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Equipe Organizadora 
 

Coordenação: Thais Alves Marinho (PUC Goiás) e Tatiana Oliveira Novais - 

Tatinovais@gmail.com  (Fiocruz Brasília) e Rede de pesquisadores/as da Comunidade 

Kalunga. 

 Ana Beatriz Duarte Vieira - Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 

Brasília 

 Alessandro Rodrigues Pimenta - UFT - Arraias (Educação do Campo e GEPEC) 

 Cássius Dunck Dalosto - Faculdade de Direito - Universidade Federal de Goiás 

 Daniel Gonçalves de Oliveira - Faculdade de Direito - Universidade Federal de 

Goiás 

 Elizeth da Costa Alves - IESA/UFG e Comunidade Kalunga do Mimoso 

 Leandro Campêlo de Moraes - mestrado de direito Agrário da UFG 

 Lucilene Santos Rosa - Secretaria Especial de Políticas para Mulheres - 

SEMIRA e Kalunga 

 Lourdes Fernandes de Souza (Bia)  - Associação Quilombo Kalunga, 

Comunidade Riachão - Monte Alegre. 

 Kaled Khidir - Curso de Matemática da UFT - Arraias. 

 Kalyna Ynanhiá Silva de Faria - Sou Profa da UEG e Doutoranda em História 

pela UFG  

 Gilberto Paulino de Araújo - UFT - Arraias (Educação do Campo e GEPEC) 

 Geórgia da Cunha Marques - Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília, vice-presidente da Associação Quilombola da Vazante (AQV) 

 George Leonardo Seabra Coelho - UFT - Arraias (Educação do Campo e 

GEPEC) 

 Ianara Francisco - Comunidade Kalunga Vão do Moleque (Cavalcante) 

 Márcia Beatriz Dias - Centro Universitário de Anápolis - Unievangélica. 

 Maria Cristina Vidotte - Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás 

 Maria Helena Serafim Rodrigues - Comunidade Tinguizal Monte Alegre e 

Presidente da Associação de Mulheres Kalunga 

 Pedro Henrique Araujo de Alvarenga Bezerra - Faculdade de Direito - 

Universidade Federal de Goiás 

 Roberta Rocha Ribeiro - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo 

- GEPEC - UFT e da Pesquisa (Sócio) Linguística, Letramentos Múltiplos e 

Educação (SOLEDUC/UnB), Docente na Educação do Campo Arraias - UFT 
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 Rodrigo Gouvêa Rodrigues - Técnico em Assuntos Educacionais na Educação 

do Campo de Arraias - UFT, GEPEC, mestrando em letras na PUC. 

 Rogério Ribeiro Coelho - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo 

- GEPEC/UFT e Kalunga 

 Sílvia Adriane Moura - UFT - Arraias (Educação do Campo e GEPEC). 

 Silvéria Santos - Parteira UnB. 

 Suze da Silva Sales - UFT - Arraias (Educação do Campo e GEPEC)  

 Thálita Maria Francisco da Silva - UFT Arraias - (Educação do Campo) 

 Vercilene Francisco Dias - Faculdade de Direito - Universidade Federal de Goiás 

e Kalunga 

 Vilmar Souza - presidente da Associação Quilombo Kalunga (AQK) e Kalunga 

 Wanderleia Santos Rosa - Associação de Educação do Campo do Território 

Kalunga e Comunidades Rurais (EPOTECAMPO). Educação, Povos, Terra e 

Campo.  

  



  

 

Apresentação 
 

O III Encontro de Pesquisadores da comunidade Kalunga, em 2017, representa 

uma continuidade daqueles realizados em março de 2011 e em maio de 2015, 

organizados pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA-UFG)s, cujo, propósito foi dar visibilidade aos trabalhos 

desenvolvidos pelos pesquisadores e articular uma rede de pesquisadores sobre a 

comunidade Kalunga e seu território.  

Neste ano, o encontro visa refletir sobre as recentes mudanças no cenário político 

e econômico que ensejam preocupações em relação a atuação governamental e produção 

de políticas públicas, frente as demandas apresentadas pelas comunidades quilombolas. 

Também busca refletir sobre a recente exposição da comunidade na mídia em função de 

denúncias de exploração sexual e trabalho escravo. 

Diante disso, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, por meio do Instituto 

Dom Fernando/PROEX e do Programa de Pós-Graduação em História/PROPE, com 

apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, realiza o III Encontro de 

Pesquisadores da comunidade Kalunga, com o foco em "Igualdade Racial e Direitos 

Humanos: Cultura, Trabalho e Cidadania". A proposta é refletir sobre a luta pela 

igualdade racial, pela garantia de direitos humanos, por uma economia solidária e 

desenvolvimento sustentável, pela agricultura familiar, pela educação voltada para a 

diversidade, pela saúde da população negra, pelo fim do trabalho escravo e da 

exploração sexual e outros temas transversais que são importantes para as comunidades 

quilombolas. 

Considerando que o evento possibilita atualizar o conhecimento sobre aquele 

espaço, o encontro entre pesquisadores poderá permitir a replicação de ações, otimizar 

os deslocamentos das equipes e o fortalecimento do compromisso social das 

universidades com as comunidades. O evento constituirá em valioso momento de 

diálogo dos pesquisadores e favorecerá uma visão prospectiva para atuação acadêmica 

e para o Sitio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. 

Se você quiser interagir com outros pesquisadores e/ou membros da 

comunidade, entre no grupo de Facebook - Rede Kalunga - 

https://www.facebook.com/groups/RedeKalunga/?fref=ts  

 

Informações Gerais 

 Data: 30 e 31 de março de 2017 (quinta e sexta). 

 Local:  Auditório da Escola de Formação de Professores e Humanidades - 

Campus VI, PUC Goiás.  

 Endereço: Rua 227, Qd 66, Nº 3669 - Setor Universitário, Goiânia-Go (em frente 

à Faculdade de Enfermagem e Nutrição da UFG) 

 Certificado: Será emitido certificado de 18h aos/às participantes do evento. 

Público Alvo: 

 Quilombolas. 

 Estudantes de Graduação e Pós-Graduação. 

 Pesquisadores/as da Comunidade Kalunga. 

 Professores/as e Pesquisadores/as de todas as áreas do conhecimento. 

 Profissionais que atuam com temas relacionados às comunidades quilombolas. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/RedeKalunga/?fref=ts


  

 

 

Carta de repúdio à extinção das secretarias 

de promoção da igualdade racial 

 
Rede Kalunga, 30 de março de 2017. 

 

     O Povo Kalunga é uma comunidade tradicional de remanescentes de quilombos 

situada no nordeste goiano e no sudeste tocantinense. Tem seu reconhecimento pela 

Fundação Cultural Palmares e territórios demarcados pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Seus territórios (Sítio Histórico do 

Patrimônio Cultural Kalunga e Kalunga do Mimoso) perpassam pelos municípios de 

Arraias-TO, Cavalcante-GO, Monte Alegre de Goiás, Paranã-TO e Teresina de Goiás. 

      Rede Kalunga foi criada em 2011 durante o I Encontro de Pesquisadores de 

Quilombolas Kalunga: Rede de Contatos e Saberes, no Instituto de Estudos 

Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, e reuniu-se recentemente, nos dias 

30 e 31 de março de 2017, no seu terceiro encontro. 

      A Rede Kalunga é um ambiente colaborativo, suprapartidário, sem hierarquia, 

horizontal, onde todos a representam, de caráter autônomo, construtor de vínculos, afeto 

e solidariedade, com objetivos comuns de promover a interação entre o importante 

capital social[1] que abrange a comunidade Kalunga, contribuir de forma mais efetiva 

com essa comunidade, de modo a promover a governança e as políticas públicas junto 

e com a comunidade. A Rede é composta por estudantes e professores/as universitários 

da Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Tocantins, Universidade de 

Brasília, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Universidade Evangélica, 

Universidade Estadual de Goiás, entre outras e pesquisadores/as que são da própria 

comunidade e fora dela, presidentes das associações e representantes Kalunga de Goiás 

e Tocantins. 

      O seu terceiro Encontro teve como objetivos fortalecer a Rede Kalunga, refletir 

sobre as recentes mudanças no cenário político e econômico que enseja preocupações 

em relação a atuação governamental e produção de políticas públicas, frente às 

demandas apresentadas pelas comunidades quilombolas e, também, o encontro buscou 

refletir sobre a recente exposição da comunidade na mídia em função de denúncias de 

exploração sexual e trabalho escravo, além da apresentação de trabalhos realizados na 

comunidade.  

      Durante o encontro foi relatada a inexistência de Secretarias de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPIR) nos municípios que albergam a comunidade Kalunga. No 

município de Cavalcante teve registrado em sua história como um dos primeiros 

municípios brasileiros a ter uma SEPIR, na atual gestão a secretaria foi extinta, e 

reduzida a uma diretoria. Em Monte Alegre, há cinco anos não existe SEPIR e em 

Teresina teve pouco tempo de existência e em Arraias nunca houve esta secretaria. O 

município de Paranã criou a SEPIR, na gestão passada e a atual gestão fechou a mesma. 

     Estes municípios possuem baixo Índice de Desenvolvimento Humano, a maioria da 

população quilombola é beneficiária do Programa Bolsa Família, com baixa renda, 

dificuldades de acesso aos direitos constitucionais de educação, saúde, proteção social, 

mobilidade, preservação do seu patrimônio cultural, segurança alimentar, previdência 

social.  



  

 

     As ações de Promoção da Igualdade Racial com organização em formato de 

Secretaria expressa a importância política e social dada à questão quilombola. A SEPIR 

tem um papel fundamental junto à comunidade, pois considera-se, também a 

necessidade do secretário ou secretária ser da própria comunidade, para conhecer a 

fundo as suas necessidades e peculiaridades, auxilia nos processos de aposentadoria 

rural, no acompanhamento dos casos de exploração e abuso sexual infanto-juvenil, 

acesso à educação e saúde, entre outras ações de busca de garantia de direitos 

fundamentais.  

     A comunidade possui várias especificidades por ser campesina, com características 

e aspectos culturais diferenciados das comunidades urbanas, e por isso, é premente a 

manutenção ou criação da SEPIR nos municípios que possuem comunidades 

quilombolas, pois elas auxiliam de forma mais efetiva na garantia e efetivação da 

igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos 

e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 

Diante do exposto, REPUDIAMOS a inexistência das SEPIRs nos municípios que têm 

territórios Kalunga. 

Rede Kalunga 
Para mais informações sobre o III Encontro de pesquisadores da Comunidade Kalunga 

acesse o site - http://iii-encontro-dos-pesquisadores-da-comunidade-

Kalunga.webnode.com/   

 

[1] Capital Social - "O conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à 

posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento mútuos, ou, em outros termos, à 

vinculação a um grupo, como o conjunto de agentes que não somente são dotados de 

propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros e por 

eles mesmos), mas também que são unidos por ligações permanentes e úteis. " 

(BOURDIEU PIERRE 1998, p. 67). 

Obs.: Esta programação está sujeita a mudanças. Foi atualizada em: 29/03/2017 às 7h. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

30/03/2017 (quinta-feira) 
08:00 - 09:00 - Credenciamento e acolhimento. 

09:00 - 10:30 - AUDITÓRIO DA EFPH 

 Abertura  
Mesa de abertura do III Encontro. 

 
                                  Foto: Nelson Joazeiro  

 Representantes da comunidade (Wanderleia Santos Rosa - Associação de 

Educação do Campo do Território Kalunga e Comunidades Rurais 

(EPOTECAMPO), Vilmar de Souza Costa - Membro da comunidade Kalunga e 

Presidente da Associação Quilombola Kalunga, Emílio dos Santos Rosa - 

Presidente da Associação Kalunga do Mimoso, Ester Fernandes de Castro - 

Membro da comunidade Kalunga de Teresina, coordenadora estadual da 

CONAQ, Severino da Silva Santiago - representante de Monte Alegre) 

 Milca Severino Ribeiro - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC 

Goiás  

 Márcia de Alencar Santana - Pró-Reitora de Extensão e Apoio Estudantil da 

PUC Goiás 

 Elizabete Bicalho - Coordenadora do Instituto Dom Fernando da PUC Goiás  

 Darlan Tavares Feitosa - Coordenador de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC 

Goiás 

 Thais Alves Marinho - coordenadora do Mestrado em História da PUC Goiás e 

coordenadora do evento. 

 Tatiana Novais - Redes de pesquisadores/as da comunidade Kalunga e 

coordenadora do evento.  

 Apresentação do site. 
10:30 - 12:30 - AUDITÓRIO DA EFPH - Comunidade Kalunga frente ao novo 

cenário: Direitos, violação de direitos e ações governamentais e não-governamentais.  

 Coordenação e palestrante: Iara Brasileiro - Coordenadora do projeto Turismo 

Sustentável e Infância da UnB/CET. 

 Cleomar Almeida - Jornalista do O Popular. 



  

 

 Denildo Rodrigues (Bico) - Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas - CONAQ. 

 Glaucia Teodoro Reis - Superintende executiva da Mulher e Igualdade Racial - 

Antiga SEMIRA. 

 Vilmar Costa - Presidente da Associação Quilombo Kalunga. 

12:30 - 14:00 - Almoço. 

15:00 - 18:00 - SALA 104 -  Atividade Paralela - Transmissão ao vivo da 2ª Web 

Conferência de Educação Escolar Quilombola. O objetivo é dialogar com os sistemas 

de ensino, instituições de educação superior e movimentos sociais a criação de 

mecanismos para implementar a educação escolar quilombola, respeitando as diretrizes 

curriculares nacionais para essas comunidades. Enviar perguntas para: 

etnicoracial@mec.gov.br 

14:00 - 15:30 - AUDITÓRIO DA EFPH - Comitê de Pesquisas e Projetos da 

Comunidade Kalunga.  
 Coordenação: Lucilene Santos Rosa - Kalunga e Secretaria Cidadã da SEMIRA 

- Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial. 

 Wanderleia Santos Rosa - Comitê e associação Quilombo Kalunga. 

 Maria Helena Serafim Rodrigues - Comunidade Tinguizal Monte Alegre e 

Presidente da Associação de Mulheres Kalunga. 

 Lourdes Fernandes de Souza (Bia) - Associação Quilombo Kalunga, 

comunidade de Riachão - Monte Alegre. 

15:30 - 15:45 - Intervalo. 

15:45 - 18:00 - AUDITÓRIO DA EFPH - Um Olhar sobre o Kalunga do Mimoso 

em Arraias Tocantins. 
 Coordenação: Maria Geralda Almeida - IESA / UFG (Pesquisadora das 

Comunidades Quilombolas Kalunga em Goiás e Tocantins). 

 Elizeth da Costa Alves - Doutoranda em Geografia - IESA / UFG e membro da 

comunidade. 

 Edi Alves Moreira - Membro do Kalunga do Mimoso. 

 Emílio dos Santos Rosa - Presidente da Associação do Kalunga do Mimoso. 

 Magda Suely Pereira Costa - Universidade Federal do Tocantins. 

 Lourivaldo dos Santos Souza - Mestrando de Desenvolvimento sustentável-UnB 

e Coordenador Geral da Associação dos Pequenos Produtores do Kalunga do 

Mimoso. 

18:00 - 18:30 - AUDITÓRIO DA EFPH -  Apresentação de uma Mística - A dura 

realidade dos nossos antepassados atingindo a nossa contemporaneidade. Com: 

Eliane Pinto Teixeira - UFT, Divania Deltrude Moreira - Comunidade Areia Município 

de Monte Alegre-GO e Monte Alegre, Cleiberson Paulino - Engenho II município 

Cavalcante-Go e UFG, Cristiane Pereira dos Santos Souza - Comunidade de Aurora e 

UFT, Laísa da Silva Santos - Comunidade Quilombola Kalunga Vão do Moleque (Prata) 

do município de Cavalcante-GO e UFG, Ianara Francisco Coutinho-Comunidade 

Quilombola Kalunga Vão do Moleque município de Cavalcante- GO e UFG, Janiza dos 

santos castro - Comunidade Mimoso, município Arraias, Arletiane de Sena Cunha - 

Comunidade Mimoso, município Arraias, Rosamilson Deltrude Moreira - Comunidade 

Areia, município de Monte Alegre-GO, Thamyres Alves de Sousa - Comunidade 

Kalunga, Município de Monte Alegre de Goiás-GO UFT - Arraias. 

