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INTRODUÇÃO 

A presente investigação, coordenada pelos professores Ana Márcia Silva e 

José Luiz Cirqueira Falcão, objetiva analisar práticas corporais em comunidades 

remanescentes de quilombos do Estado de Goiás, com o intuito de fornecer 

subsídios para a adoção de políticas públicas focalizadas e específicas para atender 

os interesses e necessidades dessas comunidades. Tem como objetivo central 

realizar um levantamento/diagnóstico das manifestações da cultura corporal nessas 

comunidades por meio de registro, problematização e análise da memória lúdica de 

seus integrantes e identificação de seus anseios, necessidades e reivindicações, no 

que se refere às práticas corporais e de lazer a serem fomentadas pelas políticas 

púbicas de Estado, dentre outras necessidades sociais.  

A comunidade acadêmica brasileira pouco tem produzido acerca da cultura 

corporal das quase três mil comunidades remanescentes de quilombos atualmente 

existentes no Brasil. Dados da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 



Racial (SEPPIR), criada em 21 de março de 2003, estima a existência de 3.900 

comunidades quilombolas em todo o país, acrescentando a esta estimativa a de que 

tais comunidades corresponderiam a 325 mil famílias, numa razão de pouco mais de 

80 famílias por comunidade (ARRUTI, 2009).  

Esta lacuna é resultante, inclusive, de certo desconhecimento, tanto por parte 

da comunidade acadêmica, como dos órgãos governamentais e da própria 

sociedade civil que pouco tem contribuído com a implementação de programas de 

esporte e lazer, assim como de saúde e educação, para essas comunidades. De 

outra perspectiva, o que se verifica, de modo geral, são propostas que não levam 

em consideração a maneira como essas comunidades se organizam e produzem 

sua existência frente as precárias condições de vida, resultante de um modelo 

explorador e segregacionista que prevaleceu no país ao longo de quinhentos anos.  

Mesmo considerando o papel social e histórico dos quilombos nas diversas 

sociedades latino-americanas, em um momento em que se expandia o modelo 

capitalista de produção com base no trabalho escravo, não se pode deixar de 

perceber que o conceito de quilombo sofreu deslocamentos. Os estudos 

questionam, principalmente, três dentre os elementos constitutivos desse conceito, 

quais sejam, a fuga, o isolamento e a diversidade étnica. No entanto, o quilombo não 

deixou de existir como “lugar etnicizado”, redefinindo-se nos aspectos sócio-cultural 

e político, o que sugere uma interpretação “caso a caso” para que se compreenda 

como constituem sua identidade no embate político e institucional brasileiro. 

Por conseguinte, utiliza-se a categoria comunidades remanescentes de 

quilombo a partir dos estudos que fazem a crítica ao conceito de quilombo, 

colocando-o apenas como local dos “fugidos” e espaço do “isolamento” e que, 

portanto, reconhece as teias de relações que os ex-escravos ou aquilombados 

construíram internamente e entre a senzala, a casa-grande, a vila e o quilombo.  

A fundamentação teórico-metodológica de pesquisa vem centrando seu 

desenvolvimento em alguns conceitos e categorias para as práticas corporais, tais 

como: cultura, determinações sócio-ambientais, corporalidade, conhecimento e 

linguagens. Estamos, também, elaborando uma análise critica da expressão 

qualidade de vida, em certa medida banalizada, e sua possibilidade de ser 

socialmente referenciada nas discussões da saúde coletiva e da segurança 

alimentar que podem subsidiar a interconexão com a discussão das práticas 

corporais. E, também um contraponto ao que tem sido sua referência predominante 



na atualidade: o indivíduo e os indicadores biológicos. As análises vêm sendo 

realizadas levando em consideração as contradições sociais, bem como as 

ambigüidades próprias do trato com o corpo e a corporalidade na sociedade 

ocidental.  

Participam dessa pesquisa integrada vinte e oito pesquisadores das áreas de 

Antropologia, Educação, Educação Física, Geografia, Sociologia e Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás e da Universidade de Brasília. Essa Iniciativa 

comunga esforços de cooperação interinstitucional, recebeu apoio financeiro do 

Ministério do Esporte e foi registrada e aprovada no Comitê de Ética da UFG, sob o 

número 180/2009. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa, que agrega dados quantitativos e qualitativos (TRIVIÑOS, 

1987), vem realizando levantamento diagnóstico das características e estrutura 

básica de cada comunidade, bem como, registro (em fotos e audiovisuais) de 

práticas corporais e procedimentos cotidianos configurados como danças, 

dramatizações, lutas, cânticos, festividades, narrativas e encenações por meio de 

observação e de entrevistas semi-estruturadas realizadas in loco com líderes, 

pessoas idosas, jovens e crianças das referidas comunidades.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Essa pesquisa encontra-se em andamento e tem previsão para ser finalizada 

em dezembro de 2010 e está sendo realizada em cinco comunidades 

remanescentes de quilombos do Estado de Goiás, dentre as reconhecidas 

oficialmente pelo governo brasileiro, quais sejam: Comunidade de Jardim Cascata, 

situada na cidade de Aparecida de Goiânia; a Comunidade de Almeida, a primeira 

no Estado de Goiás a ser reconhecida, situada no município de Silvânia; a 

comunidade Cedro, no município de Mineiros; a Comunidade Magalhães, no 

município de Nova Roma; e a Comunidade Kalunga, no município de Terezina de 

Goiás.  

Já foram realizadas mais de 15 viagens in loco nas cinco comunidades 

selecionadas, sendo que cada viagem contou com a participação de pelo menos 



quatro pesquisadores. Todas as comunidades foram visitadas e todos os 

pesquisadores estiveram pelo menos em uma comunidade fazendo observações, 

efetuando entrevistas e registrando por meio de vídeos e fotografias dados da 

realidade. 

Esse farto material coletado, composto de diários de campos, relatórios de 

viagens, entrevistas, 212 vídeos e 2.316 fotografias, está sendo categorizado e 

analisado a partir dos seguintes eixos temáticos: Aparato Legal, Corporalidade, 

Danças, Educação, Esportes, Hábitos Alimentares e Condições de Saúde, Infância, 

Jogos e Brincadeiras, Relação Ser Humano-Natureza, Relações de Gênero, 

Religiosidades e Tradições. 

Espera-se com esse trabalho dar visibilidade a essas comunidades, suas 

manifestações da cultura corporal, seus anseios e necessidades, a fim de que as 

políticas públicas desenvolvidas estejam sintonizadas com essa realidade, podendo 

ser implantadas de forma mais satisfatória para essas populações. Espera-se ainda 

que esse trabalho colabore na formação de professores e estudantes-

pesquisadores, bem como na elaboração de artigos, livros e trabalhos de diversas 

naturezas, que contribuam com a produção acerca dessa temática. 
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