, porque não existem classes revolucionárias na sociedade 
escravista. É a luta do mártir, que se transforma em herói, cria a lenda e 
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imortaliza-se no mito – porque não aceitava viver animalizado. 
(CHIAVENATO, 1980: 157).  

   

Nessa incessante luta pela liberdade e conquista de seu espaço, crucial na formação 

dos quilombos no período do regime escravista é que se insere a comunidade Kalunga.  

 

Depois de ter atacado a água, e quando esta não forneceu mais quantidade 
compensadora de ouro, foi atacado a montanha. O homem, num dia, fêz o 
trabalho de séculos, transformando a montanha em cascalho, quebrando-a 
em pedregulhos, provocando desmoronamentos por meio de água em 
cascata. Os cursos de água foram desviados, quedas brutais (...) contra os 
flancos dos rochedos para rasgá-los, despedaçá-los, e fazê-los desmoronar 
entre suas espumas (...). Trabalho gigantesco. Era a ânsia de penetrar na 
montanha, de procurar o ouro até nos seus esconderijos mais longínquos (...). 
As galerias cavadas não podiam penetrar muito fundo; logo faltava o ar e os 
negros sufocavam, meio asfixiados, devendo sair para fugir à morte. Era 
preciso render-se à evidência. No fim do século XVIII, a exploração do ouro 
não era mais lucrativa (BASTIDE, 1959: 114-115). 

 

Um precioso estudo de Jacob Gorender em ‘O escravismo Colonial’ nos dão idéia das 

condições de vida no período da mineração. Para ele “a repressão foi na medida do desespero 

dos negros que fugiam da degradação”. 

 

[...] os governadores de capitanias tomaram severas medidas repressivas, 
incentivaram os capitães-de-mato e organizaram expedições de 
aniquilamento dos quilombos. O chefe da mais famosa dessas expedições, 
Bartolomeu Bueno do Prado, regressou em 1759, com 3.900 pares de orelhas 
de negros trucidados na região do Rio das Mortes (atual território de Goiás). 
Surgiram as mais tenebrosas idéias de medidas punitivas da rebeldia dos 
escravos. Em 1718, inspirado no Code Noir das colônias francesas, o Conde 
de Assumar propunha a amputação da perna direita de todo negro fugido. 
(apud CHIAVENNATO, 1980: 147). 

 

Assim, contribuições como de Silva (1974: 78) apontam alusões importantes que nos 

remetem aos quilombolas do Brasil Central, ao se referir às cidades mais velhas do norte e 

nordeste goiano, como podemos observar:   
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Porto Nacional, que é um tipo de “capital- cultural- regional”, Tocantínia, 
Pedro Afonso, alem de outras conservam nos seus municípios muitas vilas e 
aglomerados humanos constituídos quase exclusivamente de pretos. E a 
maioria ainda é formada de uns negros bastante tímidos, mesmo ate ariscos. 
Sabe-se que, quando vêm ao comercio, é um “Deus nos acuda”. E andam 
uns atrás dos outros, em passos iguais, diria, como bororos do Mato Grosso, 
espantados como se fossem bois de boiada, retratando que vivem – ainda! 
em péssima condição sócio-cultural, higiênica e de alimentação. Segundo o 
Dr. Juracy Cordeiro, inteligente promotor de justiça conhecedor daquela 
área, há por lá os chamados negros calungas, que já formaram a região do 
próprio nome, dizendo-se mesmo que se comunicam através de um dialeto 
ininteligível, especialmente quando encontrados num perímetro urbano, o 
que seria por certo ainda um remanescente da língua africana. Recentemente 
o professor Altair Sales Barbosa, que leciona Antropologia na Universidade 
Católica de Goiás, em pesquisas arqueológicas no nordeste goiano gravou 
em fita um tipo de dialeto, que imagina seja remanescente africano, falado 
por uma negra velha, diria sedentária, de uma furna. Infelizmente não 
conseguimos tal gravação. Pois bem, informa em seguida o Dr. Juracy que 
os pretos calungas vivem seminus ate os 13 anos; que só andam em fila 
indiana, podendo-se dizer que são os mesmos que vivem enfurnados e 
anônimos no chamado “Vão de Almas” em Cavalcanti.      

 

  Silva (1974: 28) conclui em seus trabalhos ainda, que “Mendonça Teles, que se apóia 

em Cunha Matos e Arthur Ramos, alem de se valer dos métodos utilizados por Nina 

Rodrigues” sugerem como forma de constatação cultural e antropológica em relação à 

procedência dos negros que vieram para o planalto goiano. Assim, 

 

“[...] os documentos históricos acessíveis são infelizmente em numero 
reduzido, ou não oferecem elementos de convicção. No entanto, alguma 
coisa pode ser tentada, com relação a historia do bandeirismo. O negro que 
chegou ao planalto de Piratininga proveio, em sua maioria, da Angola e do 
Congo. Afonso Sardinha importara diretamente negros de Angola para São 
Vicente, chegando a possuir um “navio de carreira”, para tal fim”.[...]                                                                             
E concluiu, com base em métodos idênticos aos já existentes em Minas 
Gerais, que “... os negros que subiram as elevações do Brasil Central, para as 
tarefas do garimpo e da mineração, foram, em sua maioria, negros bantus”.    
(: 28).  

1.5- Histórico das Etnias: Escravidão em Goiás 

As contribuições de Silva (1974) apontam os negros bantos como os grupos negros 

que vieram escravizados para o Estado de Goiás, estes por sua vez, 
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[...] tem como grupos ou linhagens, segundo Arthur Ramos, os Congos, os 
Moçambiques e os Angolas, afirmação que se ratifica nos elementos 
recolhidos no folclore goiano, sobretudo através da leitura de contistas e 
romancistas, sem olvidar-se aos estudos específicos do folclore. Acrescente-
se também os sudaneses, islamizados ou não, formando as famílias Nagôs 
(iurubas), os Geges (dahmeanos), os Fantiashantis, os Haussás, os Tapas, os 
Mandingas e os Fulahs, referidos por zoroastro Artiaga, alem do negro Mina, 
mais experiente no trabalho das minas, vieram para Goiás. (: 29).   

 

O fato da maioria dos escravos serem de procedência bantu, e, especialmente para 

atuarem no trabalho da mineração e do garimpo, se comprova pelo que o autor nos chama 

atenção logo em seguida, marcante na historia de Goiás: 

 

Havia mesmo uma verdadeira proliferação de lugarejos nascendo em sentido 
norte e nordeste. Sem duvida, por ai já existia um tênue progresso 
econômico com base na exploração aurífera, trabalho feito pelos negros [...] 
E, nessa difícil atividade, ele suportou pelo menos cem anos, período 
ocorrido entre o nasce do século dezoito e parte do dezenove. Ernane da 
Silva Bruno se refere a exploração de numerosas jazidas na área de Vila 
Boa, Crixás, Antas, Santa Cruz, Água Quente, Trairas, São Felix, Cachoeira, 
Muquém, Santa Rita, Cavalcanti, Arraias, Papua ou Pilar, Santa Luzia, 
Cocal, Anicuns, etc., não olvidando a Casa de Fundição de Ouro 
estabelecida em Vila Boa por volta de 1752, que rendeu de quinto, no ano 
seguinte, mais de quinhentos mil cruzados (Idem: 74).     

 

Para Arthur Ramos (1934) em seu 1º volume da obra ‘O Negro Brasileiro’:  
 

“Sudanezes” e “bantus” entrados no Brasil aqui se fundiram uns com os 
outros, constituindo uma população escrava que progressivamente foi se 
amalgamando aos demais contingentes da população brasileira – eram 
cruzamentos biológicos e inter-influições de ordem psycho-sociologica. (: 
25). 

 

Tal ambiente, o quilombo “que na língua banto significam povoação”, funcionava 

como núcleos habitacionais e comerciais, além de local de resistência à escravidão, já que 

abrigavam escravos fugidos de fazendas.” (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE). Os bantu ou bantos são um conjunto de cerca de 400 grupos étnicos africanos 
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diferentes. “Estendem-se desde os Camarões até à África do Sul e ao Oceano Índico, e 

pertencem à mesma família linguística, a das línguas bantu, e partilham em muitos casos 

costumes comuns” (Wikipedia, Enciclopedia Virtual). Em Goiás, somente no “governo de D. 

Marcos de Noronha (1748-1753) se têm notícias, através de suas correspondências, de 

medidas contra os quilombos do Tocantins, Arraias, Meia Ponte, Crixás, Paracatu e Três 

Barras, todos caminhos para o norte do Estado de Minas Gerais”. Assim surgiu o quilombo 

dos Kalunga para a antropólogra Mari Baiocchi (2206). “Nasce com africanos – escravos 

fugidos das minas – e, mais tarde, expande-se com migrações sobretudo de escravos 

alforriados, mas também de outras pessoas que adquirem terras”. E ainda acrescenta seu 

trabalho com apontamentos pertinentes: 

Os Kalunga não conheciam a escrita, considerada como símboo da 
civilização e superioridade de um povo, superioridade baseada no conceito 
linear de evolução (Morgan, 1973). Para o repasse de sua tradição, para a 
preservação de sua memória histórica, de sua identidade étnica e de sua 
cultura, a sociedade Kalunga em sua original visão de mundo, lança mão da 
tradição oral: histórias, provérbios, adivinhas, poesia e música. Sua ciência é 
repassada pelos mecanismos informais, como a família e os anciães, de 
forma a expressar os valores e pensamentos que normatizam sua vida social 
(BAIOCCHI, 2006: 34).   

 

 Uma definição mais ampla, a respeito do que realmente os quilombos representaram 

foi proposta por Clóvis Moura (apud: BAIOCCHI, 2006): 

 

Foi incontestavelmente, a unidade básica de resistência do escravo. Pequeno 
ou grande, estável ou de vida precária, em qualquer região em que existisse a 
escravidão lá se encontrava ele como elemento de desgaste do regime servil. 
O fenômeno não era atomizado, circunscrito à determinada área geográfica, 
como a dizer que somente em determinados locais, por circunstâncias 
mesológicas favoráveis, ele poderia afirmar-se. Não. O quilombo aparecia 
onde quer que a escravidão surgisse. Não era simples manifestação tópica. 
Muitas vezes surpreende pela capacidade de organização, pela resistência 
que oferece; destruído parcialmente dezenas de vezes e novamente 
aparecendo, em outros locais, plantando a sua roça, construindo suas casas, 
reorganizando sua vida e estabelecendo novos sistemas de defesa. O 
quilombo não foi, portanto, apenas um fenômeno esporádico. Constituía-se 
em fato normal dentro da sociedade escravista. Era a reação organizada de 
combate a uma forma de trabalho contra a qual se voltava o próprio sujeito 
que a sustentava. 

   

A população atual Kalunga “formou-se de quilombos, índios, posseiros e proprietários 

de terras que adentravam os sertões” (BAIOCCHI, 2006: 34). Atualmente se encontram num 
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vasto território composto por inúmeros núcleos habitacionais. “A configuração cartográfica, o 

espaço construído e os levantamentos da história oral indicam que o processo de ocupação da 

terra (serras, vãos, etc.) pelos Kalunga obedeceram à preocupação da sobrevivência, de defesa 

e construção de uma nova vida” (Idem: 55).  

 

Os exemplos dos ancestrais e dos antepassados; as fórmulas exploradas em 
emergências análogas, mantidas na memória coletiva; os ensinamentos que 
se podem tirar, por uma análise objetiva e casuística, das tradições dotadas 
de eficácia social reconhecida; eis as fontes do saber conspícuo, na luta 
constante do homem para manter sua herança cultural à altura das exigências 
da situação. Inovação e tradição interpenetram-se de tal modo, que uma 
conduz à outra, podendo-se afirmar que: 1) toda a inovação, por mais radical 
que seja, lança raízes no passado e se alimenta de potencialidades dinâmicas 
contidas nas tradições; 2) que a inovação já nasce, culturalmente, como 
tradição, como experiência sagrada de um saber que transcende ao 
indivíduo e ao imediatismo de momento (FERNANDES, 1920: 36). 

 

Quanto à definição do espaço, é importante levar-se em consideração ao que Mari 

Nasaré Baiocchi (2006: 56) aponta como “a reprodução da vida, e a divisão territorial 

simbólica e preservada, permitindo que todos tenham abundância de víveres. Pertence a todos 

o direito de ir e vir, de usar as águas, caçar e pescar”. 

 

A ordem jurídica kalunga está estruturada em benefício do homem e no bom 
uso de seu espaço. Não existe dicotomia entre o código legal e o morador-
cidadão, nem poder autoritário. A sociedade é endogâmica, fortalecendo-se 
sempre os laços de parentesco por alianças entre clãs e linhagens [...]. 
A história de vida se particulariza na genealogia do clã e linhagens e se 
amplia na genealogia sagrada. Os diversos clãs e linhagens ocupam os 
definidos espaços do homem, a terra, exercendo um poder limitado que se 
amplia no espaço sagrado, nas festas [grifo meu: como s epode observar no 
espaço sagrado da Figura 06] (Idem). 
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Figura 06- ‘Espaço Sagrado’ da Capela do Vão do Muleque (Sítio Histórico Kalunga); Fonte: Hugo 
Leonardo Albernaz Sirico (15/09/2007). 

 

1.6- Espaço (Comunidade Kalunga) 

 

Para a antropóloga, Mari Baiocchi (2006: 39), que acompanha a comunidade desde o 

início da conquista do espaço e defesa de seu território (Sítio Histórico e Patrimônio Cultural 

Kalunga), “o espaço sagrado” (como demonstra a Figura 07 logo abaixo) é composto por 

diversas celebrações coletivas “da religiosidade e representa o lugar destinado à prática dos 

rituais”. Distribuem-se por todos os núcleos habitacionais. Koster estudou manifestações 

culturais tradicionais no Rio de Janeiro à época da colonização, como a do ‘Rei do Congo’, 

realizado pelos negros cativos, e fez apontamentos pertinentes a respeito:   

 

“também adoram Nossa Senhora do Rosário; e vestem-se como os brancos. 
É certo que eles e seus súditos dansam segundo a maneira de sua terra; mas 
nestas festas são admitidos africanos de outras nações, creoulos pretos e 
mulatos, que dansam todos da mesma maneira; e estas dansas são agora 
tanto nacionais do Brasil, quanto da África”. (apud PIERSON, 1942: 157-
158). 
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Figura 07- ‘Espaço Sagrado’: Capela do Vão de Almas (Sítio Histórico Kalunga); Fonte: Hugo 
Leonardo Albernaz Sirico (12/08/2007). 

 

“As festas [demonstradas na Tabela 01] são precedidas das folias [que podem ser 

visualizadas na Tabela 02] e se intercalam durante o ano. O religioso e o lazer – o sagrado e o 

profano – representam práticas de toda a comunidade e concorrem para o fortalecimento das 

relações sociais”. 

  

Tabela 01- Calendário das Festas Tradicionais Kalunga. 

Mês Local Santo Data 

Janeiro Contenda, Vão de 
Almas, Vão do 
Muleque 

Reis 6/1 

Fevereiro  Limpa e cuidados com a 
roça 

 

Março  Limpa e cuidado com as 
roça 

 

Abril  Colheita  

Maio  Colheita e preparo das folias  

Junho Contenda, Vão de 
Almas, Vão do 
Muleque, Riachão 

Santo Antônio, São João 11 a 13/6 e 23 a 25/6 
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Julho  Festas esparsas  

Agosto Vão de Almas Império de Nossa Senhora 
d’Abadia 

5 a 12/8 e 12 a 15/8 

Setembro Vão do Muleque Império de São Gonçalo do 
Amarante, Nossa Senhora do 
Livramento e São Sebastião 

5 a 13/9 e 15 a 16/9 

Outubro Kalunga São Simão 15/10 

                                                                                                    (Fonte: BAIOCCHI, 2006: 43) 
 

 

Tabela 02- Calendário das Folias (Comunidade Kalunga). 

Mês Local Santo Data 

Janeiro Riachão, 
Vão de 
Almas, Vão 
do Muleque 

Reis 1° a 6/1 

Fevereiro  Limpa e 
cuidados 
com a roça 

 

Março  Limpa e 
cuidados 
com a roça 

 

Abril  Colheita  
Maio  Colheita  

Vão de 
Almas 

Divino Móvel. O fim da colheita marca o início 
da gira da folia. 

Sucuriú, Vão 
de Almas, 
Vão do 
Muleque 

São João Gira oito dias antes ou depois da Festa 

Vão do 
Muleque, 
Contenda, 
Vão de 
Almas, São 
Pedro 

Santo 
Antônio 

4 a 12/6 

Junho 

Riachão, 
Vão do 
Muleque, 
Vão de 
Almas 

São 
Sebastião 

12 a 20/7 

Agosto Vão de 
Almas 

Senhora 
d’Abadia 

5 a 12/8 
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Setembro Vão do 
Muleque 

Senhora do 
Livramento 

7 a 15/9 

Outubro Areias 
Tinguizal 

São Simão e 
Nossa 
Senhora do 
Rosário 

7 a 15/9 

Novembro 
Dezembro 

 Plantio  

                                                                                                 (Fonte: BAIOCCHI, 2006: 42) 
                                                                                                                                           

 Para a autora, a festa para os Kalunga “representa veículo de afirmação e sacralização 

da identidade e, ao mesmo tempo, louvação do ancestral” (Idem: 41).  

 

[...] a transição das idéias e práticas africanas para os rituais e crenças 
católicos foi marcada por estágios intermediários, em que elementos de 
ambas as religiões coexistiam no pensamento e práticas dos negros e os 
objetos de um culto eram identificados como objetos semelhantes do outro. 
(PIERSON, 1942: 154). 

 

No espaço sagrado afirma realizar-se o “sincretismo”, abordado como “sistema, um 

corpo de ações variáveis, conscientes ou inconscientes. Desse modo festeja-se ‘Santo Católico 

em Espaço Africano’.” Bastide (1959: 54) afirma também que “certos etnólogos têm insistido 

bastante sobre o sincretismo religioso, sôbre a mistura de traços culturais africanos com 

elementos tomados ao catolicismo”. Observemos os interiores das capelas sagradas onde 

ocorrem as respectivas tradições da comunidade Kalunga (demonstrados nas Figuras 08 e 09), 

compostas por influências católicas e, sobretudo, abarrotadas de traços africanos. 

 

 

Figura 08- Altar (Interior da Capela do Vão do Muleque); Fonte: Hugo Leonardo Albernaz Sirico 
(16/09/2007). 
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Para o estudioso Arthur Ramos (1934: 137), as religiões, e cultos do negro e do 

mestiço brasileiros contemporâneos, “embora se lhes reconheça a origem africana, são 

resultante de uma mescla curiosa, onde varias formas mythicas entraram em contacto”, 

estabelecendo trocas e se fundindo umas com as outras, “as mais adiantadas absorvendo as 

mais atrazadas, originando uma verdadeira symbiose ou syncretismo religioso”. 

 

 

Figura 09- Vão de Almas (Interior da Capela); Fonte: Hugo Leonardo Albernaz Sirico (14/08/2007). 
  

“Existem três espaços sagrados reservados às cerimônias e rituais que fazem parte das 

festas e/ou romarias maiores da região. Esses localizam-se no Vão de Almas [Figura 10], Vão 

do Muleque [Figura 11] e Sucuriú, às margnes esquerda e direita do Rio Paranã” 

(BAIOCCHI, 2006: 46). 
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Figura 10- Espaço Sagrado do Vão de Almas; Fonte: Hugo Leonardo Albernaz Sirico (17/08/2007). 
 