Mística - A dura realidade dos nossos antepassados atingindo a nossa 

contemporaneidade 



  

 

 
Foto: Nelson Joazeiro  

18:30 - 20:00 - AUDITÓRIO DA EFPH - Primeiras histórias - Narrativas 

sobre o "primeiro contato" com a comunidade. (NÃO OCORREU) 

o Coordenação: Thais Marinho - PUC - Goiás. 

o Procópia Fernandes - Matriarca Kalunga do Riachão - Monte Alegre. 

31/03/2016 (sexta-feira) 
8:30 - 12:30 - SALA 304 - Atividade paralela - Mostra de Filmes sobre a 

Comunidade Kalunga -  
o "Escola Quilombo Educação Cultivada" - Kaled Khidir (00:49:55) 

o "Se eu fosse uma flor - o filme" - Marta Cezaria de Oliveira (01:06:46) 

o "Se eu fosse uma flor - O Processo de Criação de Marta Cezaria de 

Oliveira" - Marta Cezaria de Oliveira (00:14:35) 

o "Rede Kalunga" - Vicente Tozzi (00:02:02) 

o "Povo Marcado, povo feliz" - Ana Beatriz Duarte Vieira (00:08:00) 

o "A Cultura do nosso povo" - Laísa da Silva Santos (00:15:19)  

o Tempo estimado da Mostra - 02:38:49 

08:30 - 11:00 -  AUDITÓRIO EFPH -  Quilombolas: Cultura, Trabalho e 

Cidadania. 
o Coordenação: Maria Clorinda Soares Fioravanti - UFG. 

o Manoel Neres - Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no 

Distrito Federal e Entorno, ligada ao Sindicato dos Bancários de Brasília. 

o Ruben Siqueira - Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra. 

o Maria Helena Serafim Rodrigues - Associação de Mulheres Kalunga e 

Comunidade Kalunga do Tinguizal. 

11:00 - 12:30 - SAGUÃO DO AUDITÓRIO DA EFPH - Lançamento de 

livros:  
            Coordenação: Roberta Rocha Ribeiro - UFT 

o "Letramentos Múltiplos e Interdisciplinaridade na Licenciatura em 

Educação no Campo" - Roberta Rocha Ribeiro - UFT 

o "Os direitos territoriais quilombolas: Além do Marco Temporal" 

- Vercilene Francisco Maia - Kalunga e Direito-UFG. 

o "Educação e Cultura: O olhar e o sentir no chão do Mimoso" - Magda 

Suely Pereira Costa - UFT e UnB. 

o "Educação no Campo e Pesquisa: Políticas, Práticas e Saberes em 

Questão" - Kaled Khidir -UFT 

o "Políticas públicas e os direitos quilombolas no Brasil: o exemplo 

Kalunga" - Cássius Dunck Dalosto - Direito - UFG. 



  

 

o "Esse dom que Deus me deu: a arte e ofício das parteiras tradicionais do 

DF e GO" - Silvéria Santos - Parteira e UnB. 

o "Trilhando o desenvolvimento turístico local na comunidade Kalunga de 

Monte Alegre de Goiás" - Leonardo Ravaglia Ferreira Gonçalves - 

IESA/UFG. 

o "Senhora D'Abadia - Festejo Kalunga no Vão de Almas" - Raquel 

Koyanagi, Ministério da Educação.  

12:30 - 14:00 -  Intervalo para o Almoço. 

14:00 - 17:00 - Apresentação de Trabalhos. Dividido em 4 eixos:  

o Eixo 1: Cultura e Identidade - Coordenador(a): Lourdes Fernandes de 

Souza (Bia) e Rosiane Dias Mota - SALA 205  

o Eixo Misto - Coordenador(a): Ana Beatriz Duarte Vieira e Silvéria 

Santos - SALA 206 

o Eixo 2: Educação, Formação de professores e práticas pedagógicas - 

Coordenador(a): George Leonardo Coelho e Rogério Ribeiro - SALA 

AUDITÓRIO 

o Eixo 3: Políticas públicas e desenvolvimento territorial - 

Coordenador(a): Evelyn Buccar e Leonardo Ravaglia Ferreira 

Gonçalves. - SALA 207 

o Eixo 4: Meio ambiente e saúde - Coordenador(a): Márcia Beatriz Dias 

dos Santos e Adão Fernandes - SALA 208 

17:00 - 18:00 - AUDITÓRIO EFPH -  Plenária de apresentação dos eixos. 

18:00 - 19:00 - AUDITÓRIO EFPH - Encerramento. 

o Apresentação do Estado da Arte e Redes de Cooperação sobre 

pesquisa na comunidade Kalunga - Tatiana Oliveira Novais. 

o Reunião de Encerramento com representantes: da rede de 

pesquisadores/as da comunidade Kalunga, da comunidade e de 

instituições. Escolha da próxima instituição para o próximo 

encontro. Proponentes: Educação do Campo e GEPEC da UFT de 

Arraias-TO, outros candidatos. 

o Desfile de moda Kalunga: roupas e acessórios resgatando saberes, 

fortalecendo a identidade Kalunga da Associação de Mulheres 

Kalunga, apoio de alunas/os quilombolas e Núcleo Coletivo 22, da 

Faculdade de Educação Física da UFG. 

Coordenadoras do III Encontro: Thais Marinho e Tatiana Novais 

 
Foto: Nelson Joazeiro 

 



  

 

Orientações gerais para a produção do 

Resumo  

 
 O resumo expandido deve conter: título, nome dos autores/as e respectivas instituições 

e e-mails, resumo, palavras-chave, introdução, justificativa, objetivos, metodologia, 

referencial teórico, resultados, considerações finais e referências (ao final do texto). No 

caso de projetos de pesquisa, apresentar os resultados esperados. O corpo do texto deve 

responder as seguintes perguntas: o que foi feito? Como? Com quem (parcerias)? Onde 

(local da comunidade)? 

 O resumo expandido deverá ter no máximo 5 páginas (incluindo referências, figuras, 

gráficos e anexos), acompanhado de resumo, apenas em português, com até 350 

palavras e no máximo 3 palavras-chave. 

 Normas: fonte Times New Roman, em tamanho 12 para o corpo principal do texto e 10 

para notas de rodapé. Espaço entre linhas 1,5. 

 As referências no corpo do texto devem seguir o padrão autor-data. 

As referências ao final do texto deverão seguir os seguintes padrões: 

 Para livros, o padrão é: nome do(s) autor(es). Título da obra em negrito, sendo postas 

em caixa-alta as letras iniciais das palavras dispostas antes dos dois pontos, quando 

houver, e as demais todas em caixa-baixa. Ex.: ROCHE, Daniel. História das Coisas 

Banais: nascimento do consumo do séc. XVII ao XIX. Rio de Janeiro, Rocco, 2000. 
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“VAMOS CELEBRAR A COLHEITA DO ARROZ!”: A FESTA DE SÃO JOÃO 

BATISTA E A VALORIZAÇÃO CULTURAL DOS KALUNGA DE SUCURI, 

MONTE ALEGRE-GO 
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Maria Geralda de Almeida2 
2Instituto de Estudos Sócio-Ambientais/UFG – e-mail: priscila.brito2010@hotmail.com; 
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Resumo: Identifica-se em festas Tradicionais Kalunga os momentos de fé, reunião e 

reencontro de familiares bem como a comemoração por algo que se deseja agradecer. São 

João Batista é relembrado a cada ano em festejo quando se celebra a colheita do arroz na 

Comunidade Sucuri em Monte Alegre-GO. Abordaremos as percepções a respeito dessa festa 

religiosa e suas relações tradicionais, bem como o potencial turístico para a comunidade, que 

foram identificados por meio de pesquisa de campo com roteiros de entrevistas abertas e 

registros fotográficos. 

Palavras-chave: Tradição; Percepção e Potencialidade Turística. 
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origem a este trabalho: PROEXT2015/UFG no ano de 2015. E-mail: sscastroalice@gmail.com 
2 Prof. Dra. Titular do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA/UFG). E-mail: 

mgdealmeida@gmail.com 



  

 

A Comunidade Kalunga de Monte Alegre-GO, somada às comunidades de 

Teresina e Cavalcante integra o Sítio Histórico Kalunga3. Embora se assemelham pela matriz 

africana  por serem comunidades quilombolas de  identidade Kalunga, cada uma possui suas 

especificidades e singularidades. 

No ano de 2015, por meio do projeto de pesquisa “Programa Kalunga Cidadão: 

promoção da igualdade racial na comunidade rural quilombola Kalunga de Cavalcante, 

Monte Alegre e Teresina – Goiás”4, realizou-se pesquisas de campo que tiveram o propósito 

de experienciar e levantar potencialidades turísticas no território Kalunga do município de 

Monte Alegre.  

Esses levantamentos consistiram em identificar potencialidades turísticas – o que 

pode se tornar um atrativo turístico – pautado nas riquezas naturais, como as cachoeiras. 

Quanto culturais, ancoradas nas práticas e costumes cotidianos, nos contos, lendas e histórias, 

e, sobretudo na festa de São João Batista.  

 

A festa se faz no preparo  

As comunidades quilombolas de Monte Alegre, assim como as outras 

pertencentes ao Sítio Histórico Kalunga, são formadas por famílias rurais que produzem seus 

alimentos por meio dos roçados, via de regra no sistema “roça-de-toco”. O arroz é a base 

alimentar principal dessas famílias e, portanto, a celebração de sua colheita é o foco principal 

de agradecimento na Festa de São João Batista. A festa não possui uma temporalidade 

precisamente determinada. Os mais idosos desconhecem quando se deu o início: Assim 

expressou um Kalunga de 60 anos que se diz apaixonado por forró.“Eu era criança, e a minha 

avó que morreu com mais de 80 anos não sabia dizer quando começou”,  

A festa gera grande movimentação na Comunidade, e, mesmo sendo de fé 

católica provoca expectativas até em quem se denomina de outras religiões, como o 

protestantismo. É o momento de reencontro de familiares que estão distantes, da entrega da 

promessa feita à Deus por intersecção de São João Batista e também de alegria, de dança e de 

música. A amplitude simbólica do fenômeno desencadeado por uma festa pode ser 

compreendida a partir da análise de Almeida (2010, sem página): 

A festa testemunha as crenças coletivas, as representações do 

sagrado, próprias de uma comunidade ou da maioria de seus 

membros. A festa comunitária possui, de fato, a capacidade de 

produzir símbolos territoriais nos quais o uso social se prolonga 

além de seu acontecimento. Esse simbolismo festivo identifica e 

qualifica os lugares, os sítios, os monumentos, as paisagens e os 

lugares ordinários como uma fazenda, um povoado, uma capela 

(ALMEIDA, 2010, sem página). 

 

 Como já foi expressado, a festa se inicia na expectativa do seu acontecer e se faz 

no preparo. Embora os dias oficiais sejam 29 e 30 de junho, a organização do espaço com as 

barracas de palha e o espaço da cozinha improvisada da comunidade se inicia sete dias antes, 

22 de junho. O dia de São João Batista é 24 de junho, porém a explicação para que a festa 

amplie para o final de semana após a data de São João, é para que alcance o final de semana 

e pessoas que moram distantes possam participar. Durante esses dias que antecedem a festa 

                                                           
3Decreto Federal Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003: Regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
4Edital: PROEXT 2015/UFG–Proponente: Prof. Dra. Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega. 

Coordenadora do subprojeto de Turismo pelo curso de Geografia: Prof. Dra. Maria Geralda de 

Almeida. 



  

 

final, são realizados também novenas com rezas do terço e músicas tradicionais de reverência 

aos santos católicos.  

As chegadas dos participantes da festa se dão de todas as formas: de motocicletas, 

cavalos, camionetes, carros e a pé. Muitas famílias de outras comunidades vão para o Sucuri 

a pé e fazem longas caminhadas de dias inteiros, pegam carona ou pagam por elas. Devido às 

distâncias e a dificuldade de locomoção, essas famílias acampam na Comunidade. 

Normalmente, os mais idosos que chegam para os preparativos, utilizam barracos de palha, 

ao passo que os mais jovens que vão somente aos dias da festa oficial, acampam em barracas 

de camping. 

No espaço da festa, também há barracas para a saúde, caso haja contratempos e 

da educação, para que os alunos da escola da comunidade não tenham que parar suas 

atividades. As figuras 01 e 02 representam a chegada dos Kalunga a comunidade e o espaço 

da festa. 

Figura 01: Chegada à festa. Fonte: Thayza Neves.  2015                                                              

 
Figura 2: Espaço da festa no Sucuri com barracas de palha e ao centro o salão de festa. Fonte: 

Fonte: Casa de Cultura. Antônia Ferreira. 2015. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

Mais do que (re)viverem esses momentos de tradição e celebração, a festa 

possibilita o exercício de práticas culturais como danças, músicas, rezas, histórias, saberes e 

fazeres. É o reforço delas que podem vir a ser valorizadas e tornarem atividades para o 

turismo. Outras pessoas que não têm experiências com uma comunidade, suas relações, as 

festas tradicionais, os saberes e fazeres da culinária de uma comunidade rural têm um apelo 

cultural importante. 

 Para além desses aspectos, conta-se a experiência de estar em uma comunidade 

de remanescentes de quilombos, de valor histórico e social como prova de resistência e luta 

pela vida e patrimônio cultural. 

Figura 03: Cozinha improvisada por rochas e tocos de madeira. 



  

 

 
Autora: Alice Castro. 2015. 

 

A figura 03 representa a preparação do “Banquete” oferecido pelos “Donos da 

Festa”, alimento a ser servido à noite como cardápio principal, composto por arroz, feijão e 

paçoca de carne. Os “Donos da Festa” custeiam todas as despesas como forma de pagar 

promessas, uma das práticas do catolicismo. Embora a festa celebre a colheita do arroz, no 

ano de 2015 e anos anteriores, como relatado pelas mulheres Kalunga, responsáveis pelo 

preparo dos alimentos, o arroz havia sido comprado no supermercado da cidade de Monte 

Alegre. 

Conforme os relatos há dois aspectos que explicam esse procedimento: i) a seca 

prolongada pela falta de chuva impossibilitou a produção do arroz na safra 2014/2015; ii) 

muitos homens e mulheres, devido a idade avançada, já não conseguem plantar roças e pelos 

filhos morarem na capital Brasília ou Goiânia, eles não estão presentes na época de plantar 

e/ou colher.  

Percebe-se que a evasão de jovens é um fato preocupante para os mais idosos. 

Representantes e lideranças da comunidade demonstram essa preocupação, ao relatar que os 

jovens não têm interesse por aprender as músicas e rezas tradicionais, geralmente repassadas 

de geração a geração. Eles temem que a festa perca o sentido de agradecimentos a Deus e a 

São João Batista, pois durante as novenas e atividades religiosas, a participação dos jovens é 

mínima.  

A festa acontece em um determinado local e ali acontecem representações 

simbólicas. Definimos então, o território Kalunga como Patrimônio Material, sendo ele 

demarcado e reconhecido e tudo que há de palpável, como também o Patrimônio Imaterial, 

que para Santana e Simões (2015) podem ser identificados nas práticas simbólicas, vivências 

cotidianas como elas afirmam a seguir: 

[...] práticas simbólicas, representadas por vivências cotidianas, 

hábitos, crenças e modos de fazer e viver em uma sociedade, são 

entendidas como patrimônio imaterial. Tais práticas são 

experiências que, segundo Certeau (1998), constituem-se como 

práticas ordinárias, ou seja, operações culturais que são movimentos 

do dia a dia. (Le Goff, 1996, p. 423) [...] (SANTANA; SIMÕES, 

2015, p. 90) 

 

Deste modo, as referências que temos acerca de Festas e Patrimônio Imaterial e 

a organização da comunidade são consideráveis para que se possa eleger a Festa de São João 

Batista como uma possibilidade turística; Este atributo com o desenvolvimento turístico 

permitiria a comunidade tornar-se conhecida – desejo expresso em conversas pela maioria 

dos Kalunga. 



  

 

Atualmente há a divulgação na cidade de Monte Alegre e poucos moradores da 

cidade participam da festa, além de pesquisadores que já acompanham as festas na 

comunidade há alguns anos. Com essa movimentação, dos próprios atores da festa como os 

visitantes, algumas famílias já se organizaram com barracas para venda de objetos e utensílios, 

preparo de refeições: almoço com galinha caipira, lanches e jantares como tapiocas recheadas, 

pastéis e bolos. Também, já acontece o aluguel de barracas de palha. 

 

Breves considerações finais 

A comunidade Sucuri possui suas particularidades que se diferenciam de outras 

comunidades do Território Kalunga, a festa de São João Batista. Além de celebrar a colheita 

do arroz, a principal produto da base alimentar, a festa também se torna lugar de 

representações de fé, de reencontros e reafirmação da tradição Kalunga. 

Com a possibilidade de potencial turístico, a visibilidade da festa pode se tornar 

positivo tanto para a valorização da comunidade Kalunga e reafirmação de uma cultura 

africana rica e matriarcal das populações brasileiras.  
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Resumo 

 

O presente trabalho trata-se de uma atividade de pesquisa proposta na 

disciplina de Seminário de Pesquisa II, do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal 

do Tocantins, Campus de Arraias. A finalidade deste, era analisar e compreender a 

importância do prato típico “Peta” nas relações sociais das famílias pertencentes a 
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comunidade Kalunga do Mimoso,  situada no Município de Arraias, estado do 

Tocantins. Buscando saber como essa cultura é repassada às crianças. O procedimento 

metodológico utilizado foi a pesquisa qualitativa, contando com observação, ação e 

entrevistas com mulheres moradoras da comunidade, diálogos,  assim como memórias, 

pois somos do povo Kalunga do Mimoso, portanto este é também uma valorização de 

nossa própria história.  O referencial teórico que embasou este trabalho é Kieling (2010)  

Santos (2013). 

  

Palavras chaves: Comunidade; tradição; prato típico. 

 

 

Introdução  

 

O presente resumo revisita um trabalho feito na disciplina de Seminário de 

Pesquisa II, ministrado pela profª Me. Elisabete Ribeiro. Na referida disciplina fomos 

desafiadas a compreender o significado de pratos típicos da região, como as culturas das 

pessoas que o produzem alimentos e partilham com a família e vizinhança.  

Como buscamos afirmar o nosso pertencimento a Comunidade Kalunga do 

Mimoso de onde somos, resolvemos realizar a investigação lá com nossas companheiras 

quilombolas.  

Assim, buscamos observar como se dá a produção da famosa bolacha Peta, no 

interior da Comunidade e, quais os significados deste alimento para a o Kalunga do 

Mimoso, saber como é repassado este conhecimento para as crianças, bem como realizar 

a prática de produzir a bolacha. Compreender como e qual época este fenômeno é mais 

utilizado pelos quilombolas. 

Entendemos que a cultura é parte integrante da identidade de uma dada 

comunidade inclusive, a alimentar, ou seja, cada comunidade tem as suas e alguns 

alimentos só se encontram em um dado lugar. 

Este projeto de pesquisa justificou-se pela valorização da cultura alimentar 

local das pessoas da região de Arraias/TO, que têm estudantes do Curso de Pedagogia 

na Universidade Federal do Tocantins. Pensamos ser importante aprimorar os 

conhecimentos referentes à comunidade, porém nunca tínhamos analisado o valor das 

comidas nesse processo. Esta é uma forma de conhecer/divulgar saberes das pessoas 

que, muitas vezes, têm receio de dialogar e exporem o que sabem ou até mesmo por não 

terem noção da importância desses saberes. Com um olhar mais atento de pesquisadoras, 

o qual estamos nos arvorando, nos mostrou que os alimentos trazem marcas culturais, 

familiares, tradicionais arraigadas no seio familiar e que criam laços de amor e de afeto, 

sendo uma marca das suas origens. 

Objetivo geral  

 

Temos como objetivo geral mostrar o significado da comida típica Preta, 

enquanto cultura, para Comunidade Kalunga do Mimoso de Arraias – Tocantins. 

Objetivos específicos  

 

 Analisar como são repassados esses saberes às crianças; 

 Reconhecer os hábitos alimentares como um fator importante para a valorização da 

cultura da Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso; 

 Descobrir em que épocas a Peta é mais produzida e porquê. 

 

Discussão teórica 



  

 

 

Esta atividade de pesquisa denominada “Prato Feito”, tem o intuito de nos fazer 

refletir sobre os fenômenos como nos aparecem e procurar entender para além desta 

aparência. Ou seja, o trabalho humano que têm por trás dos produtos na maneira como 

são utilizados por nós. Neste caso, mais específico, os alimentos típicos na relação com 

as pessoas que o produzem, ensinam e partilham.  Conforme Kieling (2010, p.37) este 

trabalho de pesquisa reflete sobre a produção econômica que: 

cultiva não só bens e riquezas, ele contribui decisivamente para 

a formação das subjetividades, modos de vida, das pessoas 

envolvidas. Esses processos são permeados por relações 

humanas que produzem conhecimentos práticos. Numa 

perspectiva de pesquisa educacional que valoriza os saberes das 

pessoas para a consolidação de processos educacionais 

significativos e emancipatórios, torna-se fundamental 

reconhecer as ações das pessoas e os saberes envolvidos nessas 

práticas. 

 

Atualmente conseguimos perceber que somos produzidas pela cultura, assim 

como produtoras desta. Compreendemos também que o alimento, representa algo mais 

do que se expressa no momento da partilha, já que este não aparece magicamente em 

nossa mesa, alguém, neste caso, carinhosamente, o produz.   

Na comunidade Kalunga do Mimoso encontra–se uma variedade de comidas 

típicas, as quais que têm grandes significados, sendo valores referenciais e símbolo da 

cultura do cotidiano como, por exemplo, a peta que é algo tradicional daquele lugar. 

Este alimento novo para as novas gerações, que muitas vezes acham inútil 

aquela prática e/ou não têm interesse em aprender, faz com que esse conhecimento vá 

se perdendo aos poucos. Essa desvalorização ocorre por não saberem a importância 

desses hábitos alimentares culturais para as suas vidas. Muitas vezes isso acontece por 

sofrerem fortes influências de culinárias de outras culturas.  

Entendemos que é importante resistir e manter estes costumes do povo 

Kalunga. Para Santos (2013, p.31) “a qualquer época, preparações, (...) apesar de 

sofrerem transformações, são consideradas marco de identidade e resistência à referida 

dominação cultural do período, frente aos da dominação alimentar” 

Percebemos que os modos de agir, neste caso de alimentar-se da comunidade 

Kalunga do Mimoso é peculiar. Para Santos (2013, p.31) “Os nichos marcados por sua 

identidade alimentar mantêm relações próprias na qual a comunicação se dá com 

características bem definidas e inevitavelmente expressadas”. 

Através das entrevistas e da observação participante percebemos que o 

conhecimento da produção da Peta é repassado por transmissão oral das pessoas mais 

velhas para as mais novas.  

Entretanto as gerações mais novas estão saindo da comunidade para estudar, 

pensando em ir em busca de melhorias, acabam sofrendo influências da mídia e de 

culturas distintas, provocando o distanciamento do saber familiar para o conhecimento 

tecnológico-industrial onde tudo já está pronto para ser comprado. Segundo dona Joana 

Fernandes Vidal e Júlia Francisco Soares (2016), mulheres da comunidade, “estes 

alimentos ligam a família e têm mais variedades nos festejos, rezas e reuniões de família 

que ocorrem nos meses de janeiro, junho e setembro”. 

 

Conclusão 

 



  

 

Finalizando, este trabalho contribuiu para que nós percebemos a importância 

de nossa cultura. Antes deste não refletíamos esta relação. Hoje valorizamos os saberes 

culinários da Comunidade como produtor da própria vida. Temos ciência da urgência 

de valorizar e preservar esta, de compreender a relevância do trabalho das mulheres que 

produzem os alimentos, assim como do “Prato Feito” por nós escolhido, a Peta, para 

esta investigação na Comunidade Kalunga do Mimoso.  

 Reaprendemos junto com as crianças a fazer e partilhar a Peta, a qual neste 

momento tem um outro significado para nós. 
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Resumo 

 

O texto a seguir é uma proposta de projeto de pesquisa que será realizada dentro das 

comunidades do território Kalunga, situado no município de Monte Alegre Goiás como 

pré-requisito para a conclusão do curso de pedagogia. Tem como objetivo compreender 

a submersão das culturas nas comunidades quilombolas Kalunga do município de Monte 

alegre Goiás, investigando se são trabalhadas dentro da comunidade, questões que 

favorecem o (re)conhecimento das próprias identidades. Utilizarei como metodologia à 

pesquisa qualitativa, com ida a campo, entrevistas e observação com pessoas que 

residem dentro da comunidade. O referencial teórico principal é Oliveira (2001), 

Baiocchi (1999). 

 

Palavras chaves: Identidades, cultura e comunidade. 

 

Introdução 

 

A proposta do presente trabalho é analisar como se dá o processo da submersão 

da identidade cultural das comunidades quilombolas do município de Monte Alegre 

Goiás e porque essa submersão acontece frequentemente. Analisando se há uma 

preocupação em relação à valorização das culturas quilombolas submersas, porém não 

posta em prática, ou se esta preocupação inexiste dentro das comunidades. Propõe-se 

que os grupos locais reflitam sobre o que está acontecendo. O problema que este 

trabalho busca discutir é o porquê da submersão das identidades, raízes e tradições 

culturais quilombolas de comunidades do município de Monte Alegre-Goiás, 

conhecendo e compreendendo a realidade do lugar, tentando entender o fenômeno do 

abandono da comunidade pelos jovens. O que justifica este projeto é a preocupação que 

gera a tentativa de procurar compreender aquilo que visivelmente está se perdendo com 



  

 

a modernidade enquanto percebe-se que as pessoas mais jovens não estão reconhecendo 

a identidade Kalunga. É notório o receio de tratar da própria cultura e raízes culturais. 

Quando se fala em raízes culturais está se falando da origem de cada grupo, da forma 

em que foi construída a cultura de um povo, as tradições que são tipicamente daquele 

grupo. Atualmente, o que se percebe é a submersão das raízes, tradições e culturas que 

estão cada vez mais desvalorizadas sem que sejam notadas. A modernidade está cada 

vez mais presente, fazendo que o passado fique oculto e as pessoas não consigam se 

identificar. Deste modo as culturas estão ficando despercebidas, não passando de 

geração para geração, como era de costume. 

 

Objetivos 

 

Geral 

 

Compreender a submersão das culturas na comunidade quilombola Kalunga do 

município de Monte Alegre-Goiás. 

 

Específicos 

 

 Investigar se são trabalhada dentro da comunidade, questões que favorecem o 

(re)conhecimento da identidade Kalunga; 

 Compreender porque ocorre a evasão da comunidade, modificando a cultura 

arraigada, desvalorizando sua identidade; 

 Analisar a valorização do novo, paralelamente a desvalorização do tradicional. 

 

Discussão Teórica 

 

Atualmente existe uma realidade nas comunidades quilombolas do município de 

Monte Alegre-Goiás, que é a submersão das culturas que vêm de antepassados. O 

contato com o novo faz com que os jovens e crianças tenham um certo interesse em 

deixar o tradicional de lado sem ressignificá-lo. Hoje em dia alguns jovens negam a sua 

cultura, suas raízes e até mesmo o seu lugar. Muitos deles se sentem envergonhados 

quando se deparam com pessoas do seu grupo, contando a história da comunidade para 

alguém de cultura diferente. Isso acontece quando os jovens deslocam-se da 

comunidade para as cidades grandes, e conhecem culturas diferentes. Tudo a sua volta 

se torna novidade e, a partir desse momento, acabam valorizando a cultura do outro mais 

que a sua própria cultura. A identidade segundo OLIVEIRA (2001,p.38) 

está presente em tudo aquilo que faz parte do seu património 

cultural, em seus costumes e suas tradições. Isso é o que os mais 

velhos preservam e transmitem às crianças. Nas histórias que 

eles contam está a memória de todo o seu povo. Desde o tempo 

de seus ancestrais, ela foi sendo passada de geração em geração. 

Esta identidade está se perdendo aos poucos, com a desvalorização dos jovens 

em deixar de aprender aquilo que está em seu patrimônio, fazendo parecer antiquada 

sem se interessarem a passar adiante. É notório que as pessoas mais velhas preservam a 

cultura, mas é interessante lembrar que quando os mesmos partem para um mundo 

diferente, perdem conhecimentos e experiências diferentes que deveriam ser vistas e 

valorizadas. O deslocamento dos jovens sempre foi uma preocupação para as 

comunidades quilombolas do município de Monte Alegre-GO, pois é a partir do 

abandono da comunidade que as culturas começam se perder, porque não têm quem 



  

 

possa dar continuidade. Mas, se analisarmos esta submersão está surgindo desde que os 

Kalunga venceram algumas dificuldades dos caminhos e as precariedades que existiam, 

como por exemplo, não tinham acesso à estrada, telefone e etc. Eram poucos que 

conheciam a cidade antigamente, somente os homens que iam a cavalos para vender a 

farinha da mandioca, para comprar alguns alimentos, para complementar o pão de cada 

dia. Hoje, temos acesso a quase tudo, com ajuda das novas tecnologias e a maioria dos 

jovens moram em cidades grandes e já tem comunicação com culturas diferentes. Sabe-

se que antigamente o “[...] isolamento foi também sua força, que permitiu conservar seu 

modo de vida tradicional e sua identidade própria.” (OLIVEIRA,2001,p.66). Suponho 

não ter conservado esse isolamento e, sim persistir na valorização do modo de vida 

tradicional da comunidade sem esse bloqueio mantendo-se o patrimônio e a resistência 

da cultura. A conquista do contato com o novo é interessante, porém é importante manter 

o patrimônio cultural, mesmo este sendo resignificado, segundo Serafim (2004): 

 

Manter a cultura é uma coisa, manter a miséria e outra. Andar 

com trouxa na cabeça da comunidade à cidade, (...) isso não é 

cultura é miséria. Para mim cultura é: Rezas, folias, os festejos 

e danças que são passados de geração em geração para que não 

se percam. 

 

Assim, quando falo de raízes, culturas, identidades e tradições, estou me referindo não 

só às danças, rezas, folias, que acontecem mesmo que uma vez ao ano, com todo um 

ritual, naquele mesmo lugar, estou falando das tradições do lugar, dos modos próprios 

de ser das pessoas e não apenas das dificuldades vencidas pelos Kalunga. Hoje em dia, 

as festas que são uma das tradições bem conhecidas dentro da comunidade que está 

perdendo pessoas que faziam aquela celebração toda, pois conforme Oliveira (2001, 

p.56) 

 

[...] em geral são os mais velhos que fazem toda a celebração. 

São eles que puxam a reza dos terços, das ladainhas e dos 

benditos em latim e as rezas dos santos, que aprenderam quando 

ainda eram jovens, com algum rezador antigo. Essa é uma 

tradição que foi sendo passada de geração em geração e é por 

causa dela que foi possível manter a continuidade das festas. 