Ano a ano os santos são louvados, a ancestralidade é lembrada, o poder dos 
mais velhos é legitimado, e a família evocada na presença importante da 
mulher, que cumpre seu papel de geradora da linhagem do clã, do poder 
sobre o solo – a terra. No cerimonial das Festas, o poder, “a monarquia 
sagrada”, reproduz-se simbolicamente. Para a sacralização do imperador, 
processa-se um ritual ao mesmo tempo legitimador do clã e da linhagem: o 
Império. (Idem: 48). 
 

 

Figura 11- Espaço Sagrado do Vão do Muleque; Fonte: Hugo Leonardo Albernaz Sirico (16/09/2007). 
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1.7- Festividades Tradicionais Kalunga e o Turismo 

  

Para Arthur Ramos (1934: 223) “nos rituaes religiosos, com muito maior razão. Nas 

origens, a religião e a magia são inseparaveis da dansa e da musica. Estas teem por fim a 

producção de certos estados psychologicos especiaes”. Nesta perspectiva de análise e 

respectiva compreensão dos impactos socioculturais na comunidade Kalunga a partir da 

atividade turística, para efetivação dos trabalhos destacamos duas entre as principais 

festividades da comunidade Kalunga, que ocorrem como colocado anteriormente, em 

diferentes períodos do ano e em diferentes espaços sagrados, além das que acontecem nos 

núcleos de moradia e “municípios” Kalunga. A festividade do Vão do Muleque (Figura 12) 

para Baiocchi (2006: 49), “reúne cerca de duas mil pessoas e encerra um ciclo”, além de 

representar o “momento em que a comunidade Kalunga (o mulequeiro, o morador de Almas, 

do Ribeirão, da Contenda ou Kalunga) realiza o encontro com o ‘povo de fora’.”  

 

 

Figura 12- Vão do Muleque (Sítio Histórico Kalunga); Fonte: Hugo Leonardo Albernaz Sirico 
(15/09/2007). 

 

O Vão do Muleque situa-se à margem esquerda do Rio Paraná. Apenas 50 
Km e sete serras separam-no da sede do município de Cavalcante [...]. Sendo 
o primeiro da região a construir uma estrada (sem pavimentação asfáltica), o 
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Vão do Muleque também inaugura o encontro com as campanhas eleitorais, 
da sociedade institucional, usando para tanto, os espaços sagrados, 
principalmente o local da Capela de Nossa Senhora do Livramento. 
Apresenta-se como área mais vulnerável ao avanço da fronteira econômica, 
representada por empresas rurais e mineradoras. Recebendo ligações internas 
e formando alianças por casamento, a localidade se expande. Junto com Vão 
de Almas, detém a maior população, cerca de duas mil pessoas (BAIOCCHI, 
2006: 56).  

 

Nesse momento de festividade (mês de setembro), estabelece-se um Império que louva 

São Gonçalo do Amarante, Nossa Senhora do Livramento e São Sebastião (como pode ser 

observado na Figura 13). 

 

 

Figura 13- Império de São Gonçalo do Amarante, Nossa Senhora do Livramento e São Sebastião 
(Festividade do Vão do Muleque) ; Fonte: Hugo Leonardo Albernaz Sirico (16/09/2007). 

 

Em suma, a Festa do Muleque encerra um ciclo de cerimoniais e ritos 
agrários iniciados em junho, ao término da colheita, para festejar o ano 
agrícola e solicitar fartura. Em seu sentido lato, reproduz e reforça a 
estrutura do poder hierárquico, ancestral e clânico, masculino e feminino. 
Aviva também os padrões normativos nos quais as pessoas pautam as suas 
vidas – os ritos de iniciação (namoro) e de passagem (casamento). 
(BAIOCCHI, 2006: 52). 
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 Em outro momento, para efetivação das pesquisas, será acompanhado o 

estabelecimento do Império de Nossa Senhora D’Abadia (Figura 14), que ocorre anualmente 

no espaço sagrado do Vão de Almas (mês de agosto), que representa uma das localidades 

Kalunga mais inóspitas em geografia e acesso, o que faz deste núcleo de moradia o menos 

vulnerável à aproximação da sociedade envolvente, especialmente no período das festividades 

na comunidade. 

 

 

Figura 14- Império de Nossa Senhora D’Abadia (Festividade do Vão de Almas); Fonte: Hugo 
Leonardo Albernaz Sirico (14/08/2007). 

 

A localidade ocupada pelos descendentes dos africanos das minas, 
compreende as margens do Rio das Almas e seus afluentes, à margem 
esquerda do Rio Paranã, as fraldas de morros e os pés de serras. Ali os 
“espaços” se revezam. A romaria realizada no local em agosto leva à 
visitação do espaço sagrado da Senhora D’ Abadia centenas de pessoas, dali 
e de fora. 
Também o Vão de Almas, nasce de um processo migratório interno que os 
moradores do Kalunga, Saco Grande e Vão do Muleque, isto é, os Pereira, 
Dias, Faria, Fernandes de Castro, da Cunha, Mangano, Santos e Ribeiro 
Souza, unem-se em alianças matrimoniais, perpetuando à vida (Idem: 57).   
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Após a investigação, coleta e análise dos dados nas festividades determinadas, se 

tornam necessário que se estabeleçam medidas que viabilizem o enfoque comunitário e 

participativo na tomada de decisões quanto ao desenvolvimento das respectivas atividades 

turísticas na comunidade Kalunga. 

 

O enfoque comunitário considera que as organizações de base da sociedade 
(grupos comunitários e ONGs) devem ter um papel predominante na 
transição na direção de uma sociedade sustentável (Henderson, 1983; Sachs, 
1982; Redffit, 1989 apud HOGAN, 1995: 80). 

 

Além disso, também se faz necessário conciliar o de uso sustentável dos recursos 

culturais, “aqueles elementos que sofrem ou sofreram ação da intervenção humana, ou foram 

estabelecidos por motivos culturais” (DIAS, 2003: 59), de modo que a “capacidade de carga 

social e cultural” não se ultrapasse. 

 

 A capacidade de carga social pode ser definida como os limites de mudança 
aceitável no sistema social do destino e em seu entorno. Da mesma forma 
que a capacidade de carga cultural seriam os limites de mudança aceitável na 
cultura da comunidade local (DIAS, 2003ª apud DIAS, 2003: 56). 
 

 Em conferência pronunciada (II Encontro de Advogados de Órgãos Fundiários, em 

Salvador-Bahia, setembro de 1986), Soares (1993: 72) conceitua comunidade como: 

 

[...] o conjunto de cidadãos do mesmo Estado Nacional ou Estado Membro, 
ou de uma cidade; de uma outra forma, ajuntamento de pessoas, tribos, 
aldeias, comunidades religiosas e as de trabalho, as últimas as sociedades 
cooperativas e associações de trabalhadores e produtores rurais. 

   

 Tal como Swarbrooke (2000, v.2: 63) propõe “sempre há várias comunidades locais, 

no lugar de uma única comunidade local” (observemos a Figura 15, que reflete a vida da 

comunidade rural Kalunga), definidas por uma série de camadas, interesses, classe social, etc. 

Nesse sentido, Soares (1993: 72) conclui em sua pesquisa que todas as comunidades Kalungas 

são rurais, baseado naquilo que este propõe em conferência citada logo acima (1986, idem): 

 

 As comunidades rurais não se caracterizam por estarem localizadas no 
campo ou na cidade, mas pelo exercício, em conjunto, de atividades agro-
econômicas. É preciso que uma das atividades agrárias (agrícola, pecuária, 
agro-industrial, extrativa vegetal ou mista) esteja presente, para que 
tenhamos uma comunidade rural. A contrário senso, é possível a existência 
de uma comunidade de pessoas do campo com sede e exercício no campo, 
sem se caracterizar comunidade rural, ainda que o trabalho seja exercitado 



 61 

em conjunto e com objetivos comuns. É o caso de associações e cooperativas 
de garimpeiros, clubes de serviço, entidades religiosas, etc. Essas 
comunidades geograficamente são camponesas, mas jurídica e 
sociologicamente não são rurais. Assim, comunidade rural é o conjunto de 
pessoas e/ou famílias que se organizam nas cidades ou nos campos com o 
objetivo de exercer atividades agrárias e se defenderem das intempéries da 
vida, advindas das dificuldades decorrentes de sua convivência no labor 
diuturno. 
 

 

Figura 15- Comunidade Tradicional Kalunga; Fonte: Hugo Leonardo Albernaz Sirico (12/08/2007). 
 

  “Tradicionalmente, o planejamento da atividade turística está mais voltado para as 

exigências dos turistas, colocando a perspectiva da comodidade e os serviços de que 

necessitam, enquanto a questão do bem-estar dos moradores não é levada em conta” (OMT, 

1998: 222), o que por si só já é forte gerador de efeitos negativos e sobretudo, degenerativos, 

à medida que não são estabelecidos parâmetros para a minimização dos mesmos e 

viabilização de resultados positivos, especialmente se tratando da comunidade receptora. 

Nesse âmbito, “em qualquer nível uma política de turismo deve ser estruturada levando-se em 

consideração que deve nortear-se por três grandes condicionamentos: o cultural, o social e o 

econômico” (BENI, 2001: 178 apud DIAS, 2003: 123).  
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Infelizmente, na grande maioria das vezes, o ponto de vista da comunidade não é 

respeitado ao se tratar do desenvolvimento de atividades turísticas em seus territórios, 

principalmente pelo fato das necessidades dos turistas (que demandam serviços e pagam por 

eles) serem colocadas à frente dos interesses locais, o que é intensamente impactante aos 

autóctones e todo o meio ambiente em questão. Como a própria OMT (1998: 231) propõe: 

 

Os impactos que a atividade turística causa sobre o entorno no qual se 
desenvolvem são diversos. Tendo em vista que os atrativos naturais por si só 
são insuficientes para satisfazer aos turistas, e necessitam ser 
complementadas com outros recursos, como infra-estruturas esportivas, 
sanitárias, aeroportos e alojamentos. 

 
 

 Nesse sentido, caso o turismo seja realmente ordenado e inserido começando, 

primeiramente, com o levantamento dos reais interesses e expectativas, além da aceitação da 

comunidade Kalunga pela manutenção do desenvolvimento de atividades turísticas em seus 

territórios (que no momento vêm ocorrendo de forma irregular), há a necessidade de um 

planejamento prévio, que prime pela preservação e conservação dos recursos naturais 

(visivelmente na Figura 16) e culturais que a atividade envolve, assim como a inclusão social 

desta população neste processo. “Em suma, o planejamento deve garantir um 

desenvolvimento integrado do turismo na comunidade receptora, assegurando a satisfação das 

necessidades dos turistas, e maximizando o bem-estar dos moradores” (OMT, 1998: 223). 

 Stankovic (1991) acredita que o turismo é um consumidor específico de recursos 

naturais, pois estes constituem a base do desenvolvimento da atividade turística. Da mesma 

forma, o Homem vive da natureza, isto significa que a natureza é o seu corpo com o qual ele 

deve permanecer em processo constante, para não perecer. “O fato de que a vida física e 

espiritual do homem se relaciona com a natureza não tem outro sentido senão o de que a 

natureza se relaciona consigo mesma, pois o homem é parte da natureza.” (Karl Marx in 

ARRUDA, 1997: 273). 
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Figura 16- Sítio Histórico Kalunga (Vão do Muleque); Fonte: Hugo Leonardo Albernaz Sirico 
(14/09/2007). 

  

Se tratando da comunidade Kalunga, abarrotada de recursos histórico-culturais, que 

estabeleceram estilos de vida e identidade próprios relacionados a seus “ambientes naturais 

específicos, com suas visões de mundo particulares, conhecimento extenso e que estabelecem 

relações com o mundo natural distintas das que prevalecem nas sociedades urbano-

industriais” (ARRUDA, 1997: 282), nota-se a relevância de um planejamento estratégico com 

enfoque comunitário, fazendo jus à conservação dos “subsidiários” da atividade.  

 Os recursos que “podem ser bens tombados ou não, desde que apresentem 

características consideradas relevantes para a história e cultura da localidade em que estão 

construídos” (BARRETO, 2000: 29). Em suma, “os recursos turísticos se constituem nos 

atrativos turísticos que formam a matéria-prima do produto turístico. Os atrativos turísticos 

podem ser classificados em atrativos naturais e atrativos culturais” (IGNARRA,1999 apud 

DIAS, 2003: 58). 

 Assim, para se desenvolverem atividades turístico-sustentáveis na maior comunidade 

de remanescentes de quilombos do país, a comunidade Kalunga, se torna necessário 
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primeiramente, o respeito e à valorização deste povo, incluindo-os socialmente neste 

processo. Pesquisas apontam:  

 

[...] cerca de dois milhões de pessoas moram em áreas remanescentes de 
quilombos no Brasil. Não se sabe quantos povos vindos da África ainda 
estão representados [...] sabe-se que todos são descendentes de escravos que 
habitavam essas áreas no dia 13 de maio de 1888, quando foi promulgada a 
Lei Áurea. Das 743 comunidades reconhecidas, apenas 29 têm o título 
definitivo da terra (GENTILE, 2003). 
 

 De nada adianta discutirmos a inserção de atividades turísticas com enfoque 

sustentável sem que antes “a comunidade local perceba e receba benefícios da atividade 

turística”, como propõe a OMT (1998: 222). Assim, se torna imprescindível à realização deste 

trabalho em prol da constatação de possíveis impactos de ordem sócio-cultural que a atividade 

já pode vir a refletir nestas comunidades, para finalmente levarmos essa discussão para o 

embate do planejamento e posterior, implementação de atividades turísticas de acordo com as 

práticas sustentáveis, de minimização dos impactos possivelmente causados nos mais 

diferentes níveis (ambiental, etc.), social e cultural contemplados neste trabalho. Pois assim 

como propõe Swarbrooke (2000, v.5: 125) “o turismo completamente sustentável é 

provavelmente um mito. Tudo o que pode desejar é torná-lo mais sustentável”. 

 

 
Figura 17- Manifestação Tradicional Kalunga (‘Império de Nossa Senhora D’Abadia’); Fonte: Hugo 

Leonardo Albernaz Sirico (16/08/2007). 
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A inclusão da comunidade no turismo deve ser de modo a não acarretar danos para 

suas manifestações culturais (Figuras 17 e 18), construídas ao longo de séculos, integrando 

uma parte única no patrimônio histórico-cultural do país. 

 

A manutenção do patrimônio histórico, em sentido amplo, faz parte de um 
processo maior ainda, que são a conservação e a recuperação da memória, 
graças à qual os povos mantêm sua identidade: A memória é um elemento 
essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja 
busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 
hoje, na febre e na angústia (Le Goff 1990, p.476). 
 

 

Figura 18- Manifestação Cultural Tradicional Kalunga (‘Império de São Gonçalo’); Fonte: Hugo 
Leonardo Albernaz Sirico (16/09/2007). 

 

1.8- Questão Fundiária e o Desligamento das Tradições 

 

 Um sinônimo da vitória Kalunga em prol da manutenção do seu riquíssimo 

patrimônio, entre o auxílio de demais entidades oficiais e pesquisadores, foi à criação do Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, pela Lei Estadual nº. 11.409/91, encaminhada à 

Assembléia Legislativa pelo então governador do Estado de Goiás, Henrique Santillo, autor 

da mensagem que deu origem à lei acima citada: 
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Na medida em que se estabeleceu a exploração do trabalho escravo no 
Brasil, nas primeiras décadas do século XVI, ficaram criadas as contradições 
sendo o opressor, o Senhor do Engenho, e os oprimidos, os cativos. Desde 
então desenvolveram-se os mecanismos de defesa com os quais os oprimidos 
buscam a reconquistar a liberdade que perderam ao serem violentamente 
arrancados de sua terra natal. As fugas foram largamente praticadas pelos 
africanos para escapar da violência a que foram submetidos. A formação de 
comunidades de escravos foragidos do sistema escravista, os denominados 
"quilombos", tornou-se um elemento de grande importância na contestação 
de regime da escravidão pelo desgaste e repercussão que provocavam ao 
abalarem as relações entre senhores e escravos, favorecendo a mudança 
social que culminou com a instituição do trabalho assalariado, foi, 
efetivamente, o quilombo um elemento dinâmico de desgaste do sistema 
escravista. (SOARES, 1993: 64). 
 

 
 Apesar da criação e delimitação do território Kalunga, estes enfrentam sérios 

problemas que tem urgência em solução, especialmente ligado à grilagem de terras, ou seja, 

“processo fraudulento destinado à aquisição de terras públicas ou particulares”, tendo a ação 

dos posseiros iniciado por volta de 1980 (SOARES, 1993).  

 

Esse patrimônio histórico está em via de desaparecimento pela ação 
inescrupulosa de indivíduos ambiciosos (grileiros), que não hesitam em 
cometer atrocidades para se apropriarem das terras habitadas pelos 
descendentes de escravos ,sem considerar as posses imemoriais, de mais de 
200 anos de tradição, costumes e cultura. (SOARES, 1993: 65). 

 

 Assim Soares (1993), elenca duas necessidades a serem sanadas: a preocupação das 

famílias advindas dos quilombos e da preservação da identidade das comunidades Kalunga. A 

identidade e cultura que este povo tem consigo (únicas por sinal) ao passo que representam o 

principal atrativo para os turistas, devem ser cultivadas e incentivadas para que suas 

manifestações culturais tenham continuidade, preservando esse riquíssimo patrimônio às 

gerações que virão. Como propõe Guimarães (2006: 32):  

 

Temos que entender, em primeiro lugar, que o turismo em si é uma 
conjunção de forças culturais, é sempre mediado pela cultura dos turistas e 
dos destinos, pela modernização, pela mídia, urbanização, etc. Antes do 
turista, geralmente vem a televisão, o rádio, os produtos industrializados e os 
missionários. Assim, temos hoje, por exemplo, a explosão dos cultos 
religiosos de origem cristã, especialmente os evangélicos, entre os índios da 
Amazônia. Em termos culturais, o que é mais danoso esta proliferação ou os 
contatos turísticos que buscam o chamado “resgate” cultural? Poderia o 
turismo ajudar algumas aldeias a conter esta onda de evangelização, pela 
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valorização dos costumes tradicionais? Pois a Constituição sozinha não o 
faz, nem o governo, isto é fato. 

 

O descaso com que as populações tradicionais são alocadas por parte de uma 

Constituição Federativa antiquada e retrógrada junto à omissão dos órgãos governamentais e 

Governo local traduz no desaparecimento de traços culturais únicos, perda de identidade 

étnica, mudanças de hábitos e costumes, reformulação de estilos de vida, e toda essa gama de 

impactos irreversíveis para a História e Cultura refletidas, sobretudo, na atual situação 

precária das comunidades tradicionais brasileiras. “Mas do que nunca a natureza não pode ser 

separada da cultura e precisamos aprender a pensar ‘transversalmente’ as interações entre os 

ecossistemas, mecanosfera e Universo de referências sociais e individuais” (Guattari, 1991: 

25 apud Mendonça, 2001: 20). 

Mesmo emitido pelo governo federal no ano 2000, o Título de Reconhecimento de 

Domínio estabelece que, “por direito, 253,2 mil hectares formam o maior e mais antigo 

quilombo do País. Na prática, cerca de 100 mil hectares estão sob posse de fazendeiros” 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA in notícia publicada - 30/05/2006). 

Assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o decreto 4.887, de 20 de novembro de 

2003, determinou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a 

responsabilidade pelo reconhecimento e titulação das terras quilombolas no Brasil, incluindo 

a que compõe o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga (dados: MDA, 2006). 