 

É algo para se pensar, pois se antigamente os jovens valorizavam sua identidade, 

buscavam aprender a cultura local e tradições. Já nos dias de hoje é notório a submersão, 

imagina daqui a alguns anos como será que essa cultura estar presente? É de 

fundamental importância lembrar também da terra, outro fator que está presente na 

história das comunidades. Pela nossa cultura “a terra pertence aos antepassados, que a 

conquistaram e fundaram as primeiras moradias, e os vivos podem apenas a usufruir, 

em grupos familiares, desses espaços (BAIOCCHI, 1999) ”. Visto que foi a partir da 

mesma que conquistamos nossos espaços e é na mesma que se encontra a identidade 

ecultura Kalunga. 

 

Conclusão 

 

Apresentando essa proposta de projeto de pesquisa espera-se como resultado que 

possamos compreender o porquê há essa submersão de cultura, quais são as 

problemáticas geradas dentro das comunidades quando suas culturas vão se perdendo 



  

 

aos poucos, o porquê da evasão, da desvalorização da identidade, cultura, tradições e 

raízes. O projeto prevê atividades que possam instigar a comunidade a valorizar a 

própria cultura antes que esta se perca. 
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RESUMO 

A pesquisa desenvolvida, reporta uma reflexão provinda de um trabalho parcial e 

preliminar sobre o Povo Kalunga. A comunidade visitada fica na localidade de 

Teresina/Goiás, no qual encontram-se o grupo de comunidades remanescentes de 

quilombo.  As comunidades quilombolas, definidas pelo INCRA, são grupos étnicos – 

predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana –, que se 

autodefinem a partir das relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a 

ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. A área foi reconhecida em 1991 

pelo Governo do Estado de Goiás como sítio histórico e patrimônio cultural Kalunga, 

que também é reconhecido como parte do patrimônio histórico e cultural do Brasil. 

Palavras – Chave: Kalunga – Diversidade Cultural – Religiosidade - Quilombos 

 

Introdução  

 

As transformações eminentes da pós-modernidade, favoreceram uma dinâmica 

territorial diferenciada nas comunidades tradicionais, pois não correspondem mais os 

valores e as necessidades de vida das relações, justificadas por Claval (2014;192) com 

a tese de que as configurações culturais não ficam congeladas.  

Para Hall (p.12) o sujeito previamente vivido como tendo identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não. (...) estão entrando em colapso, como 

resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, 

através do qual nós projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 

provisório, variável e problemático. 

mailto:fatimasuelimcp@gmail.com
mailto:Mgdealmeida10@gmail.com


  

 

O tema “QUILOMBOS CONTEMPORÂNEOS E A DIVERSIDADE 

CULTURAL”, é resultado das primeiras impressões, realizadas na Comunidade 

Kalunga “ DIADEMA” em Teresina de Goiás, oriundo do projeto de extensão em sua 

quinta edição Projeto Kalunga Cidadão, no qual, desenvolveu ações comunitárias com 

adultos e crianças, além de oferecer vários serviços gratuitos aos quilombolas Kalunga, 

em que  Servidores e estudantes dos diversos cursos existentes da Universidade Federal 

de Goiás-UFG, contribuíram para o bem-estar daquela comunidade.  

A comunidade visitada é composta por grupos étnicos – predominantemente 

constituídos pela população negra rural –, que se autodefinem a partir das relações 

específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas 

culturais próprias. O Quilombo Kalunga foi o maior e mais importante da região. Aos 

habitantes foi dado o nome de Kalunga ou Calunga, que na língua banto - uma das 

diversas línguas africanas que eram faladas pelos negros trazidos na diáspora, 

principalmente de Angola, Congo e Moçambique - significa lugar sagrado e de proteção 

e são reflexões de uma contextualização e de um olhar que só quem vivencia, sabe o 

real valor de cultuar os festejos e festas oriundos dos Povos e Comunidades 

Tradicionais.  

Conforme o Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, os Povos e Comunidades 

Tradicionais passam a ser definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 

e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007).  

São considerados povos ou comunidades tradicionais, conforme (MORIM, 2009; 

1), os Povos Quilombolas, Indígenas, Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de 

coco-de-babaçu, Comunidades de Fundo de Pasto, Catadoras de mangaba, Faxinalenses, 

Pescadores Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Povos de 

terreiro, Praieiros, Sertanejos, Jangadeiros, Ciganos, Pomeranos, Açorianos, 

Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros, Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, 

Retireiros do Araguaia, entre outros que por mais de dois séculos estas comunidades 

formadas por antigos escravos, negros alforriados constituídas em quilombos buscam 

por seus direitos e pela garantia de seus territórios.  

Com a inclusão do Artigo 68 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição Federal de 1988, que prevê o reconhecimento da propriedade das terras 

dos remanescentes de quilombos, esses grupos foram finalmente reconhecidos 

oficialmente, bem como seus direitos fundamentais respeitados, pois leva em 

consideração o contexto histórico-cultural de determinada sociedade e são baseados nos 

princípios dos direitos humanos, garantindo a liberdade, a vida, a igualdade, a educação, 

a segurança, a liberdade de religião, prescrevendo que o Brasil é um país laico.  

Com essa afirmação queremos dizer que, as diversidades culturais estarão 

acontecendo e tornando as comunidades quilombolas bem mais ecléticas na sua 

contemporaneidade, pois as manifestações culturais Kalunga são representadas pelas 

rezas, folias e festas, que foram transmitidas de geração em geração pelos seus 

ancestrais, por meio da oralidade que se mantém ainda hoje nas comunidades. Essas 

festas são de devoção aos santos e representam a fé e a cura dos enfermos em cada 

localidade, escritos da Antropóloga (BAIOCHHI,2014).  

Aqui abrimos um parêntese para as primeiras impressões, a Comunidade Kalunga 

Diadema na localidade de Teresina – GO, em relação a sua diversidade cultural, cujo 

mudanças são encontradas em relação a sua religiosidade, pois em conversas informais 



  

 

com os Kalunga, quando se trata de religiosidade é unanime a percepção de que a 

religião predominante na Comunidade Kalunga, nos dias atuais é a EVANGÉLICA. 

Sabemos que constitucionalmente, o nosso País, é laico e não deve ocorrer uma 

divisão entre o Estado, Sociedade e a Igreja, não podendo existir nenhuma religião 

oficial, devendo, porém, o Estado prestar proteção e garantia ao livre exercício de todas 

as religiões. Segundo Claval (2014;194) a diversidade cultural do mundo resultava, da 

coexistência de grupos que não viviam o mundo no mesmo ritmo, porque não 

dominavam as mesmas técnicas e tinham maneiras de exprimir sua religiosidade. 

E continua seu pensamento enfatizando que a emergência de uma identidade 

cultural é produto da história e o grupo que daí resulta pode ser um dia questionado e 

atravessado por novas linhas de cisão (Claval 2014;192). O que percebemos é a 

existência de novas motivações diante da religiosidade local e que adentra na identidade 

diante de novas premissas, conceituais, das quais, me atenho apenas em escutar relatos 

de alguns Kalunga que percebem as transformações nas suas tradições, e atribuem 

alguns fatos referentes a ação “natural” como um amalgama entre o campo e o sagrado, 

e se a sua Terra, não produz, é porque está condicionada a um  “castigo de Deuso”, 

reflexo proveniente da falta de romaria que antes faziam, quando a chuva não molhava 

a terra para que pudessem plantar e dela colher seus sustentos.  

E até a “Suça” (dança local), não é mais referenciada, pois a religião “Evangélica” 

não permite expressar as tradições dos povos “Kaluga”.  A Antropóloga BAIOCHHI 

(2013), relata em seu livro “Kalunga povo da terra”, que as festas onde os santos são 

louvados, expressam o sincretismo entre o catolicismo e as influências africanas, ou 

seja, o povo se organiza e festeja sua identidade, bem como a religiosidade – romarias- 

expressão às tradições católicas.  

Claval (2014;188), retrata que as culturas que tem por princípio a adesão do 

indivíduo a um sistema de valores centrais aceitam integrar todos os que concordam 

com os princípios sobre os quais estão assentadas. Logo, é preciso que o espaço das 

experiências vividas, possibilitem autonomia ao indivíduo de escolher e aqueles que 

desejarem mudanças, possam ser também compreendidos pela diversidade atreladas as 

suas identidades contemporâneas. 

Desenvolver um trabalho de pesquisa sob a égide de como as sociedades 

contemporâneas se comportam é um tanto complexo, principalmente quando se trata de 

comunidades tradicionais, pois subentende que permanecem fiéis aos seus traços 

culturais. No Brasil, devido a sua "multi-colonização", formou-se uma pluralidade de 

culturas vindas de praticamente todas as partes do mundo. A pluralidade cultural de um 

país é caracterizada pela aceitação da sua diversidade cultural. Em um 

país monocultural, por exemplo, existem restrições quanto a liberdade de expressão das 

culturas e tradições estrangeiras, sendo até mesmo consideradas alvos de perseguições. 

Todas essas relações se interagem com a ajuda da história acumulada do lugar, produto 

de camadas sobre camadas de diferentes conjuntos de elos e vínculos locais e com o 

mundo exterior (MASSEY, 2000, p. 183-184). 
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Resumo 

A comunicação aborda o início da pesquisa de doutorado no programa de Pós-

Graduação em História que tem como objetivo analisar as culturas quilombolas do 

Território Kalunga, em especial as comunidades Vão de Almas e Engenho II, localizada 

na Chapada dos Veadeiros, nas cidades de Monte Alegre, Cavalcante e Teresina de 

Goiás, pela perspectiva das crianças dessas comunidades. Intenta-se analisar os aspectos 

culturais materiais e imateriais dessas comunidades e a importância das crianças para a 

preservação da cultura dessas comunidades.  

Palavras-Chave: Culturas quilombola, crianças quilombola, Território Kalunga. 

 

Introdução 

A historiografia construída ao longo dos anos nos apresenta as crianças apenas 

como expectadoras da história, elas aparecem nas rodas de expostos, nos colégios 

internos, porém não como protagonistas de sua história. Isto posto, entendemos que a 

percepção das crianças das comunidades tradicionais é fator essencial para a construção 

das identidades dessas comunidades.  

No Estado de Goiás o Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e 

Espacialidades do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de 

Goiás (LAGENTE/IESA/UFG) é referência no estudo das comunidades tradicionais 

negras, representadas pelos quilombolas, congadeiros(as), domésticas, ativistas, 

intelectuais, religiosos, entre outros (BARBOSA, s.d). 

Em Goiás, existem cerca de 33 comunidades quilombolas. A maior comunidade 

é a Kalunga que se localiza nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e 

Terezina de Goiás. O território Kalunga se divide por quatro núcleos principais: 

Contenda e Vão do Calunga, Vão de Almas, Vão do Moleque e Ribeirão dos Bois. As 

dissertações de Mestrado e Doutorado produzidas pelos programas de Pós-Graduação 
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do Programa de Sociologia e Geografia da Universidade Federal de Goiás, destacando 

Almeida (2010), Ratts (s.d), Marinho (2008) e Paula (2003), realizados acerca das 

comunidades quilombolas destacam sua estrutura organizacional, suas relações como 

remanescentes escravistas, sua territorialidade e espacialidade e seus aspectos culturais. 

Em geral, as pesquisas têm como principal objeto de pesquisa as comunidades, são 

trabalhos marcados pela história oral, principalmente das lideranças das comunidades. 

As políticas de reconhecimentos das comunidades remanescentes quilombolas 

serão efetivadas a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Brasileira. O 

artigo 68 o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz que “aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Essa medida constitucional foi interpretada como uma reparação histórica de 

injustiça herdada da sociedade escravocrata brasileira e o reconhecimento dos direitos 

aos remanescentes quilombolas no Brasil. Os artigos 215 e 216 da Constituição 

Brasileira garantem a preservação cultural dessas comunidades.  

 I

sto posto, se percebe que os direitos as comunidades remanescentes quilombolas estão 

associados aos direitos de terra e da sua preservação cultural, tendo o Poder Público 

responsabilidades legais para as comunidades que conseguem a titulação5. Os aportes 

legais garantidos pela Constituição Brasileira só se efetivam após a titulação dos 

territórios quilombolas. No entanto menos de 1% das comunidades remanescentes 

quilombolas do Brasil são tituladas, das quais segundo atualização de fevereiro de 2015 

realizada pela Fundação Palmares, 326 comunidades estão com processos abertos para 

a titulação das terras e aguardam a emissão da certidão.  

Com a obrigatoriedade da lei 10639/2003 acerca do ensino nas escolas da 

História e Cultura Africana e Afrodescendente, assuntos como as comunidades 

quilombolas, suas definições, singularidades e particularidades iniciam um processo de 

reconhecimento na formação cultural do país, levantando suas questões econômicas, 

sociais, culturais, entre outras.  

O conhecimento dessas comunidades tradicionais é importante para além da 

obrigatoriedade das leis, saber e entender aspectos desses grupos étnicos é conhecer 

parte da história do Brasil e de Goiás. Para além disso, as culturas de uma comunidade 

não são construídas e preservadas apenas por decretos de leis, os agentes das 

comunidades são os principais expositores dessas manifestações culturais. Nesse 

sentido a pesquisa a ser construída visa captar e apreender as culturas quilombolas do 

Território Kalunga pela perspectiva das crianças pertencentes a essas comunidades. 

 

Objetivos 

 Analisar a percepção da representação das culturas remanescentes quilombolas 

e pelas crianças, até 12 anos, pertencentes às comunidades de Vão de Almas e 

Engenho II no Território Kalunga.   

 

                                                           
5 O Decreto 4.887, de 2003, atribuiu ao Incra a responsabilidade de identificar, reconhecer, 

delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas pelos Kalunga. Assim, o órgão passou a ser o 

responsável por retirar ocupantes não-quilombolas da área. Diante das contradições sobre esta 

construção legalmente impossível da PCH na área que é de interesse coletivo e inalienável, ele 

pediu, após o conflito anunciado, a suspensão do processo de licenciamento da hidrelétrica, 

alegando a existência do processo de regularização do Território Quilombola Kalunga. 

(ALMEIDA, 2010) 



  

 

Metodologia 

Os relatos orais são para a pesquisa considerados fontes orais, como base 

conceitual, nos apropriamos dos estudos de Ioan Garrido, Philippe Joutard e Michael 

Pollak. Segundo Pollak (1992) as fontes orais estão ligadas a construção da memória, e 

que está se faz na relação e compreensão dos acontecimentos, indivíduos e lugares.  

A memória, por sua característica seletiva, carrega os sentimentos de seus atores 

e por isso ao ser analisadas por seus próprios autores nos aproxima de uma pluralidade 

das realidades e dos atos (POLLAK,1992). 

A pesquisa contará com trabalhos de campo nas comunidades em questão. 

Nesses trabalhos de campo, a observação da comunidade será necessária para a 

construção da tese, como produto final da análise dos dados a serem coletados durante 

os meses de doutoramento. Parte da metodologia dessa pesquisa é a aplicação de 

questionários com as crianças e adultos das comunidades, oficinas de aprendizagem, 

oficinas de desenhos, oficinas de fotografia, oficinas de contação de histórias e 

entrevistas. Com efeito, espera-se a construção de uma documentação fotográfica da 

cultura imaterial com a intencionalidade de publicação de um foto/livro.  

Os principais conceitos a serem trabalhados para a realização da pesquisa são 

conceitos de comunidades tradicionais, identidades, cultural imaterial e cultura material. 

Para analisar os conceitos de comunidades tradicionais e de cultural imaterial, a pesquisa 

se propõe a dialogar com a Sociologia e com a Antropologia. Para a construção do 

estudo verifica-se a necessidade de dialogar com as áreas afins da História buscando 

definições de conceitos interdisciplinares.  