Alguns integrantes da própria comunidade Kalunga ressaltam, em notícia divulgada na 

web (27.08.1995): “Os grileiros soltam búfalos sobre as plantações de arroz, queimam nossas 

casas e ameaçam matar a gente’’, conta Francisco Bispo dos Santos, 63 anos.”Só saio daqui 

para o cemitério.’’ As reclamações contra invasores se repetem. “Eu tinha umas 300 reses e 

hoje tenho quatro vacas de leite’’, diz Regino Dias da Silva, 60 anos. Segundo Silva, cerca de 

2.000 alqueires dele e dos seus 14 irmãos foram tomados por invasores. “Fui dar queixa de 

uma invasão e não aceitaram’’, conta Agripino Pereira das Virgens, 57 anos. A cidade é 

descrita com tintas do inferno por Procópia dos Santos Rosa, 62 anos na época, uma líder 

muito importante dos Kalunga: “A gente não vai comer lixo na cidade. Em Brasília tem gente 

comendo lixo debaixo da ponte. Vi com meus olhos não estou mentindo, uma velha comendo 

jornal. Se o governo quer tirar a gente daqui, é melhor mandar matar”. 

A situação fundiária chegou a um ponto alto, principalmente depois da edição da 

Medida Provisória 2.216-37/2001 e do Decreto 3.912/2001, pelo ex-presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso. O presidente atribuiu à Fundação Cultural Palmares, órgão 
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ligado ao Ministério da Cultura, o poder de emitir títulos de terras para remanescentes de 

quilombos em todo o país. E considerou que não cabia indenização para os cerca de 50 

fazendeiros que reclamam direitos de propriedade nessas áreas. Em Goiás, os fazendeiros que 

se mostravam dispostos a deixar suas terras em troca de uma indenização mudaram de idéia e 

passaram a tratar os Kalungas como usurpadores e inimigos em potencial. 

 Tal fato é considerado o principal causador do êxodo Kalunga para as cidades 

vizinhas. Mas não é só a disputa pela terra que leva os Kalungas, especialmente os mais 

jovens a deixarem à propriedade de seus antepassados, o que acaba por ocasionar um forte 

desligamento das tradições e manifestações culturais Kalunga. Outra questão a ser salientada 

neste trabalho é o fato das poucas escolas que atendem a comunidade só ministrarem os 

estudos até o Ensino Fundamental (a maiorias das instituições instaladas no próprio território 

Kalunga só oferece aulas até a 4° série). Além disso, não possuem uma cartilha voltada à 

cultura quilombola e peculiaridades histórico-culturais, ou seja, material didático 

personalizado, como forma de incentivar as manifestações locais, promovendo valorização e, 

consequentemente, conservação do riquíssimo Patrimônio. Este processo pode estar 

promovendo um desligamento das tradições, costumes e crenças, que estão diretamente 

ligadas à identidade e cultura dessa comunidade, acarretando a depreciação da mesma, a qual 

é de extrema importância no processo histórico-cultural de formação do Brasil. 

 Há mais de quinhentas comunidades negras, remanescentes de quilombos, em todo o 

país que esperam pelo reconhecimento da propriedade da terra, e mais de dois milhões de 

quilombolas. Só no estado de Goiás já foram reconhecidas 118 comunidades quilombolas 

distintas, dentre às quais, a comunidade Kalunga representa a maior em âmbito nacional, com 

aproximadamente seis mil integrantes (dados – 2007: Superintendência da Promoção e 

Igualdade Racial do Estado de Goiás – SUPIR/GO). Há fortes interesses contrários, o que faz 

do processo de demarcação das terras quilombolas um jogo de empurra em muito semelhante 

ao que acontece no caso da demarcação das terras indígenas. Algumas comunidades como a 

Oriximiná (Pará) – que foi a primeira comunidade quilombola que conseguiu o direito à posse 

da terra, somente em 1995, visto que tal direito segundo proposição da Constituição foi 

decretado em 1988 – e Rio das Rãs (Bahia), obtiveram sucesso na luta pela posse da terra. 

 Para Deuselinda Francisco Maia de Souza, presidente da Associação Kalunga de 

Cavalcante, a questão da regularização fundiária é extremamente importante, além de 

representar uma luta histórica, promoverá benefícios para as comunidades, como ela coloca: 
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Muitos falam que temos que preservar a cultura. Eu concordo. Não é porque 
consegui construir esta casa [grifo meu: exemplo de moradia Kalunga 
observado na Figura 19] que vou esquecer que sou Kalunga, que gosto de 
folia, que gosto de reza, gosto do benzimento. Não é porque estudei, sou 
técnica em magistério, sou professora há 17 anos, que vou esquecer. Mas 
para preservar a cultura a gente não precisa viver na miséria. (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário in notícia publicada – 07/06/2005). 
  

Já o art. 2º, do Decreto nº. 4.887/2003, dispõe: 

 

[...] consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os 
fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-
atribuição, com trajetória própria, dotados de relações territoriais específicas, 
com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. 

 

 

Figura 19- Residência Kalunga (Sítio Histórico Kalunga); Fonte: Hugo Leonardo Albernaz 
Sirico (18/08/2007). 
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Tal decreto foi motivo de oposição, segundo Alcides Moreira da Gama (procurador 

federal da Fundação Cultural Palmares) e Ana Maria de Oliveira (procuradora-geral da 

instituição), a teor do que dispõe o art. 68 do ADCT  “aos remanescentes das comunidades 

dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Ficou assente, então, que o melhor 

critério para se identificar uma comunidade quilombola é da auto-atribuição. Segundo a 

Antropologia, ninguém melhor do que os próprios integrantes, que vivenciam as 

manifestações culturais e os costumes locais, os modos de criar, fazer e viver (artigos 215 e 

216 da CF/88). Nesse âmbito, veja o que consta nos estudos antropológicos de ALFREDO 

WAGNER BERNO DE ALMEIDA (Os quilombos e as novas etnias. In O´DWYER, Eliane 

Cantarino (org). Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2002: 67-68): 

A meu ver, o ponto de partida da análise critica é as indagações de como os 
próprios agentes sociais se definem e representam suas relações e práticas 
com os grupos sociais e as agências com que interagem. Esse dado de como 
os grupos sociais chamados ´remanescentes´ se definem é elementar, 
porquanto foi por essa via que se construiu e afirmou a identidade coletiva. 
O importante aqui não é tanto como as agências definem, ou como uma 
ONG define, ou como um partido político define, e sim como os próprios 
sujeitos se auto-representam e quais os critérios políticos organizativos que 
norteiam suas mobilizações e forjam a coesão em torno de uma certa 
identidade. Os procedimentos de classificação que interessam são aqueles 
construídos pelos próprios sujeitos a partir dos próprios conflitos, e não 
necessariamente aqueles que são produtos de classificações externas, muitas 
vezes estigmatizantes. Isso é básico na consecução da atividade coletiva e 
das categorias sobre as quais ela se apóia.  

Em seguida, afirma o antropólogo que para compreender o real significado do 
quilombo e “o sentido dessa mobilização que está ocorrendo” atualmente, 

 

 [...] é preciso entender como é que historicamente esses agentes sociais se 
colocaram perante os seus antagonistas, bem como entender suas lógicas, 
suas estratégias de sobrevivência e como eles estão se colocando hoje ou 
como estão se auto-definindo e desenvolvendo suas práticas de interlocução. 
A incorporação da identidade coletiva para as mobilizações e lutas, por uma 
diversidade de agentes sociais, pode ser mais ampla do que a abrangência de 
um critério morfológico e racial. Ao visitarmos esses povoados, em zonas 
criticas de conflito, podemos constatar, por exemplo, que há agentes sociais 
de ascendência indígena que lá se encontram mobilizados e que estão se 
auto-definindo como pretos. De igual modo podemos constatar que há 
situações outras em que agentes sociais poderiam aparentemente ser 
classificados como negros se encontram mobilizados em torno da defesa das 
chamadas terras indígenas. O critério de raça não estaria mais recortando e 
estabelecendo clivagens, como sucedeu no fim do século XIX. Esse é um 
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dado de uma sociedade plural do futuro, que deve ser repensado. Raça não 
seria mais necessariamente um fato biológico, mas uma categoria 
socialmente construída. Certamente que há um debate cotidiano em face de 
cada situação dessas ou a cada vez que o aparato administrativo e 
burocrático envia seus quadros técnicos para verificações in loco desses 
antagonismos. Mas seria um absurdo sociológico imaginar que alguns 
classificadores nostálgicos queiram tentar colocar ´cada um em seu lugar´ tal 
como foi definido pelo nosso mito de três raças de origem, acionando 
também o componente da ´miscigenação´ que equilibra as tensões inerentes 
ao modelo. Insistir nisso significa instaurar um processo de ´limpeza ética´ 
colocando compulsoriamente cada um no que a dominação define 
naturalmente como ´seu lugar?´(...) Certamente que a partir da consolidação 
de uma existência coletiva ou da objetivação do movimento quilombola tem-
se uma força social que se contrapõe a essa classificação, Isto é, passa a 
prevalecer a identidade coletiva acatada pelo próprio grupo em oposição às 
designações que lhe são externamente atribuídas. Os recentes trabalhos de 
campo dos antropólogos têm indicado isso. (GAMA; OLIVEIRA, 2007 in 
noticia publicada 18/05/07).  

 

A engenheira agrônoma e mestre em agronegócios, Kelma Cruz em sua dissertação de 

mestrado (2003) também defende o critério da auto-atribuição já que segundo ela, “para 

garantir sua autonomia”, os quilombos tiveram de manter constantemente relações com uma 

ampla gama de agentes externos, destacando-se a “construção da etnicidade”. As identidades 

e os grupos étnicos definem questões de organização social baseadas na auto-atribuição e 

atribuição por outros a uma categoria étnica, segundo a autora. 
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Figura 20- Moradia Tradicional Kalunga (Sítio Histórico Kalunga); Fonte: Hugo Leonardo Albernaz 
Sirico (14/08/2007). 

 

A propriedade das comunidades quilombolas (exemplo de moradia Kalunga na Figura 

20) não advém, portanto do Decreto nº. 4.887/2003, e sim do art. 68 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias, combinados com os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, o 

que faz deste constitucional. Em última análise, a propriedade é garantida aos remanescentes 

de quilombos como meio de salvaguardar nosso patrimônio histórico-cultural material e 

imaterial presentes nas manifestações afro-descendentes. Nesse sentido: 

A propriedade privada, destarte, em conflito com essas manifestações 
culturais que compõem nossa civilização, insurgindo como verdadeiro 
direito difuso deve ceder em virtude do interesse público envolvido. É a 
aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A 
garantia da propriedade e posse dos quilombolas é apenas uma conseqüência 
de vários motivos determinantes, e um deles é a preservação de valores 
culturais e sociais da etnia negra (arts. 215 e 216 da CF e art. 68 do ADCT). 
Se a área ocupada pelas comunidades quilombolas está sobreposta em terras 
cujo título legítimo de domínio pertence a terceiros, o único caminho 
adequado para se garantir o preceito constitucional é a desapropriação. E 
nesse particular, não há nada de novo. A propriedade, como todo direito 
fundamental, não absoluta. Deve ceder quando estiver em conflito com 
outros direitos fundamentais, com a aplicação, no caso concreto, do princípio 
da ponderação de interesses. A própria Carta prescreve, em seu inciso XXIII 
do art. 5º, que a propriedade atenderá sua função social. (Brasília-DF, 18 
de maio de 2007).  
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1.9- Desenvolvimento Ideal do Turismo na Comunidade Kalunga 

 

As atividades turísticas no Brasil e, sobretudo, os rumos pelos quais se desenvolveu 

está muito mais ligado à definição de ecoturismo que Swarbrooke (2000, v.5: 55) propõe, 

significando “simplesmente que a principal motivação para a viagem é o desejo de ver 

ecossistemas em seu estado natural, sua vida selvagem assim como sua população nativa”. Tal 

conceituação reproduz a forma com que historiadores, estudiosos e escritores românticos a 

partir do séc. XIX tratam a “natureza selvagem”, diferenciando a natureza do homem. Assim, 

se torna vigente um trabalho não tão somente de preservação, mas de conservação do meio 

ambiente das comunidades Kalungas por meio da proteção de sua diversidade sociocultural. 

 Os Kalungas tem como sua principal manifestação cultural, suas festas religiosas 

(demonstrados claramente na Figura 21), fazendo jus às influências africana e colonial 

portuguesa. Mas como ressaltou Margarita Barreto (2000: 29): 

 

Há também uma enorme variedade de manifestações da cultura imaterial, 
chamada simbólica pela antropologia, entre as quais podem ser citadas as 
danças, a culinária, o vestuário, a música, a literatura popular e a medicina 
caseira, que despertam o interesse de turistas não institucionalizados.  
 

 

Figura 21- Tradição Kalunga (Música) Vão do Muleque; Fonte: Hugo Leonardo Albernaz 
Sirico (14/09/2007). 
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Portanto tais elementos culturais, também merecem conservação, já que as 

manifestações da cultura imaterial representam um fator primordial na construção da 

identidade cultural Kalunga, valorizando a mesma. 

 

A forma de pensar nossa herança cultural como um lugar de memória vai de 
encontro a pratica de preservação do patrimônio que se estabeleceu no país 
na década de 1930 e, até certo ponto, ao próprio rumo assumido pelas 
atividades de turismo no Brasil (Pinsky, 2001, p.17). 

 

 “Em sua experiência cotidiana, o povo Kalunga demonstra ser bem mais uma 

amálgama de pele negra africana, costumes indígenas e tradições religiosas do branco do que 

a pura herança afro” (BARBOSA, 1996). As festas santas dos Kalungas são repletas de rituais 

cerimoniosos, como a Festa do Império (Figura 22) e o Levantamento do Mastro (Figura 23), 

que têm coreografia complexa e atraem centenas de visitantes. As festas da sede também são 

muitas e carregadas de tradição: a Caçada da Rainha, a Festa do Divino, A Folia de Reis, a 

caminhada da Sexta-feira Santa ao topo do Morro da Cruz e o carnaval de rua, famoso na 

região. As pesquisas não sabem dizer com precisão a origem dessas comemorações, há 

controvérsias.  

 

 

Figura 22- Imperador (‘Império de Nossa Senhora do Livramento’); Fonte: Hugo Leonardo Albernaz 
Sirico (16/09/2007). 
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Figura 23- Mastro (Tradição Kalunga: ‘Levantamento de Mastro’); Fonte: Hugo Leonardo Albernaz 

Sirico (16/09/2007). 

 

Para a antropóloga Mari de Nazaré Baiocchi (1986) que estudou esta comunidade, 

existe um sincretismo na religiosidade Kalunga.  Porém para Meegen Silva, em seu trabalho 

de conclusão de curso, realizado com a comunidade Kalunga (1999) constatando a presença 

de elementos da cultura católica, além  “da existência de ritos tipicamente da comunidade 

Kalunga”, que assim como na concepção da autora, creio estar ligada às mudanças e 

adaptações oriundas de processos locais, às quais as próprias religiões universais como o 

catolicismo, estão vinculadas.  

 

Assim como não se fala em sincretismo quando a religião católica brasileira 
usa dos meios de comunicação como o rádio e a televisão para difundir os 
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seus ideais, o que seguramente não acontecia no catolicismo dos tempos 
medievais na Europa, também podemos afirmar que a religião católica da 
comunidade kalunga com suas especificidades locais não se trata de um 
fenômeno sincrético. (SILVA, Ana van Meegen; 1999) 

 

 Estas festas, em especial a Festa de Nossa Senhora da D’Abadia e a Festa do 

Livramento, recebem um grande número de turistas. Há também um grande fluxo de visitação 

aos núcleos quilombolas, oriundo dos turistas que visitam o Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros. Existe a carência de infra-estrutura, principalmente pelo fato da atividade não ser 

regulamentada, mas como a própria OMT (1998) coloca: 

 

Se uma comunidade tem recursos, o desenvolvimento do turismo pode 
conseguir importantes benefícios para ela e para seus moradores. Para que 
tenha sucesso, o turismo tem de ser planejado e efetuado para melhorar a 
qualidade de vida dos residentes [Figura 24] e para proteger o entorno local, 
natural e cultural. A proteção do meio ambiente, dos moradores locais e o 
sucesso no desenvolvimento do turismo são elementos inseparáveis. (pág. 
246). 

 

 
Figura 24- Crianças Kalunga (Vão de Almas: Sítio Histórico Kalunga); Fonte: Hugo Leonardo 

Albernaz Sirico (17/08/2007). 
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Além disso, é importante que este planejamento envolva as diversas partes do 

Governo Federal, este por sua vez demonstrou seu interesse pela questão no ano de 2004, com 

o lançamento oficial do Programa Brasil Quilombola (a partir da visita do então Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da ministra da Promoção da Igualdade 

Racial, Matilde Ribeiro), que visa reconhecer as terras dos negros descendentes de escravos 

africanos remanescentes de quilombos, além de ter um grande valor para a preservação desta 

cultura. Os órgãos estaduais e entidades voltadas às pesquisas devem firmar parcerias junto ao 

Governo Federal, para que dessa maneira possamos desenvolver um turismo sustentável, 

envolvendo profissionais capacitados e qualificados em diversas áreas do conhecimento 

(como a História, a Geografia, a Antropologia, a Sociologia, etc.).  

 Atualmente já contamos com um Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável (CBTS), 

instituição capacitada para fornecer a certificação de atividades turísticas em espaços 

culturais, comunidades tradicionais. Segundo o World Wide Fund for Nature - WWF, 

 

[...] o objetivo maior desta iniciativa é contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do setor do turismo no Brasil por meio de uma metodologia que 
objetiva ser tecnicamente viável, cientificamente embasado, politicamente 
negociado e comercialmente focado (WWF Brasil, 2003, Seção1, 
p.83).(GUIMARÃES, 2006: 39). 
 

Segundo a World Conservation Union (IUNC), o desenvolvimento sustentável é 

definido como: “O processo que permite o desenvolvimento sem degradar ou esgotar os 

recursos que tornam possíveis o mesmo desenvolvimento". 

 

[...] desenvolvimento significa o modo pelo qual os homens transformam 
socialmente a organização da sociedade e pode ser representado, 
conceptualmente, como “a forma histórica pela qual os homens lutam, 
socialmente, pelo destino do mundo em que vivem, dos ideais 
correspondentes de organização da vida humana e de domínio ativo 
crescente sobre os fatores de desequilíbrio da sociedade de classes. Daí 
resulta o sentido objetivo, peculiar desse processo, que se apresenta de modo 
variável mais universal, como um valor social, tanto no comportamento dos 
indivíduos quanto nos movimentos sociais.” (FERNANDES, 1975: 150). 

 

 Dessa forma, é possível implementar uma atividade turística de qualidade, sem 

descaracterizar a cultura Kalunga, eximindo-os de qualquer tipo de degradação cultural, 

preservando suas manifestações (Figura 25) e, sobretudo, sua identidade. Com isso 

poderemos ir contra a visão retrógrada de alguns autores, como Krippendorf (1987) que chega 

a afirmar que “o turismo destrói tudo que toca”, o que nem sempre ocorre. 
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Figura 25- Tradição Kalunga (Vão do Muleque: Sítio Histórico Kalunga); Fonte: Hugo Leonardo 

Albernaz Sirico (16/09/2007). 
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CAPÍTULO II  

 

                                                        "Aquela história de abolição, 

 pra nós, não é bem válida, não.  

Porque sofremos pressão de mineradoras, 

 madeireiras e até do IBAMA 

 (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).  