A compreensão desses conceitos é relevante para a realização do estudo proposto 

neste projeto, pois possibilita maior interpretação do tema na fonte e no contexto em 

que está inserido. No Brasil temos um longo caminho a percorrer, no que se refere às 

pesquisas sobre as crianças, suas experiências e culturas. O campo da sociologia da 

infância tem nos ensinado que as crianças são atores sociais porque interagem com as 

pessoas, com as instituições, reagem frente aos adultos e desenvolvem estratégias de 

luta para participar no mundo social. Mesmo assim, ainda necessitamos construir 

referenciais de análise que nos permitam conhecer estes atores sociais que nos colocam 

inúmeros desafios, seja na vida privada ou na vida pública. 
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RESUMO 

Esse estudo alinha-se às investigações da Psicologia Social, de base sócio-

construcionista, com metodologia das práticas discursivas, amparado nas leituras de 

Berger(1995); Spink e Medrado (1998), Spink (2004); Ibáñez(1994), Íñiguez,(2002), 

Gergen (1985);  Foucault (1977), Borges (2008, 2013), dentre outros. Para compreender 

as múltiplas fontes de formação das identidades das mulheres Kalunga, concorrem, de 

forma decisiva, os atos de linguagem, numa tentativa de compreender os repertórios, as 

narrativas e as possíveis relações de interseccionalidade. Ao problematizar como as 

práticas discursivas da comunidade Kalunga contribuem  para a construção das 

identidades da mulheres Kalunga foram decisivas as leituras de Hall (2002, 2006, 2007), 

de T.T. Silva (2007, 2011) e Giddens (2003), partindo do pressuposto que as identidades 

são  construídas por meio das relações de classe, sexo, gênero, raça e etnia e se 

processam por meio de diferentes atravessamentos, o que implica dizer que as 

identidades são históricas, fluidas e não fixas e que podem ser entendidas como formas 

de resistência e/ou tentativas de transformação de práticas hegemônicas. Para discutir 

sobre a interseccionalidade presente na construção dessas identidades busquei os 

estudos de Kia Caldwell (2000); Crenshaw (1989, 1981 e 1994) e Nogueira (2013). 

Nesse contexto surgem algumas questões a serem problematizadas no decorrer do 

estudo, dentre elas: Como as práticas discursivas da comunidade quilombola contribuem 

para a construção das identidades das mulheres Kalunga? Quais são as múltiplas fontes 

de formação das identidades das mulheres Kalunga? Os processos de hierarquização e 

inferiorização contribuem para manutenção das desigualdades sociais e para e exclusão 

                                                           
6 Doutora em Psicologia Social (PUC-SP), é professora do curso de Psicologia e do Professora 
do Programa de Doutorado em Psicologia da PUC-GO. 
7 Pedagoga, Mestre em Gestão do Patrimônio Cultural (PUC-GO) e Doutoranda em Psicologia 
(PUC-GO) 



  

 

social das mulheres Kalunga?  Como resultados espero possibilitar a circulação e 

produção de novos saberes acerca das questões de construção das identidades das 

mulheres Kalunga remanescentes dos quilombolas. 

 

Palavras-chave: sócio-construcionismo, identidade e Kalunga. 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao iniciar o Doutorado em Psicologia-PUC-GO, passei também a participar do 

Núcleo de Estudos Psicossociais – NEPSI, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Psicologia da Universidade Católica de Goiás (PUC), a partir de então, 

mobilizada pelas leituras sócio-construcionistas, surgiu a inquietação e a necessidade de 

conhecer como se dá a construção das identidades das mulheres Kalunga de Cavalcante, 

Teresina de Goiás e Monte Alegre, cidades situadas no norte de Goiás. 

Esse estudo alinha-se às investigações da Psicologia Social, de base sócio-

construcionista, com metodologia das práticas discursivas, amparado nas leituras de 

Berger(1995); Spink e Medrado (1998), Spink (2013); Ibáñez(1994), Íñiguez,(2002), 

Gergen (1985);  Foucault (1977), Borges (2013), dentre outros. 

Na Psicologia Social, os estudos que enfocam as práticas discursivas e a produção de 

sentidos no cotidiano (SPINK, 2004) alinham-se às posturas do construcionismo social. 

Este, por sua vez, constitui-se na dinâmica das mudanças que vêm ocorrendo desde o 

século passado em vários domínios de saber, que deram centralidade à linguagem na 

produção de conhecimentos e de realidades (IBANEZ, 2004). O sentido é uma 

construção social, um empreendimento coletivo, interativo, por meio do qual as pessoas 

constroem os termos a partir dos quais compreendem e lidam com as situações e 

fenômenos à sua volta. 

Ao problematizar como as práticas discursivas da comunidade Kalunga 

contribuem  para a construção das identidades da mulheres Kalunga foram decisivas as 

leituras dos estudos de Hall (2002, 2006, 2007) e de T.T. Silva (2007, 2011) e Giddens 

(2003), partindo do pressuposto que as identidades são  construídas por meio das 

relações de classe, sexo, gênero, raça e etnia, o que implica dizer que as identidades são 

históricas, fluidas e não fixas e que podem ser entendidas como formas de resistência 

e/ou tentativas de transformação de práticas hegemônicas. Dentro desse enfoque, as 

questões teóricas sobre discurso têm uma dimensão importante para a compreensão dos 

grupos sociais e suas intersecções na construção de identidades como modos de 

resistência à imposição de determinados sentidos cultural e socialmente produzidos.  

No campo da sociologia Giddens (2003) reflete sobre o sentido da sociedade em 

que vivemos e penetra no terreno da auto-identidade, procurando analisar de que forma 

a contemporaneidade se relaciona com os aspectos mais íntimos da vida pessoal. 

Giddens (2003) propõe que a história de vida passe a ser entendida como a própria 

identidade da pessoa. A identidade não será portanto, encontrada no comportamento, 

mas na narração da própria vida. Tal narrativa pode ser analisada em termos dos 

cenários, temas, ações, intriga, personagens, imagos, tonalidade emocional, 

complexidade de estrutura entre outras possibilidades. 

O Sociólogo Hall (2006) apresenta o conceito do que denomina “identidades 

culturais” como aspectos de nossas identidades que surgem de nosso “pertencimento” a 

culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais, mas apesar 

desta visão de sujeito soar como perturbadora, visto seu caráter de incerteza e 

imprevisibilidade resultante do deslocamento constante, ela tem características 

positivas, pois se, de um lado, desestabiliza identidades estáveis do passado, de outro, 

abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novos sujeitos. 



  

 

O Professor Silva (2007) mostra a impossibilidade de pensar a identidade fora 

da história, da linguagem, da cultura e das relações de poder. A historiadora Ribeiro 

(2006) mostra que as comunidades remanescentes dos quilombos são verdadeiros 

núcleos de resistência histórica. Abrigam população negra escravizada e desprovida de 

acesso às políticas públicas educacionais, de saúde, habitação e trabalho. Segundo a 

autora os quilombos estão agregados pela necessidade de sobrevivência do povo negro 

e unidos por uma ancestralidade comum, representada em seus elementos linguísticos, 

religiosos, culturais e na organização político-social.   

Para o antropólogo Arruti (2006) a utilização do termo "remanescentes de 

quilombos" é uma forma de tornar essas comunidades negras nomeáveis, classificando-

as, e admitindo nelas a presença do estado de negro/escravo, com fim de dar a elas 

visibilidade. 

Nesse contexto, este Projeto de Pesquisa tem como objetivo apreender como as 

questões de interseccionalidade contribuem para a formação das identidades das 

mulheres Kalunga de Cavalcante-Goiás, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, 

cidades situadas no norte goiano. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia proposta é de cunho qualitativa, orientada pela abordagem teórico-

metodológica de práticas discursivas e produção de sentidos (SPINK, 2004), que se 

alinha aos pressupostos do construcionismo social em pesquisa (INIGUEZ, 2002), a 

qual compreende o discurso como produtor e modificador de realidades e não como 

simples meio de expressão.  

O corpus da pesquisa abarcará as narrativas (Clandidinin e Conbnelly, 2015) 

colhidas por meio de entrevistas que ocorrerão com as mulheres remanescentes dos 

quilombolas das cidades de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, situadas no 

norte goiano. 

   

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 Apreender como as questões de interseccionalidade contribuem para a formação 

da identidade das mulheres Kalunga remanescentes dos quilombolas da região 

de Cavalcante-Goiás; 

 Identificar as narrativas das mulheres Kalunga da região de Cavalcante-Goiás; 

 Desnaturalizar valores e práticas que se estruturam na manutenção das 

inferioridades das mulheres Kalunga, às quais possam estar submetidas; 

 Possibilitar a circulação e produção de novos saberes acerca das questões de 

construção de identidade das mulheres Kalunga remanescentes dos quilombolas 

das cidades de Teresina de Goiás, Monte Alegre de Goiás e Cavalcante, cidades 

situadas no nodeste goiano. 

 

SITUAÇÃO ATUAL  

Obtive junto à Associação Quilombo Kalunga (AQK) a declaração de Instituição 

Co-Participante e junto às mulheres Kalunga solicitarei que assinem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de acordo com as exigências do Comitê de 

Ética em Pesquisa da PUC-GO e buscarei junto ao Conselho de Ética a aprovação desse 

Projeto de Pesquisa.  

Fiz contato com as mulheres Kalunga indicadas pelo Presidente da Associação 

Quilombo Kalunga (AQK) e a partir da aprovação do Projeto, pelo Conselho de Ética, 

iniciarei a pesquisa, a qual será realizada com dez mulheres, previamente indicadas pelo 

Presidente da associação Quilombo Kalunga (AQK), nas cidades de Cavalcante, Monte 



  

 

Alegre e Teresina de Goiás, cidades essas situadas na região norte do Estado de Goiás. 
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Orientador: Prof. Dr. Aldimar Jacinto Duarte 

 

Resumo  

Esta pesquisa está vinculada ao projeto de pesquisa Centro de Memória, Documentação 

e Referência em Educação de Jovens e Adultos (EJA) Educação Popular e Movimentos 

Sociais para a Região Centro Oeste, denominado Centro Memória Viva. Trata-se de um 

projeto de mestrado que se insere na linha de Educação, sociedade e Cultura do 

Programa de Pós Graduação em Educação da PUC Goiás.   O estado de Goiás possui 

relevante participação nas discussões nacionais acerca da temática quilombola, por 

conta da presença dessas comunidades remanescentes situadas no atual Sítio Histórico 

do Patrimônio Cultural Kalunga. Investigar a realidade dos jovens Kalunga, suas 

trajetórias formativas e identitárias construídas pelas tradições, seus elementos culturais 

significantes, o pertencimento ao território e suas histórias de vida é o intuito desse 

trabalho. Isso significa reconhecer os elementos constituintes da cultura Kalunga, para 

buscar os fundamentos estruturantes que rementem à memória dessas comunidades a 

partir da história oral e das histórias de vida que foram internalizados nos habitus do 

grupo, sobretudo entender esses elementos culturais são transmitidos e perpetuam sob o 

olhar dos jovens dessas comunidades a ponto de reconhecerem-se ou não como 

Kalunga.  

 

Palavras-chave: 

Kalunga, juventude, formação. 

 

Apresentação do problema 

O presente projeto de investigação tem como objetivo investigar a realidade dos 

jovens Kalunga, suas trajetórias formativas e identitárias construídas pelas tradições, 

seus elementos culturais significantes, o pertencimento ao território e suas histórias de 

vida. Consideramos como constituidores do problema central os seguintes 

questionamentos ao objeto do estudo: quais as condições socioculturais dos jovens 

Kalunga de Cavalcante-GO, suas principais expressões culturais enquanto pertencentes 

àquela comunidade, e quais as formas em que as memórias do grupo são transmitidas 

para os jovens? Considerando que os processos simbólicos são marcados por 

significados e sentidos coletivos, quais os sentidos atribuídos pelos jovens Kalunga às 

suas memórias e tradições?  Quais os sentidos atribuídos por esses jovens quanto à 

mediação da educação escolar na construção ou negação da cultura do povo Kalunga?  
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E finalmente, como esses jovens se veem enquanto identidades vivas frente às memórias 

de seu grupo e, por conseguinte, o que é ser jovem Kalunga hoje?  

 

Procedimentos da pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa elegeu-se como base empírica dois grupos 

de jovens residentes nas comunidades Kalunga do Engenho II e Vão de Almas, 

localizadas na zona rural do município de Cavalcante-GO e, portanto, esses grupos 

possuem singularidades relacionadas aos aspectos sociais, culturais, geográficos, 

históricos e étnico-raciais.  

A escolha da comunidade Kalunga do Engenho II é devido a sua proximidade 

com o meio urbano do município de Cavalcante-GO e por contar com recursos 

estruturais como energia, elétrica, escola de Ensino Médio e posto de saúde, levando à 

dedução que haja supostamente maior grau de integração dessa comunidade à cultura 

comum em que se assentam as sociedades no tempo presente. Já a comunidade do Vão 

de Almas apresenta maior dificuldade de acesso e consequentemente seu isolamento 

parcial, mas de maior grau que a anterior como com outras comunidades da região, 

supõe-se que ainda mantém sua cultura e identidade sem muita influência de agentes 

externos. 

Dessas comunidades serão selecionados 10 jovens de 17 à 19 anos de idade para 

aplicação do questionário e posteriormente as entrevistas, totalizando 20 jovens. Sendo 

que destes, 05 serão egressos do Ensino Médio por deduzirmos que tendem a apresentar 

um discurso acerca do “ser Kalunga” mais coeso à suposta visão legitimada da 

coletividade; enquanto que os outros 05 não egressos do Ensino Médio podem 

apresentar uma visão adversa do suposto consenso grupal. Além de construir o perfil 

sócio econômico desses grupos de jovens e relacionar suas trajetórias formativas e os 

processos de construção identitária com a ausência e a contribuição direta da educação 

escolar em suas histórias de vida. 

Essa pesquisa lança mão dos seguintes procedimentos e instrumentos 

metodológicos para a sua realização: 

1) Discussão, ajustes e construção teórica e metodológica dos objetivos e dos 

processos de realização da pesquisa. 

2) Pesquisa bibliográfica por meio de um levantamento que fará parte das 

referências bibliográficas, que contemplem as seguintes temáticas: juventude do 

campo, habitus e espaço social, história, memória, história de vida e 

comunidades Kalunga. 

3) Trabalho de campo, realização de momentos de observação e entrevistas dos 

dois grupos de jovens. 

 

Referencial teórico 

Esta pesquisa insere-se na metodologia dos estudos qualitativos de tipo 

etnográfico que privilegiam a história, a memória e, em especial as histórias de vida dos 

sujeitos como elementos explicativos das descrições e sentidos atribuídos à realidade e 

condição por eles vividas. Orienta-se pela perspectiva histórico-dialética e relacional 

fundamentadas em autores da História Oral, Escola de Birmingham e em Bourdieu, por 

compreender que a construção das formulações teóricas e empíricas na construção do 

objeto proposto necessita de uma análise tanto em seu aspecto histórico e antropológico 

como sociológico no intuito de compreender as condições de vida e perspectivas de 

futuro dos agentes a serem investigados. 

A metodologia desse trabalho de pesquisa se fundamenta nos conceitos de 

história e memória de Halbwachs (2006), Ricoeur (2007) e Nora; acerca da história oral 



  

 

em Paul Thompson (1998); nos conceitos de habitus e campo e espaço sociais de 

Bourdieu (2012); sobre Cultura em Williams (2011) e Hall (2004); nas obras de 

Baiocchi (2013), Marinho (2208) e Almeida (2015) realizadas no território Kalunga; em 

Brandão (1977), Palacin (2008) e Silva (2003) sobre a escravidão em Goiás e Florestan 

Fernandes (2008), Gilberto Freyre (2006), Emília V. da Costa (2010), Katia Q. Mattoso 

(2016), Ronaldo Vainfas (1986) e Clóvis Moura (1987) acerca do processo de 

integração do negro na sociedade de classes. 

Halbwachs (2006) mostra a importância do dualismo inerente à essência dos 

grupos, que envolve tanto a força e coesão do coletivo e as particularidades e 

subjetividades dos indivíduos: 

(...) a memória coletiva contém as memórias individuais, mas 

não se confunde com elas – evolui segundo suas leis e, se às 

vezes determinadas lembranças individuais também a invadem, 

estas mudam de aparência a partir do momento em que são 

substituídas em um conjunto que não é mais uma consciência 

pessoal. (HALBWACHS, 2006, p.71) 

 

Para se chegar a uma história viva e presente no dia a dia dos indivíduos é 

necessário que se exercite consciente e permanentemente a memorização do que é 

marcante à coletividade. Essa característica é inerente aos grupos que guardam uma 

historicidade em Ricoeur (2007) quando afirma que:  

Com a rememoração, enfatiza-se o retorno à consciência 

despertada de um acontecimento reconhecido como tendo 

ocorrido antes do momento em que esta declara tê-lo sentido, 

percebido, sabido.(...)A memorização, em contrapartida, 

consiste em maneiras de aprender que encerram saberes, 

habilidades, poder-fazer, de tal modo que estes sejam fixados, 

que permaneçam disponíveis para uma efetuação, marcada do 

ponto de vista fenomenológico por um sentimento de facilidade, 

de desembaraço, de espontaneidade.(RICOEUR, 2007, p. 73) 

 

Da mesma maneira que os jovens Kalunga estão inseridos numa coletividade e 

está por sua vez está instalada num determinado espaço social, que indubitavelmente 

guardam aspectos que marcam e determinam os seus habitus, no sentido expresso por 

Bourdieu (2012): 

O habitus, como indica a palavra, é um conhecimento adquirido 

e também um haver, um capital (de um sujeito transcendental 

na tradição idealista), indica a disposição incorporada, quase 

postural –, mas sim de um agente em ação. (BOURDIEU, 2012, 

p.61) (Grifos do autor). 

 

Para tratar especificamente do povo Kalunga, e sobretudos os jovens, vamos 

buscar nos estudos da antropóloga Baiocchi (2013) a definição do termo Kalunga que a 

leva afirmar que eles: 

(...) são vistos como descendentes de escravos que, à deriva da 

sociedade institucional, constroem uma cultura própria, tendo 

como parâmetro sua história de grupo “isolado”: como um 

quilombo, delimitam fronteiras e, coletivamente, seguem uma 

história e uma cultura peculiares. Em sua especificidade, os 

Kalunga põem em pauta a discussão da historicidade dos 



  

 

quilombos no seu sentido de luta, resistência, lugar de moradia 

e construção de uma nova vida, mas não se esgota o seu perfil 

de “lavrador negro” e “comunidade negra isolada no mundo 

rural”. 

(BAIOCCHI 2013, p. 18) 

 

Hoje a região dos Kalunga passa a ser compreendida como portadora de um novo 

status institucionalizado ao ser designada como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural, 

segundo Almeida (2015), pois: 

Considerando que são detentoras de um patrimônio, após a 

formalização de identidade como Sítio por meio da Lei Estadual 

nº 11.409-91; desde então, os Kalunga buscam o 

reconhecimento e o apoio nacional (...) Patrimônio, para eles 

significa ter a propriedade das terras. (ALMEIDA, 2015, p.48) 

 

Porém, após a abolição os negros libertos carregaram em si o fardo de por si 

mesmo construir mecanismos que lhes garantisse sua inserção na sociedade emergente, 

sobre isso Fernandes (2008) no início de sua obra sentencia: 

O liberto viu-se convertido, sumária e abruptamente, em senhor 

de si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e por seus 

dependentes, embora não dispusesse de meios materiais e morais 

para realizar essa proeza nos quadros de uma economia 

competitiva. (FERNANDES, 2008, p.3). 

Sob esses aspectos que marcam a trajetória dos negros rumo à integração na 

sociedade de classes a bibliografia verifica um processo dialético, que envolve situações 

de harmonia, mas também de muitos conflitos, não podendo negar a existência do 

racismo e das relações sociais racializadas. Tudo por conta dos resquícios deixados pela 

escravidão. 

 

Resultados 

a) Produção de um artigo científico em 2016 sobre a temática;  

b) Participação em eventos e seminários relacionados à temática; e, 

c) Produção da dissertação de mestrado; 

 

Intenta-se com este estudo compreender: 

a) O processo sócio-histórico-cultural da transmissão da memória de duas 

comunidades Kalunga;  

b) Histórias de vidas, condições de vida e perspectivas de futuro dos jovens 

Kalunga; 

c) Processos de construção de identidades dos jovens Kalunga; 

d) Os sentidos atribuídos dos jovens Kalunga à educação escolar quanto à 

contribuição dessa instituição na transmissão e preservação das memórias dos 

povos Kalunga.  
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Resumo: A comunidade Kalunga está situada em um local de difícil acesso, e por vários 

anos seus moradores tiveram pouco contato com as cidades próximas. Com a expansão 

dos estudos sobre os Kalunga, com a criação de políticas públicas voltadas para as 

comunidades tradicionais, e até mesmo com a autoatribuição deles próprios como 

quilombolas, ocorreu a progressiva presença de externalidades na comunidade nas 

últimas décadas. Entre outras, pode-se destacar a instalação de missionários e igrejas 

protestantes no território Kalunga. Teve-se como objetivos analisar a influência do 

protestantismo na Comunidade Quilombola Kalunga, ressaltando a produção da 

sacralidade do espaço protestante, da ressignificação de práticas territoriais e identitárias 

do Kalunga convertido, e da paisagem cultural lida pelo quilombola. Adotou-se como 

metodologia a abordagem da geografia cultural, e utilizou-se a análise dos discursos 

para tratamento dos dados. Os resultados permearam uma leitura do modo de vida 

Kalunga e de que forma o discurso religioso proporciona uma ressignificação das suas 

práticas territoriais e identitárias, e de suas paisagens culturais.  

 

Palavras-chave: Evangelismo. Comunidade Tradicional. Conflitos Culturais. 

 

 

A Comunidade Quilombola Kalunga, situada no Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga – SHPC, regiões norte e nordeste do estado de Goiás, consiste em uma 

comunidade rural. Trata-se de um povo em uma condição subalterna, os quais vivem às 

margens da sociedade, e possuem sua história e identidade descritas por meio de 

narrativas oficiais de órgãos governamentais e instituições de modo em geral.  

Contudo, esse povo tem seu modo de vida e sua identidade territorial construídos 

dentro de um imaginário coletivo, permeado por distintas práticas culturais associadas 

ao catolicismo popular. Nas últimas décadas essa comunidade passou a ser evangelizada 
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por agentes protestantes. As ações destes, inicialmente esporádicas, se tornaram cada 

vez mais frequentes, isso culminou na abertura de Igrejas Protestantes nos limites do 

território Kalunga.  

Neste contexto, a temática principal desta tese está relacionada a uma leitura 

geográfica sobre o protestantismo e essa comunidade tradicional. São abordadas 

questões voltadas para os discursos religiosos, os conflitos identitários, a ressignificação 

de práticas culturais, entre outras que envolvem a cultura local e a identidade territorial 

Kalunga.  

Teve-se como objetivos analisar a influência do protestantismo na Comunidade 

Quilombola Kalunga, ressaltando a produção da sacralidade do espaço protestante, da 

ressignificação de práticas territoriais e identitárias do Kalunga convertido, e da 

paisagem cultural lida pelo quilombola. Assim como também se propôs a investigar as 

novas relações territoriais estabelecidas pelo Kalunga subalterno após a entrada da 

Igreja Protestante frente aos discursos religiosos proferidos pelos pastores, e de que 

forma o discurso do quilombola retrata a ressignificação de suas identidades territoriais. 

Escolheu-se como categorias espaço, território e paisagem.  

Dividiu-se a metodologia em método e instrumentos metodológicos. O método 

escolhido permeou a abordagem da geografia cultural adensando na espiritualista 

apresentada por Andreotti (2002, 2003). Utilizou-se como instrumentos metodológicos 

a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. No tratamento dos dados realizou-se a 

análise dos discursos com base em Orlandi (2005), Foucault (1986, 1996, e 1999), 

Fernandes (2005), e Possenti (2002).  

E, como procedimentos uma reflexão sobre a relação da religião com as 

categorias geográficas: espaço vivido, território, territorialidades, identidades 

territoriais, e paisagem cultural. Uma análise histórica é feita sobre a expansão do 

cristianismo, inclusive no território brasileiro e como essa religião atingiu as 

comunidades tradicionais.  

Com este estudo houve a identificação de novas formas de relações territoriais 

estabelecidas no Sítio após a entrada do Protestantismo. O Kalunga convertido se 

aproxima com o “de fora” por causa da identificação religiosa, dos benefícios sociais, 

de aspectos e experiências espirituais, e ora se aproxima, ora se distancia dos “de dentro” 

por causa dos conflitos de ideias gerados pelos discursos religiosos. Verificou-se, ainda, 

que o Quilombola ao se converter ao Protestantismo ressignifica as estruturas de suas 

crenças de acordo com os novos dogmas e doutrinas religiosas apreendidos 

discursivamente. 

Defende-se a partir deste estudo que o Protestantismo imprime, por meio dos 

discursos religiosos, distintas marcas nas identidades territoriais, nos espaços, nos 

territórios, nas territorialidades, e nas paisagens produzidas nas Comunidades 

Tradicionais. Essas marcas se dão no campo da imaterialidade, da intangibilidade, e da 

invisibilidade, e estão associadas às construções espirituais, emocionais, discursivas e 

do imaginário dessas Comunidades. 

A influência dessa religião está situada em uma dimensão pós-colonial, e é 

resultado do poder exercido pelas Igrejas Protestantes sobre as Comunidades 

Tradicionais. As relações territoriais estabelecidas entre as Comunidades e os Agentes 

Religiosos são marcadas por sentimentos ora de obediência, de respeito, de 

subordinação ao sagrado e à liderança religiosa terrena; ora de desconfiança, de aversão, 

e de indignação ante a consciência de manipulação religiosa. Acredita-se que os 

“obreiros” se assemelham a “colonizadores” religiosos, com discursos dominantes que, 

por meio de afirmações advindas de “verdades” espirituais e virtuais, ressignificam as 

práticas e o modo de vida dessas comunidades. Esses “colonizadores” trazem consigo o 



  

 

atendimento às necessidades sociais dos indivíduos subalternos como forma de garantir 

o acesso ao território. 

Neste contexto, o SHPCK é exibido pelos órgãos oficiais como uma Área de 

Proteção Ambiental, e como um Território com a função de garantir a continuidade das 

tradições, o respeito ao modo de vida, à memória cultural, à dignidade, à inclusão social, 

e à segurança de qualidade de vida aos quilombolas. Contudo, este apresenta-se como 

um território formado por marcas produzidas invisível e intangivelmente pelas 

intervenções da religião protestante. Esse Território Quilombola constitui-se em um 

palco de distintas relações de poder e de conflitos que envolvem a religiosidade, as 

necessidades sociais e a intolerância religiosa com suas práticas tradicionais. 
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Justificativa  
As Comunidades Tradicionais são consideradas como detentoras de grande 

conhecimento específico comparadas com as populações urbanas. Para Posey (1996: 

150), o conhecimento tradicional define-se como:  
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“Um sistema de crenças e práticas características de grupos culturais diferentes. 

Além de informação geral, existe o conhecimento especializado sobre solos, agricultura, 

animais, remédios e rituais. Esse conhecimento, frequentemente, lida com elevados 

níveis de abstração, tais como noções de espírito e seres ou forças mitológicas. Os povos 

tradicionais, em geral, afirmam que, para eles, a “natureza” não é somente um inventário 

de recursos naturais, mas representa as forças espirituais e cósmicas que fazem a vida o 

que ela é”.  

Fatores socioculturais e o desenvolvimento urbano com o crescimento das 

grandes cidades formando polos de atração econômica colocam em risco este importante 

acervo de conhecimentos tradicionais e saberes que obrigam as novas gerações a 

deixarem seu território local provocando por consequência à descontinuidade na 

transmissão desses saberes.  

O Programa Saberes e Ofícios em Comunidades Tradicionais busca disseminar 

conhecimentos nas Comunidades Quilombolas Kalunga valores e atitudes que 

promovam reflexões e mudanças junto aos professores da UFG, discentes, artesãos, 

mestres raizeiros, parteiras, agentes de saúde, guias turísticos, grupos e comunidades 

que utilizem recursos naturais como fonte de matéria prima na produção de seus 

trabalhos promovendo o intercâmbio entre saberes eruditos e saberes populares.  

 

Objetivo  

O Programa Saberes e Ofícios em Comunidades Tradicionais promove ações 

específicas estabelecendo o intercâmbio entre profissionais de diversas áreas 

(Agronomia, Artes Visuais, Arquitetura, Biologia, Design de Moda, Economia e 

Farmácia,) e os Mestres da cultura local no Território Kalunga visando elaborar em 

conjunto estratégias em áreas específicas que proporcionem o resgate dos processos 

cooperativos e de uso consciente dos recursos naturais. Através da pesquisa popular, 

fortalece os encontros e formação de grupos de trabalhos, a capacitação e qualificação 

profissional e o desenvolvimento de propostas em diferentes áreas de saberes. 

Colaborando com iniciativas e ações específicas que proporcionem o estímulo as 

práticas de preservação destes saberes tradicionais incentivando a permanência dos 

jovens nas Comunidades e estimulando a reflexão e geração de renda através do repasse 

de saberes pelos Mestres de Ofícios e da Cultura local. Buscando soluções e 

incentivando a utilização de novas ferramentas com baixo impacto ambiental na 

manufatura dos produtos. 

  
Oficinas de artesanato realizadas em Comunidades Quilombolas Kalunga. Foto: Sérgio 

Soares 



  

 

  
Oficinas de produção de plantas medicinais e aulas de Botânica realizadas em 

Comunidades Quilombolas Kalunga. Foto: Sérgio Soares 

 

Metodologia  
O Programa Saberes e Ofícios em Comunidades Tradicionais poderá ser útil 

tanto no mapeamento das diversidades das expressões artesanais e conhecimentos 

medicinais das Comunidades Quilombolas Kalunga reafirmando esta Identidade 

Cultural e assegurando seu desenvolvimento, através de palestras, cursos, oficinas de 

escuta, rodas de prosa, mostras em feiras e espaços para expressões artísticas, além de 

registros fotográficos e audiovisuais no sentido da proteção e promoção da diversidade 

cultural das comunidades tradicionais. Dentro de uma metodologia não intervencionista, 

mas participativa. 

  
Neste sentido, a metodologia de pesquisa-ação, em princípio, parece mais apropriada, 

pois trata de uma linha de pesquisa associada a ações coletivas. Segundo THIOLLENT 

(1997):  

“A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual 

os pesquisadores e os participantes representativos da situação 

ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. Os objetivos, o planejamento das ações, a 

identificação dos problemas, os procedimentos de rotina, o 

percurso característico de um processo de construção, será 

estabelecido de modo participativo. Outra característica da 

pesquisa-ação é a conjugação do conhecimento com a ação para 

a geração de novos conhecimentos”.  

Este programa nasceu da participação direta das Comunidades Quilombolas 

Kalunga, dos alunos e professores da UFG e Mestres locais, tendo como instituições 



  

 

parceiras: Associação Quilombo Kalunga - AQK, Associação Kalunga de Cavalcante – 

AKC, Prefeitura Municipal de Cavalcante, SEMIRA – Governo do Estado de Goiás, 

SEPPIR e MINC – Governo Federal e CAIXA Econômica Federal. De uma coletividade 

que acredita na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, no planejamento 

participativo onde as comunidades locais manifestam desejos sugerindo caminhos para 

as ações de maneira relevante bem como para a formação do estudante e na geração de 

novos conhecimentos. Nasceu da troca de conhecimentos do compartilhamento de 

saberes que não se esgotam na relação dialética entre diferenças, da interdisciplinaridade 

significativa para contribuir na formulação, implementação e acompanhamento dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

Resultados  
A realização de tal iniciativa significa propiciar condições para a continuidade 

destes saberes e técnicas tradicionais estabelecidos em um contexto regional no qual 

prevalece a ausência de processos que estimulem a qualificação de profissionais ligados 

às comunidades tradicionais, principalmente junto a grupos que trabalham com cultura 

popular e formação de público, aspecto que tem dificultado a inserção destas 

comunidades no mercado cultural, e assim cada vez mais se sentem desmotivadas para 

produzir e repassar seus conhecimentos. 