E continuamos a ser escravos na nossa 

 própria terra." Silvano Silva,  

Associação dos Remanescentes de  

Quilombos,Oriximiná/PA  

                                 

2.1 - Resultados e Discussão 

 

Para a confecção deste trabalho, se torna extremamente necessária coleta das informações, 

dados estatísticos, bibliográficos e aqueles ligados às peculiaridades desta e de outras 

comunidades tradicionais, sendo que estes por sua vez, foram organizados e analisados, junto 

aos professores do curso de Turismo da UNESP (Campus Experimental de Rosana), na 

perspectiva multidisciplinar de discutir e analisar os dados e informações, constatando a 

validade do projeto de pesquisa.  

 Nesse sentido, buscamos a compreensão de possíveis impactos sócio-culturais 

causados pela atividade turística, especialmente por meio das entrevistas dirigidas por meio de 

questionários, previamente elaboradas e aplicadas tanto à comunidade quanto aos visitantes, 

como forma de fomento a futuros estudos e pesquisas em prol do planejamento eficaz de 

manejo da área, assim como a ordenação da atividade turística, viabilizando e contribuindo 

para a minimização dos impactos negativos e acrescentando no que diz respeito aos efeitos 

positivos possivelmente gerados no desenvolvimento da atividade, nesta delicadíssima 

(ressalvando seu valor nacional) comunidade de negros remanescentes de quilombos. Só 

assim poderemos traçar maneiras compatíveis com o meio em questão, de minimização destes 

danos à cultura e identidade Kalunga. 

 O trabalho de campo, junto aos dados documentais e a bibliografia em análise, 

permitiram o levantamento dos reais interesses da comunidade Kalunga, seus anseios e suas 

expectativas em torno do desenvolvimento de atividades turísticas em seu delicado território, 

fazendo jus à conservação, preservação e valorização desta cultura e identidade próprias, 

como alicerce para um turismo embasado na sustentabilidade do meio e, principalmente, 
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responsável com os recursos envolvidos (culturais, sociais, econômicos, políticos e 

ambientais) e embasado na inclusão social desta comunidade em todo o processo desde a 

implementação até o desenvolvimento das respectivas atividades turísticas. 

 Os resultados finais obtidos no decorrer desta pesquisa serão disponibilizados às 

secretarias de turismo dos municípios no qual o território Kalunga encontra-se inserido, de 

forma instrutiva, para que outros pesquisadores, entidades e órgãos da área possam dar 

continuidade a esse extenso trabalho de conservação e preservação do patrimônio histórico-

cultural do nosso país, além de um exemplar junto a Superintendência de Promoção e 

Igualdade Racial do Estado de Goiás. Posteriormente, estes dados e, sobretudo, os resultados 

obtidos, serão divulgados à sociedade por meio de publicações em livros ou em formato de 

apresentação em congressos, notas de revistas, jornais e artigos científicos, entre outros meios 

impressos e de divulgação.    

 

2.2 - Análise dos Resultados: População Autóctone (Kalunga) 

 

A partir de levantamentos realizados no decorrer da pesquisa de campo, direcionada à 

comunidade autóctone em questão, por meio de entrevistas e aplicação de questionários, que 

ocorreram entre os dias 09 de agosto a 17 de agosto de 2007 (Império de Nossa Senhora D’ 

Abadia - Sítio Histórico Kalunga: Vão de Almas), e entre as datas de 13 de setembro a 18 de 

setembro de 2007 (Império de Nossa Senhora do Livramento e de São Gonçalo - Sítio 

Histórico Kalunga: Vão do Muleque) foram abordados um total de 57 membros da 

comunidade Kalunga, para realização das entrevistas e aplicação dos questionários, 

respectivamente. Deste total de entrevistados, 38 pertencem ao gênero masculino e 19 são do 

gênero feminino como demonstra o Gráfico 01. 

                                                                                                                                                             

Gráfico 01- Gênero dos Entrevistados 
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Grande parte dos entrevistados (24%) é da faixa etária entre os 32 – 41 anos, outros 24% 

também pertencem à faixa etária dos 52 – 61 anos. 18% têm acima de 62 anos de idade. 16% 

têm entre 42 – 51 anos e 14% dos entrevistados membros da população autóctone possuem 

faixa etária entre os 22 – 31 anos de idade. Apenas 4% dos entrevistados possuem de 13 a 21 

anos como o Gráfico 02 aponta.    

                                                                                                             

Gráfico 02- Faixa Etária 
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Em relação ao grau de escolaridade da população em análise, 62% das pessoas abordadas 

se enquadram na condição de Não Alfabetizados. Outros 18% têm Ensino Fundamental 

incompleto, ao lado de 4% que têm Ensino Fundamental completo, e 7% que possuem apenas 

o Ensino Básico. 5% têm Ensino Médio incompleto e 4% já o concluíram (Ensino Médio 

completo), como podemos observar no Gráfico 03. 

                                                                                                                                                   

Gráfico 03- Grau de Escolaridade 
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As festividades analisadas e estudadas em campo por atraírem um grande contingente de 

integrantes da comunidade Kalunga, das mais diversas partes do vasto e inóspito território 

quilombola, entre os núcleos mais remotos e distantes são representados no Gráfico 04 abaixo 

gerado a respeito da localidade de residência dos respectivos entrevistados. 

 

Gráfico 04- Residência (Núcleo Habitacional) 
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Os entrevistados foram questionados quanto à participação em algum tipo de associação 

comunitária e/ou cooperativas, onde obtemos percentual de participação de apenas 27%, ao 

lado de 73% que não participa de nenhum tipo de associação como podemos observar no 

Gráfico 05. 

 

Gráfico 05- Participa de Associação Comunitária? 
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As entrevistas se voltaram ao conhecimento deles a respeito do Turismo ou Ecoturismo, 

se ao menos já tinham ouvido falar sobre. Assim como o Gráfico 06 demonstra, 95% 

afirmaram ter conhecimento a respeito e somente 5% afirmaram não ter entendimento algum 

sobre o tema. 

 

Gráfico 06- Ouviu falar em turismo ou Ecoturismo? 
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Em relação à participação dos respectivos membros da comunidade Kalunga em reuniões 

que discutem os interesses de sua comunidade, contemplados no Gráfico 07, vê-se que a 

maior parte dos entrevistados (65%) freqüenta/participam das mesmas.  

 

Gráfico 07- Participa de reuniões que discutem os interesses da sua comunidade? 
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No âmbito destas reuniões, foram também questionados quanto à discussão do turismo, se 

esta vem ocorrendo. 45% afirmaram que o turismo não vem sendo pensado, nem discutido, ao 

contrário de 25% que afirmaram participar de reuniões em que o turismo já fora colocado em 

pauta. Outros 35% não responderam ou não souberam informar por não participarem de 

nenhum tipo de reunião como pode ser observado no Gráfico 08. 

 

Gráfico 08- O turismo já foi pensado, discutido? 
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Os questionamentos em outro momento se voltaram ao sentimento de necessidade do 

Kalunga em relação à criação de infra-estrutura na sua própria comunidade, já que tais 

condições são praticamente inexistentes na grande parte do território. 98% dos entrevistados 

apontaram tal necessidade e apenas 2% não o fez, como notamos no Gráfico 09 abaixo. 

 

Gráfico 09- Sente necessidade de criação de infra-estrutura na sua comunidade?  
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Seguindo esta linha de questionamentos, segue-se interpretação deles a respeito da criação 

de infra-estrutura, contemplados no Gráfico 10, os quais 72% acreditam que tais inserções não 

poderiam afetar os recursos naturais, o meio ambiente ou a própria comunidade em questão. 

Já 26% dos entrevistados afirmam que a comunidade, o meio ambiente em geral, pode ser de 

alguma forma afetada, e apenas 2% não respondeu tal item. 

 

Gráfico 10- O meio ambiente, recursos naturais ou a própria comunidade podem ser afetados com 

a inserção deste tipo de infra-estrutura?   
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No aspecto (questão) que se aborda o interesse dos membros da comunidade kalunga em 

trabalhar com o Turismo junto à sua comunidade e respectivos núcleos habitacionais do Sítio 

Histórico Kalunga, obteve um percentual de 66% de interessados em trabalhar com a 

atividade, 30% que não se interessou e um percentual de 4% que não respondeu, captados no 

Gráfico 11. 

 

Gráfico 11- Tem algum interesse em trabalhar com o turismo junto à sua comunidade? 
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Dos participantes da pesquisa de campo, 86% já viram ou avistaram turistas em seus 

respectivos territórios ou em sua comunidade. Já 12% nunca os viram em parte alguma, e 2% 

sem resposta, como mostra o Gráfico 12 abaixo. 

 

Gráfico 12- Já viu turistas em seu território ou em sua comunidade? 
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Os integrantes da comunidade que já estabeleceram contatos com turistas sejam 

recebendo- os em suas moradas, fornecendo refeições e/ou abrigo, concedendo informações 
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ou prestando serviços de guia representam um percentual de 56% do total de entrevistados, 

demonstrados no Gráfico 13, ao passo que 35% relataram nunca ter estabelecido contato com 

visitantes e 9% não respondeu tal item. 

 

Gráfico 13- Já teve contato com algum turista? 
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 Entre os entrevistados que tiveram contato com turistas e visitantes, apenas 2% 

declararam ter uma impressão ruim, 47% alegaram ter uma boa impressão, e 5% declararam 

como ótimo a percepção a respeito dos mesmos. 46% não responderam por não terem entrado 

em contato com visitantes e/ou não souberam responder, como se pode observar no Gráfico 

14. 

 

Gráfico 14- Percepção a respeito dos turistas. 
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 Em relação à opinião dos entrevistados da comunidade no sentido de investigar se em 

algum momento a própria presença do visitante, especialmente se tratando dos momentos 

festivos da comunidade, os quais atraem o maior número dos mesmos, incomodaram ou vem 

incomodando seus membros, a grande maioria (89%) declarou não sentirem incomodados 

com tal, ao lado de 9% que se queixaram incomodados com alguns visitantes, e 2% sem 

resposta, como se vê no Gráfico 15 abaixo. 

 

Gráfico 15- Em algum momento a presença do turista, especialmente nas festividades, incomodou 

ou vem incomodando? 
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 Quanto à percepção com relação às mudanças que vêm ocorrendo em ritmo acelerado 

na comunidade, especialmente ligadas às alterações no estilo de vida em geral da comunidade 

e, sobretudo, na linguagem utilizada, 72% afirmaram ser facilmente perceptíveis e 23% dos 

entrevistados não as reconhecem (Gráfico 16). Um percentual de 5% não respondeu. 

 

Gráfico 16- Percebe alguma mudança no estilo de vida da comunidade ou na prórpia linguagem 

utilizada? 
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 Em outro momento o questionário é direcionado ao levantamento da opinião da 

população em relação à manutenção das características tradicionais nas festas e rituais 

Kalunga, ou se vinham sofrendo algum tipo de modificação, como alteração de datas, tempo 

de duração dos festejos, entre outros aspectos. Nesse âmbito, 70% afirmaram que os rituais e 

festividades vinham sofrendo alterações/modificações. Já 25% alegaram que vêm mantendo 

originalmente as características tradicionais e 5% não responderam, como captamos no 

Gráfico 17 elaborado. 

 

Gráfico 17- As festas, costumes e rituais Kalunga mantêm originalmente as características 
tradicionais, ou vêm sofrendo algum tipo de modificação? 
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 Entre os entrevistados 46% têm conhecimento a respeito da motivação (interesse) do 

turista pela cultura Kalunga e pelos seus inúmeros atrativos, ao passo que 49% afirmaram não 

ter essa noção. 5% sem resposta (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18- Tem conhecimento a respeito do interesse dos turistas pela cultura Kalunga e seu 
respectivo modo de vida? 

26

28

3

Sim

Não

* sem resposta ou não
souberam responder

 
 

 Novamente se voltando quanto a algum tipo de incomodo causado pelo visitante em 

geral nos rituais, nas festividades ou no território Kalunga, 91% dos entrevistados não 
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apresentaram queixas. Já outros 7% se queixaram e declararam se sentirem incomodados em 

outros momentos, como demonstra o Gráfico 19. 2% não responderam tal item. 

 

Gráfico 19- Se sente incomodado com a participação de outras pessoas, mesmo que de forma 
espectadora, nas suas tradições, rituais e festividades? 
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 Quando questionados quanto à notoriedade de mudanças em geral na cultura ou nos 

costumes da comunidade, contemplados no Gráfico 20, 68% responderam que ‘Sim’ e 28% 

afirmaram ‘Não’ notar mudanças nestes aspectos e 4% sem resposta. 

 

Gráfico 20- Nota alguma modificação na cultura ou nos costumes, em geral, da comunidade Kalunga? 
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 A maioria dos entrevistados (80%) sente necessidade de modernização em algum 

aspecto da comunidade, ao lado de 11% que afirmam não ter tal necessidade, e 9% que não 

souberam responder ou simplesmente não responderam a tal questionamento, como podemos 

notar no Gráfico 21 abaixo. 

 

Gráfico 21- Sente necessidade de modernização em algum aspecto da comunidade? 
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 Em relação à satisfação dos integrantes da comunidade Kalunga abordados para 

efetivação deste trabalho de campo (Gráfico 22), 91% se declararam satisfeitos com suas 

condições de vida. Apenas 5% se demonstraram insatisfeitos com tal e 4% não respondeu. 

 

Gráfico 22- Está satisfeito com suas condições de vida?  
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 A grande maioria dos entrevistados, 91% acreditam que a inserção da atividade 

turística junto à comunidade Kalunga pode ser uma alternativa para melhoria das condições 

de vida população em geral, como podemos obsrevar no Gráfico 23. Somente 2% afirma não 

acreditar em tal possibilidade e outros 7% não souberam responder. 

 

Gráfico 23- Crê que a inserção do turismo junto à comunidade Kalunga pode ser uma alternativa para 
melhoria destas condições? 
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O Gráfico 24 abaixo foi gerado no intuito de orientar quanto ao local de aplicação dos 

questionários e efetivação das entrevistas para confecção deste trabalho. 

 

Gráfico 24- Local de Aplicação dos Questionários 
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2.2.1 – Discussão sobre os resultados obtidos (Kalunga) 

 

A maior parte dos participantes das entrevistas com a população autóctone (Kalunga) é 

do sexo masculino e possuem faixa etária relativamente alta. São também em sua maioria não 

alfabetizados, ou que receberam muito pouca instrução escolar. “Num estudei nem um dia, 

naquele tempo não tinha esses negócio, estudei de roça, capina!” (Sinésia dos Santos). “Nessa 

época num tinha estudo pra roça açula” (João Santos Rosa). Os indivíduos questionados 

residem em maior número no núcleo habitacional denominado Vão de Almas, onde a maior 

parte das entrevistas foi efetuada. Afirmam freqüentar reuniões que discutem os interesses da 

comunidade, porém a maioria não é ligada a nenhum tipo de associação atuante, apesar disso, 

uma pequena parcela afirma já terem sido abordadas discussões a cerca do turismo na 

comunidade Kalunga em reuniões realizadas. 

A respeito de ouvirem falar do turismo ou do ecoturismo, praticamente todos os 

entrevistados já o fizeram (ouviram). “Pelo meno eu acho bom, nunca me deu lucro, mais 

também num me deu prejuízo” (Sebastião Rosa dos Santos). “Em casa eu dô almoço, dou 

pouso, dou o Rio pra mode toma banho, verdura eu dô pra eles, mode eles cumê” (Jacir 

Pereira Dias). “Um menino meu já ando cum eles um bucado” (Eva Faria da Conceição). 
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“Acho bom, sempre que o turista vem, ensina pra nóis as coisas que nóis num cunhece” 

(Maria Helena dos Santos Rosa – parteira). “Eu num sou de acordo não, pelo que eu já ouvi 

falar o caso, eu num quero não. Na chegada é bom, mais depois pega coisa dos outros, dos 

dono que mora, sem ordem! É o que eu ouvi falando” (Joana Correa da Silva, ‘Parteira desde 

novinha’). 

 Pode-se afirmar com base nas 57 entrevistas aplicadas por meio dos questionamentos, 

que existe um sentimento entre os Kalunga a cerca da questão da necessidade de criação de 

infra-estrutura básica, revelada pelos dados, especialmente ligada à criação de acesso 

(estradas e vias) à comunidade, que são praticamente inexistentes. “O pessoal sofre demais, 

perdemo uma pessoa ontem, foi nessa serra de mula sentindo mal, morreu” (Helenita 

Rodrigues dos Santos). “Estrada, é o que a gente mais precisa, morrendo gente aqui, aculá. 

Carrega é na rede” (Jacir Moreira Dias). Uma grande parte dos entrevistados acredita que o 

meio ambiente, os recursos naturais ou a própria comunidade não podem ser afetados com a 

inserção deste tipo de infra-estrutura, ao passo que outros já discordam. “Prejudica. Num têm 

roubo, abrindo a estrada entra muita gente de fora, aí vai ter roubo” (Iraci Bispo da Cunha). 

“Se for pra ter uma estrada eles vão destruir a mata, vamo perde o que tem de bão na festa, 

vem um monte de gente de fora” (Marceli Soares da Silva). “Eu num sô muito de coloca 

estrada, num deixa muito estranho entra, se não acaba com a nossa cultura, só mais a canoa 

pra transporta um doente” (João Avelino Edeltrudes da Silva). “Melhora e piora. Onde têm 

asfalto é mais liberto” (Lourença Moreira de Souza). 

 O interesse dos Kalunga em trabalhar diretamente com o turismo na comunidade se 

mostrou consideravelmente alto. “Se a gente trabáia cum eles, o dinheiro ganha” (Zélio 

Pereira). “Se caísse na minha mão era uma riqueza” (Embilino dos Santos Rosa). Alguns dos 

entrevistados não demonstraram interesse em trabalhar junto à atividade turística por estarem 

na melhor idade. “Eu só num tenho porque ieu tô fraca, sô anarfabeta, num intendo nada pra 

mode eu fazê” (Júlia Francisca Soares). “É inté baum, mas eu num guento a jornada, mas 

quero ajuda. Responsabilidade com turista eu sei as que tem que ter, em viagem e tudo mais” 

(Faustino dos Santos Rosa). A grande maioria da população de autóctones também 

demonstrou já terem observado e/ou avistarem turistas em seus respectivos territórios ou nas 

suas comunidades (Sítio Histórico Kalunga). 

 Praticamente metade dos entrevistados demonstrou estabelecer relações ou algum tipo 

de contato com visitantes (turistas) que eventualmente se encontravam em atividade no Sítio 

Histórico Kalunga e nas festividades tradicionais, o que permitiu um levantamento a respeito 

da percepção da comunidade que participam da estatística apontada sobre o visitante. 
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Classificaram quase em sua totalidade (entrevistados) como ‘boa’ a percepção sobre o turista 

na comunidade Kalunga e alguns até apontaram-na como ‘ótima’, assim como transparecem 

os levantamentos. Apesar disso, houve exceções entre os Kalunga, que demonstrou 

descontentamento em relação aos visitantes alheios à comunidade, classificando a percepção 

para com o turista como ‘ruim’. “Tenta leva as pessoas na lábia” (Reginaldo Ferreira da 

Silva). Muitos também não souberam ou não tiveram como opinar a respeito deste 

questionamento. 