  
Encontro de raizeiros realizados em Comunidades Quilombolas Kalunga e participação 

em feiras em Goiânia. Foto: Sérgio Soares  

 

Conclusão  
O Programa Saberes e Ofícios em Comunidades Tradicionais contempla a 

proposta de ensino e extensão uma vez que todas as suas ações e metodologia estão 

centradas na proposta da construção dos saberes pelo próprio agente. Em bases de trocas 

e respeito mútuo, na experimentação e convívio com a sociedade na elaboração de 

mecanismos que possibilitem o intercâmbio entre Saberes Eruditos e Saberes Populares.  
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COORDENADOR(A): ANA BEATRIZ DUARTE VIEIRA E 

SILVÉRIA SANTOS 
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Release  
Este vídeo faz parte da tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em 

Bioética da Universidade de Brasília. Foi um entre os dez selecionados para 

apresentação na mostra de vídeos no X Congresso de Bioética em Santa Catarina (2013). 

O vídeo mostra recortes de entrevistas realizadas pela pesquisadora com alguns 

membros da comunidade do Engenho II, Ema e Riachão, abordando as questões 

relacionadas às situações persistentes no Território do Quilombo Kalunga. Os discursos 

apontam que esta comunidade ainda vem sofrendo, dilemas e conflitos relacionados à 

discriminação e preconceito; pobreza extrema; desemprego; ausência de demarcação e 

titulação territorial, invasão de terras; desequilíbrio ambiental; perda da identidade 

étnica; migração; precárias condições de habitação; dificuldade de acesso a água, saúde, 

educação, bens duráveis e de consumo e a pouca informação, além de ainda ser 

invisibilizada pelas instâncias de poder. Refletir a partir das imagens e dos discursos 

traz o diálogo possível da Bioética com o exercício ao direito à cidadania e da justiça 

como equidade.  

 

Observações:  

Procurou-se reproduzir os discursos por meio de legendas, que trazem a grafia conforme 

a linguagem do interlocutor. Procurou-se preservar o anonimato dos atores que 

participaram do vídeo. 

 

 

RELATÓRIOS NARRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO “KALUNGA 

DIGITAL” 

Organização: Casa de Cultura Tainã / Rede Mocambos 

Contatos:  

 “TC” Antonio Carlos Silva - taina@mocambos.net 

 Vince Tozzi – vince@mocambos.net 

 Nils Brock – galapagosse@gmail.com  
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Número de registro: 16160 

 

1. Relatório narrativo 

1.1. Atividades realizadas 

Em nossa solicitacao previmos as seguintes atividades: Pre-encontros organizativos nas 

comunidades; Compra, transporte e instalação da infraestrutura da rede; Capacitações 

de operadores e futuros capacitadores; Manutenção “em rede” com a apoio dos parceiros 

dentre e fora do território Kalunga. Cumprimos com as atividades previstas dentro dos 

seguintes mobilizações: 

1.1.1. Encontros e oficinas 

O projeto de Rede de Comunicação Kalunga envolve desde a construção de 

infraestrutura ate oficinas de apropriação tecnológica. Neste sentido foram organizadas 

varias reuniões e rodas de conversa para envolver a comunidade como um todo, 

apresentando as vantagens de dispor de uma rede de comunicação. As rodas discutiram 

alem de questões culturais, as necessidades técnicas e apontaram para investir mais na 

formação. Foram realizadas oficinas especificas sobre registro audiovisual e acervos de 

memória como o Baobáxia, sobre instalação e uso de software livre, montagem de torres 

de comunicação, serralheria, sistema de energia solar, mapeamento e 

georeferenciamento do território. 

1.2.1. Trabalho coletivo / Mutirão 

A realização da rede foi desde o começo coletiva envolvendo as comunidades em todas 

as fases do processo. As equipes para as expedições de mapeamento, teste e montagem 

das torres envolveram pessoas das comunidades Kalunga, educadores e técnicos da 

Rede Mocambos e dos parceiros do projeto. As atividades foram realizadas em forma 

de mutirão didático onde todas as fases foram apresentadas e registradas a fim de 

compartilhar os conhecimentos usados. O resultado das ações aproveitou, portanto dos 

conhecimentos locais agregados que em várias situações foram indispensáveis para a 

realização dos objetivos. 

1.2. Produtos de uso 

Na solicitação previmos a instalação de uma rede mesh (sem fio) que permite o uso de 

seis telefonesinternet (voip) em espaços públicos de seis comunidades." Realizamos a 

seguinte infraestrutura: 

• Rede de dados 

◦ Instalação de torre de comunicação wifi (2 unidades): 

▪ Montagem antenas e radios 5.8ghz 

▪ Montagem painel solar 

▪ Montagem baterias estacionarias + controlador de carga 

▪ Montagem poste e sistema de aterramento 

◦ Instalação centro de dados e ponto de rede na Associação Kalunga de Cavalcante AKC 

▪ Montagem e adaptação da rede lan 



  

 

▪ Configuração de sistema de DNS local 

◦ Instalação ponto de rede na Escola do Vão do Moleque: 

▪ Montagem antena e radio 5.8ghz de conexão a torre 

▪ Montagem roteador wifi 2.4ghz 

▪ Montagem telefone voip 

• Sistema de telefonia 

◦ Na AKC: 

▪ Montagem de central de telefone voip 

▪ Montagem de telefone voip 

◦ Na Escola Vão do Moleque: 

▪ Montagem de telefone voip 

◦ Sistema de acervo Baobáxia: 

▪ Montagem da mucua (nó local da rede de acervos digitais) 

Também previmos a produção de um "video que documenta os encontros, a instalação 

e o uso do 

equipamento." Esta produção poder ser vista em: 

http://baobaxia.mocambos.net/media/mocambos/dpadua/video/17/01/09/video-relato-

rede-decomunicacao-Kalunga-dfa1b.webm 

1.3. Modificações 

Inicialmente o projeto estava previsto para ser realizado entre julho e setembro 2016. 

Como comunicamos antes, por diversos problemas (sobre todo na compra do material) 

o início da instalação se atrasou até outubro 2016. Devido a isso, também a 

implementação das capacitações para a futura manutenção foi realizada mais tarde. 

1.4. Cumprimento de objetivos e impactos 

O objetivo geral de nosso trabalho é fortalecer, de forma sustentável, as capacidades de 

comunicação das comunidades dos Kalunga. A base para conseguir este objetivo é o 

estabelecimento de uma rede digital local, instalada pela própria comunidade, que possa 

ser autossustentada economicamente e mantida pelas organizações civis do quilombo. 

O primeiro passo para uma rede básica consiste no estabelecimento de uma rede mesh 

de seis pontos para sustentar um sistema de telefonia local sem fio, que pode ser usado 

pelas comunidades a partir de agosto 2016. 

Os nós da rede estão funcionando, permitindo se ligar a Internet a traves de 5 pontos de 

acesso sem fio dentro do território e uma linha de conexão VOIP, estabelecida entre a 

Associação Kalunga de Comunicação e a escola pública no Vão do Moleque. Desde a 

sua inauguração conseguimos garantir sempre uma funcionalidade de 80% da rede. 

Foram capacitados habitantes das Kalunga antes, durante e depois da instalação. 

Também realizamos dois reuniões para seguir discutindo e assegurando a 

sustentabilidade da rede. Como isso cumprimos o objetivo geral do projeto. 

Sobre os impactos respondemos em vista dos propostos indicadores: 

Impacto 1: 

As seis comunidades conseguem se organizar e agendar as demandas existentes, 

particulares e comuns, mais eficientemente por um uso ativo da rede local de telefonia. 

Indicador 1: A documentação das ligações feitas no mês de setembro 2016 num log de 

usuários confirma o uso diário, frequente (min. 5 ligações por dia por comunidade) e 

plural (min. 20 usuários diferentes no mês) da rede. 

O projeto possibilitou conectar uma área, chamada Vão do Moleque, sem acesso a meios 

de comunicação e sem energia elétrica, numa área, Capela, que agrega várias 

comunidades do Vão do Moleque. Com o recurso disponível conseguimos realizar 2 

pontos de acesso, sendo um na escola da Capela que já dispõe de sistema de energia 

solar e um ponto na Associação Kalunga de Cavalcante, AKC, que é a base dos 



  

 

quilombolas na cidade. Esses pontos funcionam como infraestrutura de base e além de 

prover telefone voip físico disponibilizam sinal de wifi para acessar o sistema de fonia, 

acesso ao sistema de acervos digitais Baobáxia e conexão internet, através do link 

disponível na AKC. 

Indicador 2: Em rodas de avaliação ao final do mês de setembro 2016 em cada 

comunidade participante são nomeados minimamente três dinâmicas sociais 

(programas, eventos, etc.) que melhoraram na sua articulação por causa do uso da 

rede. 

A rede de comunicação está sendo utilizada principalmente pelas lideranças e agentes 

comunitários para fortalecer as ações no Território Kalunga. Através de oficinas e 

encontros foi apresentado o sistema para as comunidades e já existem 36 usuários 

registrados no sistema voip, 5 editores do sistema Baobáxia com 399 conteúdos 

publicados (390 fotos, 7 vídeos, 2 artigos. Acesso online: http://tinyurl.com/hzybcee). 

Impacto 2: 

A experiência de organizar a sua própria infraestrutura de comunicação cria e reforça 

espaços de capacitação no uso de novas tecnologias e incentiva a articulação de novos 

projetos sociais e formas de cooperação. 

Indicador 3: Até o mês de setembro 2016 foram formados em cada comunidade grupos 

de manutenção da rede com o compromisso agendado de compartilhar os seus 

conhecimentos periodicamente e dessa forma permitir uma apropriação ampla da 

tecnologia. 

O projeto foi motivo para juntar mais as comunidades que são divididas de alguma 

forma por prefeitura. O projeto da rede de comunicação promoveu mais colaboração 

entre os jovens e fortaleceu a parceria entre as três associações comunitárias que 

representam os diferentes quilombos. A projeto também apontou para a criação de um 

núcleo de formação continuada para garantir a apropriação e aprimoramento das 

tecnologias utilizadas. 

Existem grupos se formando nas Comunidades do Engenho II, Ema, Riachão, Capela, 

Malhadinha, com base nas sedes das associações quilombolas de Cavalcante, Teresina 

e 

Monte Alegre. A proposta é trabalhar juntos no Núcleo de Formação Continuada do 

território Kalunga multiplicando os conhecimentos nas comunidades. 

Indicador 4: Até setembro 2016 as comunidades articularam minimamente três 

propostas concretas de como ampliar o melhorar a rede partindo das suas experiências 

como 

usuários. 

1) Ampliar o acesso a rede no território local Após a instalação e o teste da primeira 

parte da Rede, o sistema foi apresentado para as comunidades dos territórios 

beneficiados (Cavalcante, Vão do Moleque) que atualmente tem acesso em uma escola 

e na sede da associação. Foi discutido a possibilidade de estender a rede localmente 

conectando alguns pontos próximos que dispõem de energia elétrica e começado um 

estudo de custos e equipamentos para criar cobertura para as moradias. 

2) Estender a rede nos outros territórios (Prata, Vão de alma, Taboquinhas, Monte 

Alegre) 

O projeto se propõe conectar o Território Kalunga como um todo, que abrange uma área 

de mais de 260mil hectares. Atualmente a rede conta com 2 torres principais para 

infraestrutura de base dos territórios de Cavalcante, Engenho, Prata, Vão do Moleque. 

Numa próxima fase já em estudo serão construídas mais 2 ou 3 torres principais para 

estender a rede nos outros territórios. Um grupo das comunidades que estão previsto na 

expansão da rede já está realizando um primeiro mapeamento com GPS dos pontos. Boa 



  

 

parte do projeto de expansão está sendo orçada e estamos buscando apoios para 

conseguir os recursos necessários. 

3) Piloto de rede GSM A rede de comunicação vai ser interligada a uma rede digital 

com cobertura GSM, através da parceria com a rede Rhizomatica do México. Na 

primeira fase do projeto houve uma oficina e experimentação da tecnologia na AKC. 

Atualmente está sendo analisada a questão técnico jurídica para uso das frequências e 

estamos buscando apoios para conseguir os equipamentos e deslocar equipe dos 

parceiros envolvidos. 

4) Sistema de rádio digital  

Um dos serviços tradicionais que pode ser resgatado e atualizado através da rede de 

comunicação é a Rádio. Tradicionalmente esta ferramenta casa com a cultura da 

oralidade e é um meio muito utilizado no campo. Com a possibilidades de comunicação 

oferecidos pela Rede Kalunga pode se juntar a abrangência da tecnologia FM com a 

interatividade das redes fonia e dados e a preservação da memória da rede Baobáxia. A 

proposta é, portanto, montar uma frente que trabalhe com a formação e promoção da 

cultura da comunicação rádio no Território Kalunga. 
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O objetivo deste trabalho é pensar uma poética Kalunga da poesia oral. Num conjunto 

que engloba o desafio, as letras de Suça e de curraleira, e improvisos em verso, há um 

conjunto de elementos populares a serem pensados. Além disso, nosso intuito é analisar 

os poetas goianos José Godoy Garcia, Niemar e Boavida Malungo Kalungo, que partem 

da relação entre uma poética do cerrado, elementos da cultura do Brasil Central 

(altiplanos) e suas andanças pela Comunidade Quilombola. Ligados às manifestações 

do povo, suas visões lhes permitiram uma análise profunda das migrações existenciais 

e sociais naquele mapa que engloba parte de Goiás, Tocantins, Minas e Bahia. Uma vez 

que abordaram as necessidades urgentes do indivíduo, os aspectos efêmeros do 

cotidiano e, neste caso específico de análise, a presença do cerrado e da zona de 

influência de Brasília, a presença do negro-goiano reverbera em seus escritos. A partir 

da ideia de “poesia oral” de Paul Zumthor, “carnavalização” de Mikhail Bakhtin, e de 

Comunnitas de Victor Turner, pretendemos traçar algumas facetas das Artes Populares 

corporais e orais Kalunga. Embora as referências geográficas sejam as cidades de 

Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, neste trabalho, a performance cultural 

do Festejo do Divino Espírito Santo no Vão de Almas (entre os anos de 1999-2015) tem 

um papel preponderante. Em um constructo ligado à dança, à letra e à voz e seus ecos 

na formação identitária e na transmissão cultural da comunidade, uma geopoesia se 

escreve e se inscreve nos deslocamentos e encontros – numa memória longeva de 

desejos liberdade e pontos de tecer poesia em romaria. 
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Resumo 

A culinária quilombola/Kalunga tem por sua identidade pratos da gastronomia afro-

brasileira. Os alimentos naturais da mata e os cultivados nos quintais pela comunidade 

são alimentos ricos em nutrientes e com sabores únicos e são os principais da dieta 

Kalunga. Abordaremos nesta comunicação a experiência vivida na comunidade do 

Tinguizal no município de Monte Alegre de Goiás – GO. Com diálogos   relembramos  

o costume em desuso do consumo de certas plantas na alimentação;  posteriormente,  

preparamos com eles  plantas rudeiras  encontradas nos quintais comentando sobre as 

qualidades positivas destas plantas  e das vantagens  de usa-las na comida.  Com a 

experiência evidenciamos um possível retorno a alimentação de antepassados daquelas 

comunidades. 

Palavras Chaves: comida tradicional; plantas alimentícias ; resgate. 

 

 

Palavras para iniciar  

 

A presente comunicação trata-se de reflexões acerca da dimensão cultural, da utilização 

das plantas rudeiras como comida. O destaque será dado as tradições inventadas, 

conforme proposto por  Conerton ;  no contexto da comunidade Kalunga em Monte 

Alegre de Goiás – GO. Os dados utilizados derivam da oficina de culinária realizada em 

novembro de 2016, no qual foi utilizado como ingrediente base o caruru (Amaranthus 

viridis L).  