 Apontamentos podem ser realizados a partir da efetivação dos trabalhos de campo a 

não existência ou, possivelmente mínima, de qualquer tipo de incômodo gerado na população 

autóctone pelo visitante nos momentos festivos tradicionais da comunidade Kalunga, em 

especial, atrelado à festividade tradicional da comunidade Kalunga do Vão de Almas, que não 

possui nenhum tipo de acesso e é caracterizada por ser um dos núcleos mais íngrimes em sua 

geografia, e, portanto, recebendo um menor número de visitantes. Mesmo assim os 

levantamentos apontam ainda a existência de incômodos atrelados à festividade na 

comunidade do Sítio Histórico Kalunga do Vão do Muleque (festividade que atrai maior 

número de autóctones e visitantes alheios à comunidade), não direcionados aos turistas, mas 

sim aos comerciantes (‘romeiros’) que vão à festividade em peso, com vistas somente à 

atividade de comércio, que é inexistente na comunidade quando a festa se encerra. “No Vão 

de Almas eu achei bem normal, mas o povo que vem pra aqui (Vão do Muleque), eles põe a 

vida das pessoas em risco, se fosse só o pessoal daqui, não tinha isso. Muito veículo correndo 

para cima e pra baixo” (Messias Faria da Silva). “Por enquanto até, não. Até que o turista 

ajuda a gente, temos uma preocupação com os romeiros, os comerciantes, deixa lixo demais, 

os turista não. Até animal nosso morreu comendo lixo” (Faustino dos Santos Rosa). 

 No âmbito de levantar possíveis mudanças no estilo de vida da comunidade, ou na 

própria linguagem utilizada, após este maior contato que os Kalunga vêm estabelecendo com 

a sociedade envolvente, notamos um percentual maioral entre a comunidade Kalunga, que já 

as notam facilmente. “Mudou, hoje é outra vida, vem até nego cum caixão, vendendo a 

prestação. Os tronco véi, antigo, num cunhecia carro, eu cunheci depois que tinha casado. O 

povo antigo num cunheceu carro, nem avião. Véi Aprichio [antigo rezador do Vão de Almas] 

num cunheceu carro” (Demertino Eldertrudes Moreira da Silva). “Mudou muito, tinha muita 

gente que chegava assim, inté escondia” (Dercina Faria dos Santos). “Sobre o turista até não, 

aqui nem tinha escola, os menino vai aprendendo a fala mais certo, muda. Mas têm muita 

conversa do pessoal de fora (gírias) que contribui. Porque o pessoal fala muito errado ainda, o 
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português velho é claro” (Faustino dos Santos Rosa). “Uma diferencinha, traz muita gíria 

diferente” (Lourença Moreira de Souza). 

. No sentido de levantar-se de possíveis alterações atreladas às festividades e rituais 

Kalunga tradicionais, obtemos um índice relativamente alto de membros entrevistados que 

acreditam que estas vêm sendo modificadas, além de alguns poucos que crêem serem 

mantidas as características originais destes eventos.  

 

Nóis fazia de tudo, num tinha esse mundo de pinga, eles fala que melhoro, 
mas na minha criação isto não tá valendo de nada. Aqueles véi era raiz, 
agora esses mais novo acabo com tudo. Na criação minha de meu pai, num 
tinha esse bacumbé que tá hoje, as criancinha comia de tudo, agora num tem 
mais nada, é uma pingaiada! Quê que essas criancinha vai aproveita? Hoje 
dá comida, um café e faz o Império, mais não mata um gado e as veiz 
ninguém come (Sinésia dos Santos).  
 

“Antigamente ninguém entrava de fora, o polícia num entrava aqui, agora eles vêm de 

batalhão pra dá um corrigimento” (Albertino Bispo da Cunha). “Era só gente daqui do Vão de 

Almas, aqui era aldeia dos índio”( José Pereira Dias).  

 

De primero dava farofa, um bolo na hora do Império... agora é bebida, uma 
de uma qualidade, outra dotra... só cachaça. De primero o povo pegava uma 
buraca (instrumento musical de percussão feito do couro de boi), um, outro 
trem... fazia aquela sussa (dança tradicional Kalunga). Tinha o brinquedo do 
boi, um homi entrava debaixo do couro do boi e saía de noite nas festas. 
Quem num sabia achava que era um boi ora um homem (Joana Correa da 
Silva). 

 

 Em relação ao conhecimento por parte dos autóctones a respeito do interesse dos 

visitantes pela cultura Kalunga e por suas respectivas manifestações artísticas e culturais, 

primordial no âmbito do desenvolvimento de atividades turísticas em seus respectivos 

territórios, além de todos os diversos recursos naturais existentes no território quilombola, 

nota-se certo equilíbrio entre os dados obtidos nos questionamentos aplicados. “Eles vêm e eu 

num tô sabendo o quê que eles qué” (Justino dos Santos Rosa). “Vêm participa cum nóis, 

cume arroiz cum mandioca, vê a natureza, algumas cachoeiras” (Edson Aquino da Cunha). 

“Eles turista querem lucra alguma coisa” (Reginaldo Ferreira da Silva). “Aqui é os Kalunga, 

eles vem vê como é que é, faze algum trabaio, pesquisa algo” (Robson de Aquino). 

 Mesmo assim, praticamente todos os entrevistados não se importam com a 

participação de visitantes alheios à comunidade Kalunga, mesmo que de forma espectadora, 

em seus rituais, tradições e momentos festivos. “Desde que as pessoas não estraguem a festa 
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dos outros, têm uns que nem respeita o momento de celebração da missa” (Marceli Soares da 

Silva). “Pra mim é muito importante, bate um papim cum eles, aprende algo” (José Moreira 

dos Santos). Ainda, dos que demonstraram se sentirem incomodados, o fizeram mais em 

relação aos comerciantes, especialmente, os que freqüentam a festividade do Vão do 

Muleque, que vêm tendo problemas com o aumento do comércio, que é aquecido pelos 

visitantes da festividade, disputando espaços na localidade sagrada (composta de milhares de 

barracos que servem de acomodação durante as festividades, inabitados durante todo o ano) 

onde ocorrem as tradições anualmente, por existirem locais pré-fixados a gerações destinados 

a cada família Kalunga participante do evento. “Nóis vem aqui de eras, num queremos 

comerciante na porta” (Isaias do Santos Rosa). 

 Na busca por prováveis mudanças impactantes na comunidade Kalunga, foram 

direcionados questionamentos com vistas às mudanças perceptíveis pela comunidade em 

relação aos costumes e na cultura em geral Kalunga, que se revelaram consideravelmente 

altas, ao passo que mais da metade dos entrevistados às apontaram visivelmente. “Plantavam 

de tudo, tirava gordura do porco, da pindaíba, do côco extraía o óleo, arroz, e milho... num 

tinha essas doenças! O sofrimento feiz foi aumenta” (Sinésia dos Santos). “Quando a gente tá 

rezando, tem gente festando” (Demertino Eldertrudes Moreira da Silva). “Naquele tempo que 

eu era novo, eles dava comida, fejão com toucinho, agora só refrigerante. No Império hoje dá 

bebida, de primero era bolo doce, num sei quantos potes de doce” (Almerindo Eldertrudes dos 

Santos). “Casamentos, casa um ano aqui cum toda a família, no outro ano separa, isso num 

existia” (Aparecida Aquino dos Santos). “Mudou muita coisa. Hoje (Império) era só um 

toquinho de violão, sanfona... hoje é som pra todo lado. O Império não se respeita mais, uns 

mais jovens liga som. O Império tá rodando e os mais novo desrespeita” (José Moreira dos 

Santos). “As muié num qué mais soca um pilão, torra um café” (Agripino Fernandes Pereira 

da Silva).  

 

Mudou muita coisa. Minha bisavó foi pegada de cachorro no mato, nóis aqui 
é tudo descendente de índio. Os mai véi sempre contava pros mais novo, os 
que tinha memória mais boa passava e foi contando. Fico mais fácil, a gente 
trabáia mais, eu fui trabaiada quase no escravo, sofri demais. Meu vô 
plantava a cana, mas era nóis que moía, fazia a pinga, o mel, a rapadura, 
tudo no alambique. Era poucos que tinha um muar (burro) (Maria Helena 
dos Santos Rosa).  

 

“Os mais novo tão civilizando, todas festa que levantava mastro, em junho, em São 

João e agora (agosto- Império de Nossa Senhora D’Abadia) tem uma folia que rodava de casa 
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em casa, a Alvorada, tã acabando. Saía cantando, louvando, agradecendo o dono do barraco. 

Tá se perdendo” (Faustino dos Santos Rosa). “De quando eu era menino mudou muita coisa, 

os daqui mesmo tão capturando a cultura de fora. Eles querem ter mais coisa da cidade e 

perdendo a identidade antiga, dos mais véi” (José Fernandes Micena). “O padre chegava 

antes, tinha missa de Nossa Senhora do Livramento, hoje (15/09/2007) é dia de Nossa 

Senhora do Livramento e num teve missa” (Júlia Francisca Soares). “Um bocado de coisa 

mudou demais. O batuque deixo, o povo num brinca mais cum boi” (Joana Correa da Silva). 

“É um desrespeito na hora de uma reza, de uma missa. Nem desliga o som, as veiz tinha som, 

mas o povo nem sabia que tinha. Tá muita poluição na água” (Arnaldo dos Santos Rosa). 

 Os Kalunga se mostraram muito orgulhosos e, sobretudo, satisfeitos com o 

estilo de vida que levam, apesar de demonstrarem em sua grande maioria a necessidade de 

modernização em alguns aspectos da comunidade. Além disso, demonstraram muito 

interessados na inserção e, respectivo desenvolvimento de atividades turísticas junto à 

comunidade Kalunga, crendo realmente que isto pode ser uma boa alternativa para a melhoria 

das condições de vida desta que é a maior comunidade quilombola afrodescendente do Brasil. 

Nota-se também certo entendimento da comunidade em relação aos problemas que podem se 

incidir a partir atividade turística. “Desde que seja organizado e controlado. Há influências 

que as veiz atrapalha, prejudica a comunidade” (Reginaldo Ferreira da Silva). “Num sei se 

pode melhorar ou se não. Nóis interessa que o turismo venha pra dar futuro, pra prejudica 

num adianta” (Iraci dos Santos Rosa). “Pode ser, mais num pode explorar nóis. Memo que 

nóis sofre eu tô satisfeito... mais espero tê miora” (João Avelino Eldertrudes da Silva).  

 

Lá no Engenho muitas coisas melhoro, mas antes ninguém conhecia 
maconha. Não que eu tô culpando os turistas, que eles trouxeram, mas 
influenciam. Meu pai é guia e leva os turistas ate lá (cachoeiras e atrativos 
naturais do Engenho II) e sabe como rola. Tem guias próprios de lá, 
Kalungas que são fortes, mas outros são fracos e acabam por absorver tais 
vícios (Messias Faria da Silva). 

 

2.3 – Análise dos Resultados: Visitantes (Turistas) 

  

A partir do estudo e levantamento de dados realizados no decorrer da pesquisa de campo, 

direcionada aos visitantes (turistas) que se encontravam nas localidades onde respectivamente 

ocorrem as festividades tradicionais da comunidade Kalunga às quais reúnem o maior número 

de pessoas, se efetivando por meio de entrevistas e aplicação de questionários, nos dias 11 a 

17 de agosto de 2007 (Império de Nossa Senhora D’ Abadia – Sítio Histórico Kalunga: Vão 
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de Almas), e entre as datas de 13 a 18 de setembro de 2007 (Império de Nossa Senhora do 

Livramento e de São Gonçalo – Sítio Histórico Kalunga: Vão do Muleque). Foi abordado um 

total de 23 visitantes que se encontravam na comunidade Kalunga durante a realização das 

festividades. Deste total de entrevistados, 19 pertencem ao gênero masculino e quatro são do 

gênero feminino, representados no Gráfico 25. 

 

Gráfico 25- Gênero dos Entrevistados 
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 A maior parte dos entrevistados, 34% se enquadram na faixa etária dos 22 – 31 anos, 

ao passo que 26% estão entre os 42 – 51 anos. Na faixa etária dos 32 – 41 estão 13% dos 

entrevistados. Outros 9% possuem entre 13 – 21, assim como os outros 9% que se enquadram 

na faixa etária dos 52 – 61 e entre os que estão acima de 62 anos (9%), como demonstra o 

Gráfico 26. 

 

Gráfico 26- Faixa Etária 
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 Em relação ao grau de escolaridade dos turistas entrevistados na comunidade Kalunga, 

31% possuem Ensino Fundamental incompleto, outros 22% já completaram o Ensino 

Superior, além de outros 13% que não o fizeram (Ensino Superior incompleto). 17% têm 

Ensino Médio completo e 13% incompleto. Apenas 4% se enquadra na condição de ‘Não 

Alfabetizado’, como pode ser observado no Gráfico 27. 

 

Gráfico 27- Grau de Escolaridade 
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 A maior parte dos entrevistados (57%) já visitara a comunidade e/ou festividade em 

questão outras vezes. Os outros 43% dos visitantes abordados estavam visitando a 

localidade/festividade pela primeira vez, como notamos a representação elaborada no Gráfico 

28 abaixo. 

 

Gráfico 28- Primeira vez que visita a localidade/festividade? 
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 Todos os entrevistados afirmaram ter o interesse despertado pela cultura quilombola 

dos Kalunga, representados no Gráfico 29. 

 

Gráfico 29- Esta cultura lhe desperta o interesse? 
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 Entre os turistas abordados, 87% manifestaram ter estabelecido algum tipo de contato 

com integrantes da comunidade Kalunga, já outros 13% não o fizeram, como demonstra o 

Gráfico 30 disponibilizado abaixo. 

 

Gráfico 30- Teve contato com algum integrante da comunidade Kalunga? 
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 No âmbito de coletar a percepção do visitante a respeito da cultura e, sobretudo, da 

comunidade Kalunga e de seus respectivos membros, 52% afirmaram ser ‘Boa’ a impressão 

para com os mesmos. Já outros 26% classificaram como ‘Ótimo’, enquanto 13% afirmar ter 

uma percepção ‘Ruim’ a respeito. Do total de entrevistados, 9% declararam ter absorvido uma 

‘Péssima’ impressão da comunidade em geral, assim como verificamos no Gráfico 31. 

 

Gráfico 31- Percepção a respeito da comunidade Kalunga. 
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 A grande maioria dos entrevistados, 96% deles (Gráfico 32), não teve nenhum tipo de 

problema ou desavença com integrantes da comunidade Kalunga, somente 4% o teve. 

 

Gráfico 32- Já teve problemas ou algum tipo de desavença por parte da comunidade Kalunga ou com 
algum integrante da mesma? 
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 Os visitantes abordados que acham que de alguma forma interferem no cotidiano da 

comunidade representam um percentual de 70% dos entrevistados, enquanto outros 30% 

afirmaram que a própria presença destes na localidade não interfere no cotidiano dos Kalunga, 

como demonstra o Gráfico 33. 
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Gráfico 33- Acha que sua presença aqui de alguma forma interfere no cotidiano da comunidade? 
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 Quando questionados com relação ao estilo rudimentar que a comunidade Kalunga 

vive, 39% dos turistas declaram estar ‘De acordo com a cultura deles’. Já 35% pensam 

estarem levando um estilo de vida ‘Ultrapassado’. Outros 22% acham ‘Interessante’ e 4% sem 

resposta, como representado logo abaixo pelo Gráfico 34. 

 

Gráfico 34- O que você pensa a respeito do estilo rudimentar/ rústico de vida que os Kalunga levam? 
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 Em determinado momento os questionamentos da pesquisa se direcionaram à opinião 

do visitante quanto à necessidade de criação de infra-estrutura, para um melhor atendimento 
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dos turistas que visitam a localidade, sendo que 91% concordam com tal inserção e 9% 

discorda, como o Gráfico 35 representa. 

 

Gráfico 35- Acha que a localidade/ festividade necessita de melhorias na questão de infra- estrutura 
para melhor atendimento dos visitantes? 
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 Grande parte dos turistas abordados (79%) afirmou se sentir responsáveis enquanto 

visitantes de uma comunidade tradicional quilombola recentemente reconhecida oficialmente 

e consideravelmente frágil, ao passo que 17% dos entrevistados declararam não ter tal 

sentimento e 4% afirmou ser razoável, bem como demonstra o Gráfico 36. 

 

Gráfico 36- Se sente responsável enquanto visitante desta população tradicional quilombola 
reconhecida recentemente oficialmente? 
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 No âmbito do grau de interesse individual do visitante com relação à conservação da 

cultura Kalunga, e, conseqüentemente, dos costumes e tradições (elencados no Gráfico 37), 

61% afirmaram-se ‘Muito’ interessados. Outros 26% demonstraram interesse ‘Regular’ e 9% 

‘Pouco’ pela conservação das tradições. 4% declarou não ter interesse algum para tal. 

 

Gráfico 37- Qual o interesse em relação à conservação desta cultura e preservação dos seus respectivos 
costumes e tradições? 
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 Por fim, na intenção de levantarmos o grau de satisfação do visitante em virtude de seu 

deslocamento (viagem) até a comunidade, baseado nas suas motivações iniciais, 96% 

declararam estarem satisfeitos ao passo que apenas 4% afirmam estarem insatisfeitos, 

captados no Gráfico 38 abaixo. 

 

Gráfico 38- Está satisfeito com a sua visita, baseado nas suas motivações iniciais de seu deslocamento 
(viagem)? 
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Abaixo encontra- se o Gráfico 39 gerado no intuito de orientar quanto ao local de 

aplicação dos questionários e efetivação das entrevistas com os turistas para realização deste 

trabalho. 

 

Gráfico 39- Local de Aplicação dos Questionários 
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2.3.1 – Discussão sobre os resultados obtidos (Turistas) 

 

A maior parte dos participantes das entrevistas realizadas com os visitantes (turistas) 

que se encontrava em suas respectivas atividades de visita junto às festividades acompanhadas 

no intuito da efetivação deste trabalho é do sexo masculino e possuem faixa etária bem 

variada, assim como o grau de escolaridade. Apesar disso, grande parte deles possui 

considerável grau de instrução escolar. Diversas são as localidades de origem (residência) dos 

visitantes, variando entre localidades e municípios relativamente próximos à microrregião 

(Goiás, Tocantins, Bahia e o Distrito Federal) do Sítio Histórico Kalunga, bem como 

localidades de diversas outras partes do Brasil e até de outros países. A amostra de visitantes 

(23 pessoas) também se encontrava em sua maioria composta por turistas que já haviam 

visitado a comunidade e/ou festividade outras vezes ou em partes diferentes do vasto território 

quilombola. 

 Existe o despertar do interesse no total dos visitantes pela cultura Kalunga. A maioria 

dos visitantes teve conhecimento da comunidade há relativo tempo, mesmo obtendo 

transparência no âmbito estadual e nacional a partir de 1982, principalmente por residirem em 

cidades e municípios inseridos na microrregião do Sítio Histórico. Dentre as motivações entre 

os visitantes, devido à pessoalidade do questionamento, diversos foram os motivos apontados. 

“Sempre gostei, desde quando comecei a trabalhar com fotografia me interesso por lugares 

remotos. Vim por conta dos projetos (Projeto pessoal), das fotos” (Alexandre Mana Pinto, 
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RJ). “É uma natural motivação, sou africano, e também pelo meu trabalho” (Amadou Kane, 

Dakar, Senegal). “Pela tradição né, a festa” (Lucas Ferreira Leis, GO). “Muito, os olhares 

diferentes, a organização social e espacial, a ocupação da organização social, eu acho isso 

muito rico, a cultura mesmo, as danças, a ‘sussa’... hoje. Eu vim pra conhecer mesmo a 

festividade do Vão do Muleque” (Cláudia Dutra Vitor, DF). 

 Os visitantes declararam estabelecer algum tipo de contato com os autóctones, apesar 

de existirem exceções entre visitantes que não o fizeram, de forma alguma. “No começo há 

muito discriminação por parte deles” (Jaqueline Cardoso Lisboa, DF). “Conversei bastante... 

poucos os que conversa sobre aqui, alguns são meio ressabiado né!” (Uilson Ferreira de 

Azevedo, GO). “Aqui tô em casa, vim em casa com uma menina que é filha daqui, muito bem 

recebido” (José Vieira Fernandes). “Inclusive to no rancho de uma família” (João Vitor, GO). 

A percepção do turista a respeito da cultura e, sobretudo da comunidade Kalunga e dos seus 

respectivos membros também apresenta divergência de opiniões, porém em sua grande 

maioria se mostrou ‘boa’ e em alguns casos classificados como ‘ótima’. “Essa cultura é 

centenária e muito linda, dá paixão pelo coração de cada um” (Raimundo Nonato Carlos 

Marques, PI). “Nação de gente muito humilde, muito boa, um povo muito atencioso” 

(Modesto Fonseca da Silva, MG). 

 Há entrevistados que absorveram uma ‘péssima’ percepção a respeito da comunidade 

Kalunga. “Até chega ser um trabalho eles manterem a cultura. Dar esta terra deste tamanho 

tinha de ter um trabalho de consciência ambiental. Aqui é muito lixo, ninguém vai levar isso 

embora” (Renato Sant Anna Orejas, SP). “Vejo que é uma comunidade que está se 

transformando rápido demais, muitos não querem viver mais essa vida de lavoura, muitos vão 

para fora trabalhar e trazem os vícios lá de fora, o que vem descaracterizando a cultura” 

(Alexandre Mana Pinto, RJ). “Como essa festa é organizada, e o álcool, é uma reprodução da 

sociedade, não do Kalunga, são negócios e dinheiro, é uma descaracterização da cultura 

Kalunga, parece a mim que há dois mundos aqui, a comunidade quilombola e os negócios 

(comerciantes)” (Amadou Kane, Dakar, Senegal).  

 
Fiquei um pouco frustrada, achei que as tradições eram mais resguardadas, 
aqui na festa senti muita influência externa, mas eu nem sei como é o dia a 
dia. Mas é bem complicado se não tiver políticas públicas cabíveis isso pode 
se acabar. Não sabia que as influências externas eram tão grandes, a 
politicagem, que a gente vê claramente (Cláudia Dutra Vitor, GO). 

.  

 Os visitantes não se queixaram quanto a algum tipo de problema ou desavença com 

integrantes da comunidade Kalunga, com exceção de apenas um visitante (proprietário de 
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terras na comunidade Kalunga), revelando que estes não ocorrem com freqüência ou se 

ocorrem, só ocasionalmente. A população de visitantes afirma ter consciência da possibilidade 

de interferência no cotidiano em geral da comunidade representa um número expressivo. 

“Choque de culturas, pelo isolamento, mas não existe como não impactar, a própria 

diferença” (Renato Sant Anna Orejas, SP). “Aqui eles tem um estilo de vida, a gente chega 

com um estilo diferente não deixa de estar influenciando a cultura deles” (Ítalo Pereira 

Gomes, GO). 

 A maior parte dos visitantes acredita que o estilo rudimentar de vida que os Kalunga 

levam está ‘de acordo com a cultura deles’, ao passo que uma outra parcela representativa de 

turistas classifica-o como ‘ultrapassado’. Uma pequena parcela classificou como 

‘interessante’ o estilo de vida que a comunidade vive. “Poderiam ter uma qualidade melhor de 

vida, mas perder estas características não... haveria de ter uma boa escola, um atendimento 

médico” (Shirley Lemos de Siqueira, DF). 

   

Acho que deveria continuar a gente da cidade grande não tem contato com 
isso. Faltam alguns projetos para ajudar aqui. A luz vai chegar, será que eles 
conseguirão desenvolver algum trabalho em termos do turismo, o 
desenvolvimento vai chegar, é inevitável. É uma visão até romântica 
(Alexandre Mana Pinto, RJ).  

 

 Em relação à necessidade na questão de melhorias na questão de infra-estrutura para o 

melhor atendimento dos visitantes, há um consentimento quase que geral entre os visitantes, 

que em certo percentual, são conscientes inclusive da criação, em especial, de estradas e vias 

de acesso, além da infra-estrutura básica para a comunidade autóctone também. “Mim quer 

melhorar a situação, menos comerciantes, menos álcool, ou dois locais separados, um para a 

tradição e outro para os negócios” (Amadou Kane, Dakar, Senegal). “Não só para os 

visitantes, para eles. Eles não têm nem um postinho de saúde, hoje o padre não batizava, só 

quem tivesse R$20,00” (Aparecida da Silva Araújo, GO). 

 Apontamos um alto grau de comprometimento dos visitantes para com a população 

autóctone Kalunga revelado na compreensão da maioria dos entrevistados enquanto uma 

população tradicional reconhecida oficialmente recentemente. 

 

A partir do momento que você se envolve você se sente muito responsável. 
Eu penso em projetos, tem um modelo de um americano, na Índia sobre 
tecnologia sustentável com situação parecida com a do Nordeste brasileiro, 
de irrigação sustentável. É uma roda de bicicleta que puxa água do lençol 
freático. Tenho o projeto de um livro e acervo de fotos Kalunga, já aprovado 
pelo Ministério da Cultura, uma empresa de São Paulo formatou o projeto, 
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mandou para Brasília e agora esta em fase de busca de recursos. (Alexandre 
Mana Pinto, RJ). 

 

 Obtivemos elevado índice no levantamento do grau de acréscimo à bagagem cultural 

dos turistas durante as respectivas visitas realizadas na localidade, comunidade ou festividade 

em questão “Muitas coisas que eu não conhecia o contato com o modo de vida deles” (José 

Rodrigues, GO). “Dá pra gente ter uma idéia de como eles se formaram mesmo, desde a 

colonização. Pessoas muito sofridas no passado de Escravidão e que só agora foram 

reconhecidas pelos nossos governos” (Antônio Carlos Antuário, TO). 

 Em relação ao interesse dos visitantes abordados pela conservação da cultura Kalunga, 

e preservação dos seus respectivos costumes e tradições, obtemos uma maioria que declara ser 

intenso (‘muito’) seu interesse, ao passo que uma minoria demonstra interesse regular ou 

pouco. “O que eles viviam antes não é cultura, é sofrimento” (Jaqueline Cardoso Lisboa, GO). 

“Sobre a perca de tradição eu não ligo nem um pouco, o que eu penso é a construção dessa 

sociedade levantada pela “bolsa pré-natal”. Mas é uma comunidade muito interessante” 

(Renato Sant Anna Orejas, SP).  

 

Tem que se fazer mais. �o muito devagar! Eles estão precisando de mais 
auxílio do governo, mas falta muito ainda, eles num tão produzindo nem pro 
próprio sustento, compram tudo na cidade. Eles continuam a ser explorados, 
agora pelos políticos da região. Vem aqui ano que vêm (eleição) pra ocê vê! 
(Antônio Carlos Antuário, TO). 
 

“Isso para mim é a história do Brasil. A história não começa com os portugueses, mas 

com a luta do negro, e hoje o que me preocupa é a falta de história (bibliografia) sobre o 

negro” (Aparecida da Silva Araújo, GO). “Tenho muita vontade que meus bisnetos e 

tataranetos conheçam aqui, e chegar e ainda conseguir manter” (Shirley Lemos de Siqueira, 

DF). 

 Por fim ao investigar-se o grau de satisfação dos entrevistados (turistas), baseado, 

sobretudo nas suas motivações iniciais de deslocamento (viagem), notamos total satisfação 

dos visitantes, ressalvo uma exceção de insatisfação pelo objetivo de caráter econômico 

frustrado (lucros não alcançados pelo comerciante). “Tão satisfeito que se fosse possível, 

todos os dias da minha vida eu estaria aqui” (Francisco Antônio de Souza Lima, CE). “Depois 

que eu tô aqui... bom, mas pra chegar até aqui é que é ruim” (Uilson Ferreira de Azevedo, 

GO). “Me sintindo feliz demais, por mim ficava até dez dias, moro aqui pertinho e nunca 



 115 

tinha vindo. Isso é uma riqueza” (José Vieira Fernandes, GO). “Fiquei mais surpresa, foi 

melhor que eu esperava” (Shirley Lemos de Siqueira, DF). 

 

Gostei, mas alguns aspectos me deixam a desejar. São sessenta milhões de 
pessoas de origem africana no Brasil e, praticamente 90% deles são pobres, 
o que é um grande problema para mim. Eu penso que os Kalunga podem 
melhorar a educação aos jovens, podem ir a uma Universidade, Kalungas 
doutores mesmo, antropólogos, para melhorarem suas condições, sem isso é 
complicado para eles, para a melhoria das condições dos mesmos (Amadou 
Kane, Dakar, Senegal). 

 

2.4 – Análise dos Resultados: Lideranças Locais 

 

 A partir da pesquisa de campo realizada, dirigida às lideranças locais e/ou órgãos ou 

entidades que atuam na comunidade quilombola autóctone em questão, por meio de 

entrevistas e aplicação de questionários, que ocorreram entre os dias 09 de agosto a 17 de 

agosto de 2007 (Império de Nossa Senhora D’ Abadia – Sítio Histórico Kalunga: Vão de 

Almas), e entre as datas de 13 de setembro a 18 de setembro de 2007 (Império de Nossa 

Senhora do Livramento e de São Gonçalo – Sítio Histórico Kalunga: Vão do Muleque) foram 

utilizados um total de 16 representantes de lideranças da comunidade Kalunga, para 

realização das entrevistas e aplicação dos questionários, respectivamente. Dentre os 

entrevistados, em sua maioria Kalunga, estão representantes e lideranças locais das 

Associações Munícipes, Superintendente da Promoção e Igualdade Racial do Estado de 

Goiás, ex- Prefeito, Vereadores e ex- Vereadores, Secretários Municipais, inclusive de 

Turismo, Coordenadores e Presidentes de ONGs (Organizações Não- Governamentais), 

OSCIPs (Organizações Sociais de Interesse Público), dentre outros participantes de programas 

e projetos ligados à comunidade. Deste total de lideranças entrevistadas, 10 pertencem ao 

gênero masculino e seis são do gênero feminino, representados no Gráfico 40. 

 

Gráfico 40- Gênero dos Entrevistados 
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 A maior parte das lideranças locais entrevistadas (38%) se enquadra na faixa etária dos 

42 – 51. Já 31% estão entre os 32 – 41 anos, enquanto 19% possuem entre 52 – 61 anos de 

idade, assim como demonstra o Gráfico 41. 

 

Gráfico 41- Faixa Etária 
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 A maioria dos entrevistados possui Ensino Superior completo, representando um 

percentual de 43%. Outros 19% têm o Ensino Fundamental incompleto, e 13% (Ensino 

Fundamental completo) o completaram, ao lado de outros 13% que têm o Ensino Médio 
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incompleto. Ainda 6% se no Ensino Médio completo e 6% ‘Não Alfabetizado’, como pode-se 

notar no Gráfico 42. 

 

Gráfico 42- Escolaridade 

1

3

2

210

7

Não Alfabetizado

Ens. Fundamental incompleto

Ens. Fundamental completo

Ens. Médio incompleto

Ens. Médio completo

Ens. Superior incompleto

Ens. Superior completo

 

 

 Todos os entrevistados declararam estar de alguma forma atuando no que diz respeito 

à conservação do patrimônio cultural Kalunga, assim como o Gráfico 43 representa. 

 

Gráfico 43- A entidade ou instituição à qual faz parte atua no que diz respeito a conservação da cultura 
Kalunga e preservação de seu patrimônio? 
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 Ao ser questionado quanto à discussão do Turismo, se está vem ocorrendo, baseado na 

atuação da entidade ou órgão os quais representam (contemplados no Gráfico 44), 81% das 

lideranças locais abordadas afirmaram que ‘Sim’ ao passo que 19% declararam não acontecer 

tal discussão. 

 

Gráfico 44- O Turismo vem sendo pensado, discutido? 
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 Já com relação à opinião das lideranças locais a respeito da possibilidade da inserção 

da atividade turística futuramente vir a acarretar algum dano ou impacto à comunidade 

Kalunga, 56% crêem que isto é uma possibilidade real, ao lado de 44% que acreditam que a 

inserção, e respectivo desenvolvimento de atividades turísticas nos sítios históricos Kalunga 

não trarão impacto algum à população, como podemos observar no Gráfico 45. 

 

Gráfico 45- A inserção da atividade turística nos sítios históricos Kalunga pode vir a trazer algum tipo 
de impacto à comunidade? 
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 Com relação aos possíveis impactos que a atividade turística poderia promover na 

comunidade, dirigimos os questionamentos sobre a visão das lideranças no âmbito da 

compensação de tais danos, especialmente pelos benefícios e desenvolvimento econômico a 

ser gerado pela atividade a ser inserida, onde obtemos um percentual de 38% que acreditam 

que ‘Sim’, ou seja, que os impactos podem ser compensados, e outros 38% que opinam ‘Não’ 

acreditar, como pode ser verificado no Gráfico 46 abaixo. Outros 25% não responderam ao 

item. 

 

Gráfico 46- Os impactos poderiam ser compensados pelos possíveis benefícios da atividade turística, 
especialmente pelo desenvolvimento econômico? 
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 No aspecto do planejamento, inserção e desenvolvimento de atividades turísticas na 

comunidade Kalunga, os questionamentos se voltaram ao a constatação do entendimento por 

parte das lideranças e representantes locais, quanto à questão primordial de levarmos em 

consideração não só os benefícios a serem gerados na comunidade receptora, bem como uma 

série de impactos (os quais têm se dado mais atenção no âmbito da discussão do turismo). 

Assim 31% dos entrevistados afirmaram que ‘Os benefícios serem gerados’ são de maior 

importância. Já 25% acreditam que o que deve ser levado em maior relevância é ‘Os impactos 

a serem gerados’ na comunidade autóctone e outros 25% crêem que ‘Os impactos e os 

benefícios a serem gerados’ devem ser a ênfase, contemplados no Gráfico 47. 19% não 

opinaram. 

 

Gráfico 47- O que seria de maior relevância no âmbito do planejamento, inserção e desenvolvimento 
da atividade turística? 
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 Encerrando os questionamentos direcionados às lideranças locais, interrogando-os 

quanto ao conhecimento de algum tipo de impacto atrelado à comunidade Kalunga e, 

sobretudo, da origem do impacto captado, especialmente os de caráter sociocultural, 

obtivemos um percentual de 87% de entrevistados que afirmam ter conhecimento de tal (is) 

tipo (s) de impacto (s), ao contrário de 13% que afirmam não ter conhecimento de impacto 

algum que influencie a comunidade, observado no Gráfico 48. 

 



 121 

Gráfico 48- Tem conhecimento de algum impacto, especialmente de caráter sociocultural, atrelado à 
comunidade Kalunga, e, sobretudo, nas suas tradições, costumes e festividades? 
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Logo abaixo segue- se o Gráfico 49 gerado para orientar quanto ao local de aplicação 

dos questionários e efetivação das entrevistas com as lideranças locais atuantes na 

comunidade para efetivação deste trabalho de campo. 

 

Gráfico 49- Local de Aplicação dos Questionários 
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2.4.1 – Discussão sobre os resultados obtidos (Lideranças Locais) 
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Os questionamentos direcionados às lideranças locais, órgãos ou entidades atuantes na 

comunidade Kalunga foram aplicados para efetivação das pesquisas de campo tendo como 

maioria representantes do sexo masculino e com faixa etária acima dos 32 anos de idade, além 

de possuírem elevado grau de instrução escolar (maioria possui curso superior completo). 

Considerável número dos representantes entrevistados são Kalunga. A partir das funções e 

atribuições frente às lideranças que exercem atuação junto à comunidade Kalunga foram 

levantados diversos trabalhos realizados na comunidade e alguns que se encontram em 

andamento.   

  

O trabalho de identificação das comunidades quilombolas, além das 115 já 
existentes, continua e, passa por um processo não só de identificação, mas 
também um reconhecimento pelos prefeitos dos municípios que abrigam as 
comunidades quilombolas, aí eles tem de organizar uma associação para aí 
ser reconhecida pela Pref. Municipal. Daí eles tem de mandar um ofício para 
Fundação Palmares que aí reconhece oficialmente a comunidade. Estima- se 
que só no Estado de Goiás faltam 32 municípios a oficializarem as 
comunidades quilombolas remanescentes. A partir da oficialização aí vem os 
benefícios, dai a obrigação de a Superintendência cobrar do Poder Público, 
do Gov. Federal e das Pref. Municipais. O trabalho de identificação tem 
início em 2003, ou melhor, reconhecimento, já se sabia da existência de 
várias. A gente procura orientar nosso povo, trazer cidadania a eles. Hoje os 
vício chegou, todos os tipos de vícios, a maconha chegou, a AIDS já está 
presente... Faz necessidade de trazer e fazer uma política decente. Os 
prefeitos e vice- prefeitos estão tudo aí, cadê um banheiro, uma coleta de 
lixo... num tem nada. (Marta Ivone, Superintendente da Promoção e 
Igualdade Racial-GO (2000-04/2004-08); Fundadora do MNE-GO (Mov. 
Estudantil Negro, 1980); Idealizadora do Programa Nacional 'Brasil 
Quilombola' (2004), lançado no Kalunga). 
 

 O Presidente Geral da Associação Mãe Kalunga (que são subdivididas em outras três 

Associações, denominadas ‘Associações Filha’: de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de 

Goiás) pelo 3º mandato, Secretário da Promoção e Igualdade Racial de Monte Alegre de 

Goiás e ex- Vereador (2000-04) de Monte Alegre de Goiás- GO, declara também algumas de 

suas atribuições e, respectivas atuações pertinentes à caracterização da situação atual dos 

Kalunga: 

 

Principal Associação Mãe do Quilombo Kalunga, dos três municípios. Como 
força de união de toda a comunidade Kalunga, como uma família, foi 
estabelecido um trabalho de reconhecimento, delimitando um perímetro 
dentro da comunidade Kalunga, com início em 1982, que vem lutando em 
prol da regularização das terras. Conseguimos a abertura de algumas 
estradas, benefícios, escolas e, a partir da Associação tivemos força para 
cobrar do Gov. Estadual e Federal alguns direitos básicos, emitindo toda a 
documentação (R.G., Certidão de Nascimento, certidão de Casamento, CPF, 
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Título de Eleitor), em prol da garantia da cidadania para a população. Assim 
a gente vem conseguindo cestas básicas, bolsa escola, salário família e até 
carros, ambulâncias para deslocar a população... Até estamos com uma 
ambulância (tipo: kangoo- marca: 'Renault'), por ser tração dianteira, não 
conseguimos mantê-la nessa estrada. Através da Secretaria de Promoção e 
Igualdade Racial, estamos lutando pela sustentabilidade por meio da 
psicultura, artesanato no barro, como resgate as tradições (panelas, pratos e, 
até fornos); cursos para a geração de emprego (biscuit, manicure, 
cabeleleiros), agora dia 04/08/2007 entregamos mais de seiscentos diplomas 
de cursos de capacitação para a comunidade Kalunga. São mais de trinta 
ONGs atuantes na comunidade Kalunga, atualmente, porém, os mais que 
vem auxiliando são: os Cursos de Direitos Humanos que também foram 
ministrados, o Instituto de Novas Fronteiras, PROAC (Brasília-DF), a 
FUNABRA, o INCRA e a FUNASA (abastecimento de água). Comeram os 
recursos e muitos num fizeram nem a metade, mas fizeram. As outras a 
gente não tem conhecimento de trabalho deles. Estamos firmando parcerias 
com a KACONE (ONG de Goiânia-GO), que vem auxiliando. Tudo que a 
gente conseguiu foi para os três municípios (têm casa Kalunga nos três), 
agora ganhamos uns móveis pela Fundação Cultural Palmares, para montar 
salões mesmo, de cabeleileros para a comunidade. Houve um tempo 
determinada para retirada desses móveis, fazendo um próprio esforço, do 
próprio bolso, pelo salário da Secretária (Marta Ivone), para trazer este 
material até aqui, inclusive ficou um pouco lá em Brasília. Estamos 
conseguindo roupas, alimentos, e algumas coisas para a comunidade. No 
município de Monte Alegre, por exemplo, não existia nenhum Título de 
Propriedade da Terra, hoje são mais de duzentas famílias cadastradas com 
documentação de posse da terra em mãos. Em 12/03/2004, por meio de 
encaminhamento feito ao Presidente da República, por eu e Estér, 
conseguimos que o Presidente da República e o então Governador do Estado 
de Goiás, Marconi Perillo, no Engenho II para ver a situação real daqui. As 
dificuldades que temos hoje se dão no âmbito da não contribuição por parte 
da população e a questão que a gente não sabe fazer projetos, porque a gente 
sabe que em todos os órgãos do Governo Lula estão dispostos a auxiliar com 
os recursos necessários. Se a comunidade contribuísse (impostos), a gente 
conseguia um projetista e o retorno é bem maior, se paga aí cinco mil às 
veiz, conseguimos um recurso de cem, cento e cinquenta mil. 

 

As lideranças locais atuam na conservação da cultura e preservação do Patrimônio 

Kalunga, mas deixam transparecer o problema de maior urgência da regularização fundiária. 

“Tamo lutando pra conserva as tradição, regularização das terra... as terra melhor tá na mão 

dos fazendeiros, que vai empurrando a gente. Temo correndo atrás do INCRA” (Faustino dos 

Santos Rosa-  Vice- presidente Associação Kalunga Filha de Cavalcante- GO).  

 

Hoje existe o Ministério da Cultura, vinculado a este a Fundação Cultural 
Palmares, que tem recursos disponíveis, mas há a grande dificuldade da 
elaboração de projetos, mas a Prefeitura também não ajuda com nenhum 
projetista. O que tem impedido de fazer projetos nessa área. Me sinto que o 
Prefeito não deu conta da importância da Secretaria. A gente tem cobrado 
isso muito, pelo Ministério da Cultura, um trabalho para resgate cultural. [...] 
Têm até protocolado no Ministério da Cultura diversos ofícios, em vários 
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ministérios, mas carece dos ofício ter projeto, aí... A gente resgata essa 
cultura que está se perdendo (a 'congáia' e a 'buraca' era de costume para saí 
com a farinha daqui), é poucos que ainda usa. A gente quer resgata essa 
cultua que está sendo bem esquecida. Muitas festas que aqui tinha estão 
deixando de fazer, muitas mesmo (Manoel Edeltrurdes Moreira- Kalunga). 
 

Apesar disso, existem trabalhos em prol da conservação da cultura e patrimônio 

Kalunga na comunidade.  

 

Temos 50 jovens na SOL, trabalhando com um professor específico de 
'folia', promovemos apresentações artísticas, folias e incentivando o 
artesanato com buriti, com 30 jovens, que é ligado não só ao artesanato, mas 
também pela preservação, além da questão da geração de emprego e renda, 
com um professor de artesanato e um de música (Neucione Vieira da Silva- 
Coordenadora Regional da ONG 'Assoc. Sol de Cavalcante- GO').  
  

O projeto ('Olhares Cruzados') surge em 2004, com iniciativa dos 
profissionais (fotógrafos) envolvidos com o Movimento Negro no Brasil e 
na África, com os afrodescendentes com a proposta de fotografar lugares em 
Guerra na África, pelo olhar, sobretudo, muito positivo das crianças, 
aplicando-lhes cursos de fotografia, para as crianças da África e Brasil, neste 
momento acontecendo nos núcleos Kalunga da Ema, Tinguinzal e Vão do 
Muleque, onde por meio deste intercâmbio, têm- se a oportunidade, 
especialmente, de mudar a visão generalizada da África, a que todos os 
afrodescendentes e suas respectivas tradições se reportam, que é totalmente 
negativa. Como maneira de transmitir o lado positivo captado pelo olhar das 
crianças africanas e brasileiras, sobretudo, positivo. Este ano ainda prevê- se 
quatro livros ou mais, ou seja, o intercâmbio entre oito comunidades 
diferentes, quatro no Brasil e quatro na África. Tendo como princípio o 
intercâmbio e a reciprocidade, as oficinas são realizadas no exterior por 
profissionais brasileiros e, no Brasil são ministradas por fotógrafos, artistas e 
cineastas estrangeiros que, convidados a visitar o Brasil realizam um 
trabalho similar com crianças brasileiras. Ministrando cursos de fotografia 
para as crianças kalunga; desta vez, fornecendo material nas oficinas de uma 
semana (fotografia e pintura), fornecendo câmeras e telas, seus trabalhos são 
intercambiados da África para o Brasil e vice- versa, assim as crianças tem a 
oportunidade de se conhecerem, e, por isso, 'Olhares Cruzados' (Dirce 
Carrion- Presidente da OSCIP ‘Imagem da Vida’ e Coordenadora do Projeto 
'Olhares Cruzados' (Brasil- Angola- Haiti- Moçambique- Senegal). 
 

 A grande maioria das lideranças locais afirmou que o turismo está em discussão, em 

relação aos seus trabalhos desenvolvidos na comunidade. “Em fase inicial formando agora o 

Conselho Municipal de Turismo e participação integrada com todos os outros municípios da 

Chapada dos Veadeiros” (Amaildes Rodrigues Alves- Secretário Mun. da Indústria, Comércio 

e Turismo de Teresina de Goiás). “Reuniões, cursos de capacitação de guias (34 pessoas já 

foram beneficiadas)” (Isabel Francisco Maia, Kalunga- 1ª Secretária da Associação Filha 

Kalunga do Mun. de Cavalcante- GO e Funcionária IBGE- Censo Kalunga 2007). “Está sendo 
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discutido, porém com o problema de regularização da terra não é possível desenvolve-lo 

agora, a gente quer um turismo, porém, controlado” (Éster Fernandes de Castro, Kalunga- 3x 

Vereadora de Teresina de Goiás- GO (gestão 1992-96/ 1996-00/ 2000-04); Liderança 

Associação Mãe (três municípios: Cavalcante, Monte Alegre e Teresina) Kalunga (1996); 

Liderança Associação Filha de Teresina de Goiás- GO (2005). 

 

Inclusive o turismo em Cavalcante-GO está mais desenvolvido, eles até 
queriam criar uma cavalgada aqui, a AGETUR (Agência Goiana de 
Turismo), mas eu mesmo barrei. Não que eu sou contra o turismo, mas da 
forma que eles chegaram, eles já chegaram e foram adentrando. Eu não 
apóio a comunidade ainda não está preparada, podendo até explorar a 
comunidade, o que eu, enquanto Presidente da Associação, eu não aprovo. 
Eu ando esse Brasil inteiro, conversando de comunidade em comunidade, e 
sei que o turismo é o maior gerador de renda nesses lugares, mas a gente 
quer trazer algo de forma organizada. Eu sou a favor, e nóis aqui tem muita 
água, muitas cachoeiras, matas, montanhas, mas precisa de cursos de 
capacitação para a população (Manoel Edeltrurdes Moreira- Kalunga). 

 

 Com relação à opinião das lideranças locais a respeito dos possíveis impactos ligados 

à inserção da atividade turística no território quilombola e Sítio Histórico Kalunga nota-se 

percentual maioral entre os que concordam que a atividade pode vir a acarretar algum e vir a 

prejudicar a comunidade Kalunga. “Por exemplo o turista traz muita coisa boa e muita ruim... 

lixo, traz droga, poluição” (Isabel Francisco Maia- Kalunga). “Se for um turismo consciente, e 

eles tem de ter uma estrutura muito boa, se não vai impactar mais do que já está” (Tereza 

Aparecida de Freitas Souza- Coordenadora do Projeto 'Raízes Africanas no Centro- Oeste- 

Comunidade Kalunga' (2007), da Secretaria de Educação do Estado de Goiás). “Já vemos isso 

hoje em São Jorge (vilarejo porta de entrada Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros- 

GO) e Alto Paraíso que era sossegado, acabou. Chegou as drogas, a prostituição” (Manoel 

Edeltrurdes Moreira- Kalunga). “Essa é a questão, em alguns pontos sim, isso é uma 

preocupação, por poder dissolver a cultura local. O avanço tecnológico, muitas coisas que eu 

conheço aqui vai mudando” (Joilson Ferreira da Silva- Vereador de Cavalcante- GO (gestão 

2004-08). 

 Há um representativo número de lideranças que acreditam não existir possibilidade de 

problemas quanto à inserção da atividade turística no Sítio Histórico que abriga o Patrimônio 

Kalunga. “O turista vai deixar benefícios na região Kalunga, o que pode mudar é a rotina” 

(Amaildes Rodrigues Alves). “Traz facilidade e desenvolve a comunidade” (Rosalino Cesário 

Torres- Vereador de Monte Alegre de Goiás (gestão2004-2008) e Líder da Bancada na 

Assembléia). “Acredito que não, o turismo ajuda o pessoal, até o lixo eles cuida, num é que 
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nem os comerciantes que atacam o dinheiro da comunidade e deixa só lixo” (Faustino dos 

Santos Rosa- Kalunga). “O turismo vai trazer benefícios” (Waldivino Francisco dos Santos, 

Kalunga- Vice- prefeito de Teresina de Goiás- GO (gestão 2004-08). 

 As lideranças se dividiram quanto à opinião em relação à compensação dos possíveis 

impactos promovidos pela atividade turística, especialmente pelo fator gerador de 

desenvolvimento econômico na comunidade (benefício este, que muita das vezes ‘maquiam’ a 

realidade dos demais efeitos, em especial os de caráter sociocultural, abordados nesta 

pesquisa), além de uma pequena parcela que não souberam responder. Aliado a estes dados, 

notamos ainda uma forte tendência entre as lideranças entrevistadas a enfatizar a importância 

tão somente dos benefícios a serem gerados na comunidade. “Os benefícios seriam mais 

viáveis já que os impactos atingiriam pouco a comunidade” (Amaildes Rodrigues Alves). 

Paralelo a estes, se encontram uma parcela também representativa, porém menor, de 

lideranças atuantes que enfatizam a questão primordial (no âmbito do planejamento e 

respectiva inserção e desenvolvimento da atividade turística) de se levar em relevância os 

benefícios e os impactos possivelmente promovidos nos núcleos do Sítio Histórico Kalunga. 

 Em relação ao esclarecimento das lideranças locais abordadas sobre os possíveis 

impactos ou efeitos promovidos pela atividade turística que já se manifesta de forma 

desordenada na comunidade Kalunga, especialmente os de caráter sociocultural, têm se 

conhecimento praticamente que geral, ressalvo pequenas exceções, da parte dos entrevistados 

que não tem tal visibilidade.  

 

Perdeu e muito aquela religiosidade, as pessoas andavam uma semana de 
burro, reviam familiares, religiosidade, compartilhavam... isso está 
rapidamente se perdendo. Aqui está tendo um descompasse muito grande, 
lamentável. As mulheres sempre abusando dos adornos, cores fortes, colares 
coloridos. (Eduardo Coimbra Passos- Ex- prefeito de Cavalcante- GO 
(gestão 2000-2004). 
 

 “Folia da Alvorada, têm uma reza de nove dias (novena), tão ficando esquecida, no 10º 

dia é a festa, hoje (14/08/2007) é o último dia de novena, que já num têm em Nossa Senhora 

D'Abadia, só em São João” (Faustino dos Santos Rosa- Kalunga).  

 

Descaracterização cultural, as pessoas chegam de fora e querem mudar 
muitas coisas, as festividades a cada ano que passam querem fazer diferente. 
Lá no Engenho (comunidade Kalunga- Cavalcante- GO), por exemplo, estão 
construindo casas de 'Eternit' (telha de amianto). As pessoas do Vão do 
Muleque estão diferentes do Vão de Almas (que é mais isolado); os 
trabalhos da FUBRA (UNB) que se concentraram lá trouxeram milhares de 
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homens, o que pode ter causado essa grande diferença das mulheres de lá 
para as de cá (referindo- se à comunidade Kalunga do Vão de Almas), que 
são mais fechadas. Na procissão de ontem, de Nossa Senhora D'Abadia, os 
cantores que puxaram a folia, elogiando políticos locais, isso é uma baixaria 
que vem piorando o eleitorado (Neucione Vieira da Silva). 
 

 Para Adonias Ferreira Leite (Colaborador- Pastor da Igreja Batista Nacional), atuante 

na comunidade Kalunga: “Esse impacto se dá não pela visitação (turistas), mas pelo êxodo 

rural obrigado pela não subsistência da lavoura, daí eles saem para fora (a trabalho), por não 

ter um meio de trabalho aqui, absorvendo a cultura de lá e trazendo para cá”. 

  

A Folia do Cipó, a Alvorada, todo dia 16/08 ("fáia"), era de costume ter a 
dança do Boilé, antigamente os instrumentos de dança aqui era 'bandurra' 
(instrumento de corda feito na cabaça), os berimbau (com a tala do buriti, 
hoje é de linha de anzol). Ali a gente tocava com a boca, fazia música, todo 
tipo de trabalho, violão aqui era novidade... os pandeiro e as caixa de couro 
de muar. Para a 'Sussa' (ritual de dança tradicional Kalunga) a gente batia as 
buraca (caixa de couro para carregar no muar) (Manoel Edeltrurdes 
Moreira). 

  

Principalmente pelo êxodo rural, são filhos daqui que estão na cidade e não 
podem voltar, pois estão trabalhando nos momentos festivos, o que pode 
auxiliar no desaparecimento das tradições e costumes. Sem condições os 
jovens têm de sair daqui, se ele não tem boas condições de escola, saúde... aí 
vai ficando as pessoas mais velhas, e isso pode se acaba (Joilson Ferreira da 
Silva). 
 

 Para Dirce Carrion, da OSCIP Imagem da Vida (SP) dá seu depoimento em relação 

aos impactos que lhe transpareceram na comunidade Kalunga: 

 

O que a gente vê, o pessoal chega aqui, bebe pra caramba. Eu vi crianças 
assistindo vídeos pornográficos, o que é meio complicado, não que tenha que 
ficar no isolamento, mas tem que ter um filtro pra não dissemina isso. A 
comunidade é muito receptiva, mas vêm pessoas que são legais e que não 
são legais. Isso acaba por abafar algumas tradições, esse som que está aqui, 
os próprios mais velhos ficam perdidos com essa música. 
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Conclusões e Recomendações 

 

                                                                “Meu maior orgulho é ter estudado.  

Eu consegui sair daqui, mas fiz questão 

 de  voltar para mostrar a meus alunos que 

 eles podem fazer a mesma coisa: voltar,  

para a comunidade Kalunga nunca se acabar” 

Wanderléia dos Santos Rosa, professora Kalunga 

da Escola Estadual Kalunga de Monte Alegre de Goiás-GO.             
 

 A partir da pesquisa de campo efetuada, junto aos dados coletados e levantamentos 

realizados aliados à bibliografia em discussão e análise, é que se fez possível dar visibilidade 

aos anseios reais da comunidade Kalunga, suas expectativas em relação ao desenvolvimento 

de atividades turísticas em seu vasto território e seus respectivos interesses. Notamos 

esclarecimento por parte dos Kalunga em relação ao turismo ou ecoturismo, principalmente, 

pelo fato de se encontrarem geograficamente posicionados numa região (Chapada dos 

Veadeiros) de grande fluxo turístico, na qual muitos dos autóctones atuam diretamente e 

indiretamente com a atividade turística, tanto dentro do Sítio Histórico Kalunga quanto em 

outras localidades fora do território quilombola inseridos nesta microrregião, prestando 

serviços.  

Além disso, os primeiros passos vêm sendo ensaiados, porém de forma mais leiga por 

entre os integrantes da comunidade, ao passo que os Kalunga pouco participam de reuniões 

que discutem os interesses da comunidade, declarando ocasionalmente que a temática fora 

abordada dentre as respectivas reuniões. Ainda demonstraram que o turismo não vem sendo 

colocado em pauta como deveria especialmente se tratando das atividades extremamente 

impactantes que vem sendo desenvolvidas de forma irregular no vasto território Kalunga 

(Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga). Tal entendimento e, sobretudo, discussão do 

turismo, se dá em maior âmbito em relação à comunidade autóctone, junto às lideranças locais 

e órgãos ou entidades atuantes junto os Kalunga, mas por si só não são suficientes para 

planejamento e conseqüente, inserção de atividades turísticas regulamentadas no Sítio 

Histórico Kalunga. 

 A necessidade de melhoria na qualidade de vida da comunidade Kalunga é primordial, 

além do sentimento generalizado da inserção de infra-estrutura básica na comunidade e, 

sobretudo, modernização em alguns aspectos apontados, especialmente ligados ao acesso à 

comunidade que atualmente é inexistente, ressalvo diversas pequenas estradas e longas vias 

paralelas abertas clandestinamente em alguns pontos dos 237 mil hectares do território do 
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Sítio Histórico, onde não se trafegam carros sem tração e em algumas destas vias, só muares. 

É necessário que se façam valer a promoção de políticas públicas voltadas à criação de 

condições no mínimo dignas de vida à comunidade, que sobrevive em pleno século XXI nesta 

“ilha de serras”, como eles próprios denominam o território. Estão consideravelmente cientes 

dos prováveis impactos que este tipo de infra-estrutura vai acarretar. Aliado a isso, existe a 

necessidade de conciliar técnicas alternativas sustentáveis e até, que se faça uso da 

multidisciplinaridade, para criação destas condições básicas com vistas à minimização de toda 

uma cadeia de efeitos negativos, necessárias a comunidade.  

 A comunidade tem muito interesse em trabalhar com o turismo, mas em menor grau 

junto aos seus respectivos núcleos habitacional e dentro do território do Sítio Histórico 

Kalunga, como vem ocorrendo irregularmente. Muitos deles já até prestam serviços 

eventualmente e/ou fornecem algum tipo de apoio (alimentação, abrigo, guia, etc.), na grande 

maioria das vezes por encontrarem os turistas dentro dos seus próprios territórios e nunca 

utilizarem de hostilidade. Dentre os que estabeleceram contato com os turistas, sejam nos 

núcleos habitacionais ou nas festividades tradicionais Kalunga (que é mais comum), 

demonstraram em geral ter uma boa impressão dos visitantes, não havendo nenhum tipo de 

problema registrado, ressalvo problema do crescimento desenfreado do comércio 

(principalmente depois da abertura de acesso por uma estrada precária até a localidade 

Kalunga) na festividade do Vão do Muleque, que vem causando muita insatisfação entre os 

integrantes autóctones, além de todo o processo de degradação e descaracterização cultural 

vigente na tradição (Império de Nossa Senhora do Livramento, São Sebastião e São Gonçalo 

do Amarante) que ocorre na ocasião deste núcleo habitacional Kalunga. 

 Em nenhum momento o visitante propriamente dito, o turista em sua atividade de 

viagem nas festividades e tradições analisadas junto à comunidade Kalunga despertou 

insatisfação ou incômodo na comunidade Kalunga.  Somado a isso, pode-se apontar para o 

fato da comunidade Kalunga não se incomodar com a presença dos visitantes nas suas 

tradições, rituais e festividades, demonstrando grande abertura quanto à questão. O 

entendimento por parte dos autóctones com relação ao interesse dos visitantes pela cultura 

Kalunga, e por suas respectivas manifestações artísticas e culturais, além de todos os diversos 

recursos naturais existentes no território quilombola se dá de maneira mais equilibrada, já que 

a questão da utilização do território natural (que são na realidade seus respectivos núcleos 

habitacionais, suas próprias residências) é bem mais delicada. Envolve a relação que o homem 

rural Kalunga estabelece com seu espaço de vida, moradia e sustento, aliado a toda uma 

historicidade e cultura, a terra. 
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À medida que a comunidade Kalunga vem estabelecendo este maior contato com a 

sociedade envolvente, as mudanças no estilo de vida da comunidade, na própria linguagem 

utilizada (gírias) se tornam cada vez mais perceptíveis e se dão num ritmo muito acelerado, 

especialmente na população das crianças e jovens que apesar de sofrerem muitas influências 

externas, felizmente estão recebendo maior instrução escolar, que no mínimo deve ser 

embasada num forte e eficiente trabalho de valorização e resgate das tradições artísticas, 

históricas e culturais quilombolas e, sobretudo, Kalunga.  Esses jovens muitas vezes também 

são obrigados a saírem em busca de melhores condições de vida, de emprego fixo e renda e 

acabam por abandonar a lavoura da família para trabalharem em outras localidades, 

auxiliando ainda mais na disseminação das manifestações culturais tradicionais.  

Esse acelerado ritmo de degradação também vem atingindo as festividades e rituais 

tradicionais da comunidade os quais vem sofrendo alterações, sendo modificados e, em alguns 

casos, até extintos (como por exemplo, as tradições Kalunga: ‘Folia do Cipó’ e a ‘Folia da 

Alvorada’, que acabam sendo deixados de lado pela falta de um trabalho que transpareça a 

importância histórico-cultural destas celebrações tradicionais), visivelmente apontados 

durante a coleta de campo. Existem, portanto, mudanças socioculturais impactantes na 

comunidade Kalunga, perceptíveis em intensidade não só pelos autóctones, especialmente em 

relação aos costumes e a cultura local, que vem se descaracterizando rapidamente. Necessário 

se faz um trabalho mais abrangente não só de resgate, mas principalmente de valorização 

cultural aliado à minimização dos efeitos negativos que a atividade turística, mesmo à de 

visitação, vem ocasionando não só nos núcleos habitacionais Kalunga, já que nas duas 

festividades acompanhadas (‘Império de Nossa Senhora D’Abadia’ e ‘Império Nossa Senhora 

do Livramento’, ‘Império de São Gonçalo do Amarante’ e ‘Imperio de São Sebastião’) onde 

foram efetuados os trabalhos de campo foram detectados impactos socioculturais ligados aos 

visitantes (turista), que certamente exercem influência sobre os autóctones. Portanto, a 

descaracterização e perda cultural na comunidade Kalunga está ligada a influência que a 

atividade de visitação exerce, bem como a questões sociais, econômicas e de caráter cultural. 

Os Kalunga se mostraram muito satisfeitos com o estilo de vida que levam e 

transpareceram muita felicidade enquanto população agrária um tanto quanto esquecida no 

passado rural. Além disso, demonstraram-se muito interessados na regulamentação da 

atividade turística, de forma mais ordenada e controlada, para inserção e, respectivo 

desenvolvimento do turismo junto às festividades tradicionais Kalunga, crendo que realmente 

pode vir a se tornar uma boa alternativa para a melhoria das condições de vida da maior 

comunidade quilombola do Brasil. Há certo entendimento da comunidade em relação aos 
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problemas que podem incidir a partir atividade turística, especialmente pelo exemplo Kalunga 

do núcleo habitacional do Engenho II (inserido no território Kalunga do município de 

Cavalcante-GO), que lida com a exploração de alguns recursos naturais (rios, cachoeiras, etc.) 

para a atividade do ecoturismo em terras quilombolas, e já apresenta alguns problemas. 

 Já o interesse dos visitantes quanto à conservação da cultura e de todo o patrimônio 

cultural tradicional presente nas festividades e respectivas localidades analisadas é alto, assim 

como suas respectivas visões e percepções sobre os integrantes autóctones são 

consideravelmente boas, mas em certo grau, a visão de degradação cultural sobre eles é um 

tanto quanto vigente, especialmente ligados ao altíssimo consumo de álcool durante os rituais, 

celebrações e tradições Kalunga. Em nenhum momento foi registrado qualquer tipo de 

problema ou desavença por parte de algum integrante da comunidade, somente depoimentos 

que exaltavam a receptividade e hospitalidade dos Kalunga. Eles acreditam que o estilo de 

vida que os Kalunga levam está de acordo com a cultura deles, porém carecem de 

modernização em alguns quesitos, especialmente ligados à melhoria da qualidade de vida na 

comunidade (saúde, transporte, educação, alimentação, água, etc.) e criação de infra-estrutura 

básica para melhor atendimento dos visitantes, principalmente na época das festividades da 

comunidade Kalunga. 

Os turistas demonstraram um alto grau de comprometimento enquanto visitantes de uma 

comunidade tradicional reconhecida oficialmente, em recente contato com a sociedade 

envolvente. Afirmam ter acrescentado muito sua bagagem cultural durante seus respectivos 

deslocamentos de viagens até as festividades tradicionais e satisfeitos, baseados nas suas 

motivações iniciais, o que provavelmente influencia na demonstração do alto grau de 

importância dedicada a conservação da cultura Kalunga e preservação de seus respectivos 

costumes e tradições. A troca de bagagem cultural, extremamente benéfica entre ambas as 

partes (autóctones x visitantes) ocorrem de forma harmoniosa, mas é necessário um estudo 

mais aprofundado no âmbito de analisar o grau de influência destas trocas.   

Existem diversos órgãos de caráter governamental ou não, entidades e lideranças locais, 

de origem Kalunga inclusive, atuantes na comunidade. Em relação as suas respectivas 

atuações, estão mais direcionadas ao trabalho primário de regularização fundiária, realizado 

em parceria do INCRA, e por isso tão crucial, que é garantido em Constituição aos 

remanescentes quilombolas, o qual se inicia com a promoção da cidadania dos mesmos. 

Mesmo assim, a discussão do turismo tem sido colocada à tona, e vem ocorrendo 

especialmente no que competem às lideranças locais Kalunga, que atualmente se encontram 

organizados e politicamente divididos por três instâncias municipais (Cavalcante, Monte 
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Alegre e Teresina de Goiás), que o território Kalunga abrange. Tal fato transparece a 

necessidade de um maior controle fiscal na distribuição de recursos, que também tem 

ocasionado na comunidade Kalunga conflito de interesses entre integrantes autóctones e certo 

descontentamento, especialmente ligado a benefícios econômicos possivelmente mal 

distribuídos ou alocados, oriundos do Governo Federal e de diversos outros órgãos e 

entidades públicas e privadas.  

As lideranças locais estão de acordo que muitos podem ser os problemas acarretados no 

desenvolvimento de atividades turísticas na comunidade Kalunga, como já vem ocorrendo 

aceleradamente, apesar de reconhecerem os benefícios a serem gerados, especialmente os de 

caráter econômico, propulsor de desenvolvimento e gerador de emprego e renda tão 

necessários a comunidade que atualmente vive em sua maioria em condições precárias, mas 

são por si só, incapazes de compensar os impactos a serem ocasionados pela atividade 

turística. Demonstraram pouca consciência da importância de um planejamento turístico 

eficiente, calcado na sustentabilidade e na responsabilidade para com todo o meio ambiente 

(natural, social, cultural, religioso, etc.) em questão, com vistas à minimização dos efeitos 

negativos e maximização dos benefícios à comunidade Kalunga. 

Os representantes dos órgãos ou entidades abordadas ou lideranças locais têm 

conhecimento de possíveis impactos promovidos pela atividade turística que já se manifesta 

de certa forma descontrolada na comunidade Kalunga, além de inúmeros outros efeitos 

ocasionados pela aproximação inevitável da sociedade envolvente, os quais são 

principalmente de aspecto sócio-cultural, e estão atrelados aos rituais, festividades e tradições 

da comunidade. Apesar disso, é possível através da inserção e respectivo monitoramento da 

atividade turística nos sítios históricos quilombolas, conciliando a conservação dos elementos 

culturais (de alto valor para os turistas) à exploração de maneira responsável. A partir daí 

passam a ser incluídos socialmente na própria atividade, estimulando o interesse da própria 

comunidade pela sua cultura, valorizando as manifestações culturais e artísticas herdadas 

(música, danças, rituais, tradições). O próprio contato que os Kalunga estabelecem com 

culturas diversas, ao passo que se insere uma atividade turística planejada, é necessário e 

extremamente benéfico para a formação dos indivíduos. 

Os danos socioculturais que exercem influência sobre a comunidade, no ponto de vista 

dos Kalunga causados pela atividade turística, se dão à medida que falta o respeito por parte 

de alguns visitantes, que muitas das vezes adentram sem autorização dos autóctones, o 

território natural (desprovido de proteção a entrada de visitantes) composto por quase uma 

centena de agrupamentos habitacionais, onde o homem rurícola Kalunga estabelece suas 
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relações interpessoais há séculos de total isolamento. Há, portanto, grande necessidade de 

intervenção das secretarias municipais de turismo atuantes na região (presentes nos três 

municípios no qual o Sítio Histórico Kalunga encontra-se inserido), de um trabalho de 

conscientização do visitante, sobre a sensibilidade e, sobretudo, importância histórico-cultural 

e social que o território (a terra) representa para o Kalunga. Foram apontadas também no 

decorrer do trabalho mudanças, perdas e danos socioculturais que na realidade estão 

diretamente ligados à descaracterização e degradação cultural da população Kalunga, aliado a 

uma série de fatores internos (conflito de interesses, má alocação de recursos e distribuição de 

verbas) e fatores externos (politicagem, a falta de oportunidade de emprego, busca por 

melhores condições de vida, êxodo rural, educação). Alguns destes fatores são forte 

propulsores de incômodos na comunidade Kalunga. 

 A partir da busca que se firmou no âmbito da análise e, conseqüente compreensão de 

possíveis impactos sócio-culturais causados pela atividade turística, como forma de fomento a 

futuros estudos e pesquisas em prol do planejamento eficaz e participativo da área, assim 

como a ordenação da atividade turística (viabilizando a minimização dos impactos negativos e 

acrescentando no que diz respeito aos efeitos positivos possivelmente gerados no 

desenvolvimento da atividade), nesta delicadíssima comunidade de negros afrodescendentes é 

que poderemos tecer formas compatíveis de manejo com o meio em questão, sem acarretar 

mais danos à cultura e identidade Kalunga. Tal fomento é alcançado à medida que a 

divulgação, que se firma com o encerramento deste, revelando e, sobretudo encaminhando no 

formato deste trabalho, os reais interesses da comunidade Kalunga aos órgãos responsáveis 

pela atuação e discussão do turismo na região. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: MODELO DE QUESTIONÁRIO DIRIGIDO À COMUNIDADE 

AUTÓCTONE (KALUNGA) 

 

[Evento / Local de Aplicação do Questionário]                                                    Data: __ __ __ 
 
Nome 
Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ) 
Faixa Etária 
Grau de Escolaridade 
 
Possui documentação: Título de Eleitor (  ) R.G. (  ) Certidão de Nascimento (  ) C.P.F. (  ) 
Título de Propriedade da Terra (  ) Outro (s) 
Alguma vez exerceu seu direito de voto nas eleições e decisões políticas? Sim (  )   Não (  ). 
 
Núcleo habitacional (Residência) 
 
1. Participa de alguma associação comunitária? Sim (  ) Não (  ) Qual? Como ela atua?  
Esta é composta por todos os níveis da comunidade (jovens mulheres e homens)? Sim (  )  
Não (  ). Exemplifique.  
 
2. Já ouviu falar em Turismo ou Ecoturismo?  
3. Participa de reuniões que discutem os interesses de sua comunidade? O turismo já foi 
pensado, discutido? 
 
4. Você sente a necessidade da criação de infra-estrutura básica na sua comunidade? Quais 
seriam os setores mais importantes? 
 Transporte (  ) Estradas e Vias (  ) Pavimentação (  )  Serviço Público de Transporte (  ) 
Saúde (  ) Hospitais (  )  Postos de Atendimento (  ) Água Encanada (  ) Tratamento de 
Esgotos (  ) Energia elétrica (  ) Comunicação (  ) Telefones Públicos (  ). Outros?  
 
5. O meio ambiente e seus respectivos recursos naturais ou a própria comunidade podem ser 
afetados a partir da inserção deste tipo de infra-estrutura? Sim (  ) Não (  ). Por quê?  
 
6. Tem algum interesse em trabalhar com Turismo junto à sua comunidade? Sim (  ) Não ( ). 
Obs.:  
7. Você já viu turistas no seu território ou na sua comunidade? Sim (  ) Não (  ). Já teve 
contato com algum? Sim (  ) Não (  ). Qual sua percepção a respeito deste (s)? Péssima (  ) 
Boa (  ) Ótima (  ). Por quê?  
8. Em algum momento a própria presença do turista, especialmente se tratando dos momentos 
festivos dos Kalunga, incomodou ou vem incomodando? Sim (  ) Não (  ). Obs.:  
 
9. Você percebe alguma mudança no estilo de vida da comunidade, ou na própria linguagem 
utilizada, após este contato maior que os Kalunga vêm estabelecendo com outras populações? 
Sim (  ) Não (  ). Exemplifique.  
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10. As festas, costumes e os rituais Kalunga mantêm originalmente as características 
tradicionais, ou vêm sofrendo algum tipo de modificação? Alteração das datas (  ) Período de 
duração (  ) Outro (  )  
 
11. Dada a importância da cultura quilombola, e suas respectivas tradições, para a história de 
formação da identidade e cultura brasileira em geral, têm-se conhecimento do interesse dos 
turistas pela cultura Kalunga e seu respectivo modo de vida? Sim (  ) Não (  ). Obs.:  
 
12. Se sente incomodado com a participação de outras pessoas (diferente da comunidade 
Kalunga, de outras culturas), mesmo que de forma espectadora, nas suas tradições, rituais e 
festividades? Sim (  ) Não (  ). Por quê? 
 
13. Você produz algum tipo de produto (artesanatos, etc.)? Sim (  ) Não (  ). Estes mesmos 
produtos têm um valor de utilização para a comunidade: Sim (  ) Não (  ). Representa uma 
réplica ou produto a ser comercializado? Sim (  ) Não (  ). Obs: 
 
14. Você nota alguma modificação na cultura ou nos costumes, em geral, da comunidade 
Kalunga? Sim (  ) Não (  ). Em que sentido? 
 
15. Se sente orgulhoso pela sua comunidade e, sobretudo, pelo estilo de vida que levam? Sim 
(  ) Não (  ).Obs.: Sente a necessidade de modernização em algum aspecto da comunidade? 
Sim (  ) Não (  ). 
 
16. Você está satisfeito com as suas condições de vida? Sim (  ) Não (  ). Crê que a inserção 
do turismo junto à comunidade kalunga pode ser uma alternativa para melhoria destas 
condições? Sim (  ) Não (  ). Obs.:  
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ANEXO 02: MODELO DE QUESTIONÁRIO DIRIGIDO ÀS LIDERANÇAS LOCAIS 

ATUANTES NA COMUNIDADE 

 

[Evento / Local de Aplicação do Questionário]                                                    Data: __ __ __ 
 
Nome 
Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ) 
Faixa Etária 
Grau de Escolaridade 
 
Qual sua cidade/localidade de origem?  
 
Liderança (Cargo) 
 
1. A partir das suas funções e atribuições frente à liderança que exerce qual sua relação 
atuação com a comunidade kalunga?  
 
2. A entidade ou instituição à qual faz parte atua no que diz respeito a conservação da cultura 
kalunga e preservação de seu patrimônio: Sim (  ) Não (  ). Como? 
 
3. O turismo vem sendo pensado, discutido? Sim (  ) Não (  ). De que maneira?  
 
 4. A inserção da atividade turística nos sítios históricos kalunga pode vir a trazer algum tipo 
de impacto à comunidade? Sim (  ) Não (  ). Como?  
Tais impactos poderiam ser compensados pelos possíveis benefícios da atividade turística 
para a comunidade, especialmente pelo desenvolvimento econômico, já que o turismo seria 
forte gerador de empregos e renda para população kalunga? Sim (  ) Não (  ). 
 
5. O que seria de maior relevância no âmbito do planejamento, inserção e desenvolvimento da 
atividade turística? os impactos(  ) ou benefícios(  ) a serem gerados na comunidade kalunga: 
Obs.:  
 
6. Tem conhecimento de algum impacto, especialmente de caráter sociocultural, atrelado à 
comunidade kalunga, e, sobretudo, nas suas tradições, costumes e festividades? Sim (  ) Não (  
). Qual?  
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ANEXO 03: MODELO DE QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS VISITANTES 

(TURISTAS) 

 

[Evento / Local de Aplicação do Questionário]                                                    Data: __ __ __ 
 
Nome 
Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ) 
Faixa Etária 
Grau de Escolaridade 
 
Qual sua cidade/localidade de origem? 
 
1. É a primeira vez que visita a localidade/ festividade? Sim (  ) Não (  ). Obs.: 
 
2. Quando e como você teve conhecimento da comunidade Kalunga? 
 
3. Esta cultura lhe desperta o interesse? Sim (  ) Não (  ). Por que motivos? O que lhe motivou 
a deslocar-se até aqui? 
 
4. Estabeleceu algum tipo de contato com integrante(s) da comunidade Kalunga? Sim (  ) Não 
(  ). Como ele se deu? 
 
5. Qual a sua percepção a respeito da cultura e, sobretudo, da comunidade Kalunga, e seus 
respectivos membros? Péssima (  ) Boa (  ) Ótima (  ). Por quê?   
 
6. Já teve problemas ou algum tipo de desavença por parte da comunidade Kalunga ou com 
algum integrante da mesma? Sim (  ) Não (  ). Como foi?  
 
7. Acha que a sua presença aqui interfere de algum modo no cotidiano da comunidade? Sim (  
) Não (  ). Como? 
 
8. O que você pensa a respeito do estilo rudimentar/ rústico de vida que os kalungas levam? 
Ultrapassado (  ) De acordo com a cultura deles (  ) Interessante (  ). Por quê?  
 
9. Você acha que a localidade/ festividade necessita de melhorias na questão de infra-estrutura 
(como estradas, energia elétrica, etc.), para melhor atendimento dos visitantes? Sim (  ) Não (  
). Por quê? 
 
10. Você se sente responsável enquanto visitante de uma população tradicional quilombola 
delicada, recentemente reconhecida oficialmente? Sim (  ) Não (  ). Por quê?  
 
11. O que você aponta como acréscimo no que diz respeito à sua bagagem cultural durante 
sua visita à comunidade/ localidade/ festividade Kalunga? 
 
12. Qual o seu interesse em relação à conservação desta cultura e preservação dos seus 
respectivos costumes e tradições? Pouco (  ) Regular (  ) Muito (  ). Obs.: 
 
13. Você está satisfeito com sua visita, baseado nas suas motivações iniciais de seu 
deslocamento (viagem)? Sim (  ) Não (  ). Obs.:  