 

O ato de se alimentar é instintivo, depois da respiração e do consumo de água é o 

processo mais importante para o funcionamento das atividades vitais de grande parte 

dos seres vivos. Além de seu contexto biológico, na alimentação é empregada a 

dimensão cultural e comunicativa. Isso devido a sua capacidade de simbolizar, bem 

como informar acerca das identidades, histórias, memórias, afetividades contratos 

sociais e tradições dos diferentes sujeitos sociais. 

 

Ao tomar a alimentação como abordagem investigativa, é importante destacar que nem 

tudo que está disponível na natureza será consumido da mesma forma, e no mesmo 

contexto. A seleção do que pode ou não ser ingerido, e a ocasião, dependerão da 

estrutura e dos processos. Conforme Montanari (2008) influencia no aprovar ou no 

recusar o alimento as maneiras pelos quais os sujeitos experienciaram ao longo da sua 

história. O critério eletivo está diretamente ligado às dimensões nutritivas, econômicas 

e simbólicas.  
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O complexo processo de seleção do que pode ser consumido ou não nos leva a 

compreender que existe a necessidade de esclarecermos sobre o entendimento do que é 

comida e do que é alimento. Para Da Matta (1986), a diferença entre comida e alimento 

está, a princípio, em sua dimensão. O alimento está relacionado a necessidade de sanar 

um instinto biológico. Tudo que está na natureza pode ser considerado alimento. O 

alimento é plural. A comida é singular. A ela é atribuído o valor, a escolha, significados, 

uma identidade. Almeida (2017) afirma que com a comida há uma celebração de nossas 

relações, para além de nossas individualidades. 

Caruru se come:  Tradição inventada na culinária Kalunga?  

O Caruru, planta rudeira da família das amarantáceas é encontrada em quase 

todo território nacional adaptando-se em diversos tipos de clima. É muito conhecida por 

nascer no meio de grandes plantações causando problemas para agricultores que 

resolveram, então, descobrir um fim para as pequenas folhagens. O Caruru foi dado aos 

porcos e teve grande aceitação, razão pela qual desde então é também conhecida como 

“Caruru de porco” mas,  recebe outros nomes como bredo, caruru de espinho e amaranto 

entre outros.  

A tabela nutricional do caruru mostra que o alimento é rico em fibra, potássio, 

ferro, carboidrato e entre outros. Portanto, nota-se o quão benéfico a saúde é o caruru. 

E porque o porco come e o homem não? Eis o então questionamento, e muitas pessoas 

não comem o caruru por medo de que faça mal a saúde, o que prova o contrário já que 

os animais comem a folhagem que em algumas culturas são utilizadas na gastronomia. 

O fato é: Caruru se come sim, e na oficina de gastronomia coordenada pelo 

graduando em Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG) Marcos Bonifácio a 

comunidade teve a oportunidade de saber mais a respeito dos valores nutricionais, 

receitas e mesmo degustar um prato com esse alimento. Houve grande aceitação por 

parte da comunidade em experimentar e aprender sobre o novo alimento A Oficina 

ocorreu como uma troca de saberes entre o conhecimento da Universidade com os 

saberes tradicionais da comunidade. Uma roda de conversa logo após a mesma foi feita 

para a discussão de receitas “perdidas” e da “ criação de novas” receitas feitas na oficina.  

Receitas Criadas na Oficina com o Caruru: 

Salada de Caruru 

Ingredientes: 

400g de Caruru lavado e higienizado 

1 Limão (caldo) 

3 Tomates 

Sal e pimenta e cheiro verde a gosto 

Preparo: Com auxílio de uma faca corte todo o caruru em tiras e os tomates em 

cubo, misture e acrescente os demais ingredientes e sirva a seguir. 

Farofa de caruru com ovos 

Ingredientes: 

Alho e cebola 

600g de caruru lavado e higienizado 

6 ovos 

1 Linguiça 

½ xícara de óleo 

250g de farinha de mandioca ou milho 

Sal, pimenta e cheiro Verde a gosto 

Preparo: 



  

 

Frite os ovos e a linguiça em seguida acrescente o caruru cortado e refogue por 

cerca de 5 minutos, pois, ele irá soltar um pouco de água, Coloque os demais 

ingredientes, a farofa estará pronta e serve de acompanhamento. 

Bolinho de mandioca com caruru 

Ingredientes: 

1kg de mandioca cozida e amassada 

1 gema de ovo 

300g de caruru cortadinho 

Cebola e alho a gosto 

Sal, pimenta, coentro 

Preparo: 

Em um recipiente coloque a mandioca já amassada e os demais ingredientes e 

misture até que a massa fique em ponto de bolear.  Caso não fique no ponto, coloque 

um pouco de farinha de trigo para facilitar, faça bolinhas com a mão ou com a ajuda de 

uma colher. Se preferir use o caruru picadinho como recheio do bolinho. Frite em óleo 

quente até dourar. 

As fotos de 1 a 4 mostram diferentes momentos desta oficina. 

 
Foto 01: Oficina de Culinária 

(Ingrid Regina 2016) 

 
Foto 02: Oficina de Culinária 

(Carlos Roberto 2016) 

 
Foto 03: Roda de conversa (Carlos 

Roberto 2016) 

 
Foto 04: Oficina de Culinária 

(Ingrid Regina 2016) 

 

Palavra final 

Pelos diálogos concluiu-se que na comunidade Kalunga do Tinguizal em Monte 

Alegre de Goiás (GO), o Caruru era utilizado como alimento para os porcos e, na falta 

de pastagem, até mesmo  para o gado. Jamais o caruru como alimento para o homem 

uma vez que achavam que faria mal e desconheciam seus componentes nutricionais. 

A urbanidade chegou à comunidade e as antigas tradições estão sendo relegadas 

ao esquecimento, incorporando o que o supermercado oferece como comida. Para 

Almeida (2017) a comida é um aspecto de identidade; essa deveria ser mantida viva nas 

novas gerações para que no tempo os aspectos culturais das tradições locais fossem 

valorizados e a identidade mais fortalecida.  
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RESUMO 
As comunidades quilombolas do Brasil são carentes de assistência odontológica. 

Conhecendo essa realidade, a intervenção feita na comunidade Kalunga de Diadema por 

um grupo de cinco graduandos de odontologia da UFG sob orientação da Professora 

Doutora Maria de Fátima Nunes, por meio do programa Kalunga Cidadão: Promoção 

da Igualdade Racial na Comunidade Rural Quilombola Kalunga de Teresina-Goiás, 

coordenado pela Professora Doutora Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega,  teve como 

objetivo promover a prevenção de doenças bucais e também sistêmicas, bem como a 

educação e a promoção de saúde. A intervenção lançou mão de atividades educativas 

lúdicas e interativas relacionadas aos problemas mais comuns encontrados em 

comunidades carentes, tais como carie, doença periodontal e câncer de cavidade oral.  

Nas atividades educativas houve prática de escovação monitorada, uso de 

macromodelos para demonstração de técnicas ideais de escovação, apresentação de 

banner e entrega de folders explicativos sobre autoexame, distribuição de panfletos 

informativos sobre alimentação saudável e cárie dentária e exposição de imagens de 

lesões potencialmente malignas para possível identificação pelo paciente. Nas 

atividades de avaliação e orientação houve exame clínico bucal, aferição de pressão 

arterial e orientação para possíveis problemas sistêmicos, tais como hipertensão e 

diabetes. Para garantir a prática do aprendizado alcançado, foram distribuídos kits 

contendo o essencial para a manutenção de uma boa saúde bucal. Diante da experiência 

vivenciada foi observado que a falta de conhecimento sobre saúde bucal a precariedade 

da mesma nos leva a concluir que a comunidade necessita de mais atenção por parte da 

saúde pública. 

 

   

 INTRODUÇÃO  
As comunidades quilombolas tiveram o direito à propriedade da terra assegurado 

pelo art. 68 do ato das disposições transitórias da constituição Federal, de 1988. 

Entretanto, muitas ainda são as carências e necessidades dessas comunidades, sobretudo 

ao acesso a condições de saneamento, habitação, alimentação e saúde, condições 

importantes para a preservação da saúde e qualidade de vida. A vivência dos estudantes 

de odontologia é de grande valor para levar às comunidades acesso à informação e 

conhecimento sobre saúde bucal e sistêmica. Ao mesmo tempo colher dados para se 

propor efetivos planejamentos de ações, da assistência básica à de alta complexidade, a 

fim de que as comunidades possam ser asseguradas de seus direitos.  Este trabalho trata-



  

 

se de um relato de experiência da vivência de graduandos do curso de odontologia da 

Universidade Federal de Goiás, na Comunidade Kalunga Diadema. A Comunidade 

Rural Quilombola Kalunga Diadema integra o município de Teresina - Goiás, 

aproximadamente 490 km de distância da capital, é um remanescente de quilombo que 

apresenta aproximadamente cinquenta famílias e se localiza no território da Chapada 

dos Veadeiros - Goiás.  

 

OBJETIVO  
Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um grupo graduandos do curso 

de odontologia da Universidade Federal de Goiás na Comunidade Quilombola Kalunga 

Diadema de Teresina de Goiás, afim de evidenciar as ações de prevenção e promoção 

da saúde bem como a vivência e expectativas para com o trabalho realizado na 

comunidade.  

  

METODOLOGIA 

Foi desenvolvido um trabalho de promoção, prevenção e orientação de saúde 

bucal, por meio de atividades educativas e avaliação da condição bucal e sistêmica dos 

moradores. Fez-se o uso de materiais lúdicos, tais como, macromodelo dental e escova, 

macromodelo de evolução da cárie e macromodelo de evolução da doença periodontal, 

para a realização das atividades educativas, com o fim de facilitar o aprendizado infantil 

e adulto. Foram realizadas explicações orais e demonstrativas usando os modelos para 

demonstrar a execução da técnica de escovação mais adequada para crianças (técnica de 

Fones) e adultos (técnica de Bass modificada). Após a orientação de higiene oral infantil 

foram distribuídos kits doados pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO) – 

Goiás, contendo escova dental, creme dental e sabonete corporal para as crianças e foi 

entregue colutório (enxaguante bucal) para os adultos. Realizou-se escovação 

supervisionada após a entrega dos kits, com a finalidade de fixar o aprendizado de 

higiene oral e motivar a realização da técnica de escovação. 

Como medidas de avaliação de saúde dos moradores da comunidade foi 

realizado exame clinico da condição bucal e aferição da pressão arterial. Após os 

procedimentos de avaliação foram feitas as devidas orientações e esclarecidas as 

dúvidas dos moradores sobre a sua condição de saúde. Visando a identificação de lesões 

potencialmente malignas, foi exposto um banner autoexplicativo sobre o autoexame 

bucal e a exposição de imagens de algumas dessas lesões por meio de um notebook. 

Também foram esclarecidos os riscos e a prevenção do câncer bucal, principalmente o 

câncer em lábio inferior devido à exposição solar. 

Por fim foi feita a entrega de folders explicativos sobre autoexame, distribuição 

de panfletos informativos sobre alimentação saudável e cárie dentária, para que os 

moradores possam consultar em caso de dúvidas. 

 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA  
A Reforma Sanitária no Brasil possibilitou o desenvolvimento de políticas de 

promoção da Saúde, criação e estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(TEIXEIRA, 2006) Mesmo após a criação do SUS, a odontologia esteve por vários anos 

à margem das políticas públicas de saúde. Sendo a extração dentária o principal serviço 

oferecido na rede pública. Com o objetivo de intervir nesta realidade, o Ministério da 

saúde criou em 2003 a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil sorridente. 

O programa engloba medidas que visam ações de promoção, prevenção e ampliação dos 

atendimentos em saúde bucal (BRASIL, 1989). 



  

 

Promoção de Saúde é o processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 

desse processo. A promoção da saúde só é possível pela integração entre as diversas 

esferas do governo, que articulam políticas e ações que culminem com a melhoria das 

condições de vida da população. A prevenção é um modelo de prática baseado na 

aplicação de medidas educativas que visam evitar o aparecimento de doenças, 

minimizando sua incidência e prevalência na população, além de abordar o tratamento 

e melhorar o bem-estar e a qualidade de vida geral da população. (Machado et al.) 

A experiência vivida em um final de semana (10/03/2017 – 12/03/2017) com a 

comunidade Kalunga permite fazer uma análise crítica sobre esse direto universal - 

Saúde - garantido constitucionalmente, mas em prática ainda precário e não 

suficientemente abrangente. Os moradores da comunidade Kalunga de Diadema ainda 

sofrem com a persistência da deficiência no atendimento odontológico e de saúde como 

um todo, mesmo após a chegada de recursos que tem viabilizado o desenvolvimento da 

comunidade. Baseando nas necessidades locais e seguindo as orientações da Política 

Nacional de Saúde Bucal, as atividades odontológicas realizadas na comunidade, como 

parte do Projeto Kalunga Cidadão, promoveram a capacitação da população para 

promover a saúde e prevenir problemas comuns de saúde bucal e geral na região, dando 

um maior enfoque para cárie, câncer bucal e hipertensão. 

A cárie é uma doença multifatorial causada por microrganismos que fermentam 

os resíduos de alimentos açúcares presentes na boca de um indivíduo, transformando-

os em ácido lático que desmineraliza o esmalte do dente. As orientações para a 

prevenção da carie foram feitas tanto para crianças quanto para adultos; quanto à 

escovação, as técnicas mais recomendadas são diferentes para os dois públicos. Para as 

crianças foi orientada a realização da técnica de Fones que preconiza movimentos 

circulares, devido a menor desenvoltura motora desta idade. Para os adultos a técnica 

ensinada foi a de Bass modificada, onde a escova é deslizada do sulco gengival em 

direção à oclusal. A demonstração das técnicas foi realizada em macromodelos e as 

crianças passaram por uma escovação supervisionada. Quanto a alimentação, ressaltou-

se a importância de diminuir o consumo de açúcares e ingestão de alimentos saudáveis. 

O uso do fio dental também foi recomendado diariamente. 

Foram desenvolvidas atividades de prevenção ao Câncer de Boca, que apresenta 

como fatores de risco indivíduos acima de 40 anos de idade, tabagismo, exposição ao 

sol sem proteção, contato com DST, próteses mal ajustadas e álcool como agente 

intensificador (BRASIL, 2002). Foi pertinente realizar a ação de prevenção do Câncer 

de Boca, visto que seus indivíduos se expõem diariamente ao sol sem proteção 

adequada, por ser em grande maioria trabalhadores rurais e muitos são também 

tabagistas e etilistas. Foi realizado então avaliação e instruções pelos graduandos em 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás a respeito da realização do autoexame 

da boca como uma das formas de prevenção e diagnóstico precoce do Câncer de Boca, 

orientação do uso de protetores durante suas atividades laborais e distribuído folder 

desenvolvido pelo Centro Goiano de Doenças da Boca (CGDB). 

 

RESULTADOS 
A atuação do grupo na comunidade Kalunga foi positiva. A comunidade foi 

muito receptiva e colaborativa. Foi possível observar que os participantes das atividades 

propostas pela oficina de odontologia demonstraram bastante interesse em colaborar, 

aprender e tirar suas dúvidas. 

O resultado positivo pôde ser observado devido ao interesse demonstrado pela maioria 

dos participantes durante as explanações e devido à observação das crianças na 



  

 

escovação monitorada. Durante as orientações, especialmente os adultos e idosos, 

puderam tirar suas dúvidas e demonstraram-se surpresos por estarem escutando 

informações que até então não tinham conhecimento. Por outro lado, antes da escovação 

monitorada, todas as crianças passaram por uma avaliação de escovação os dentes 

habitualmente e depois foi demonstrado a técnica mais correta. A partir disso, pôde ser 

observado grande avanço na forma de escovação por parte das crianças na escovação 

monitorada. 

No entanto, mesmo diante de um resultado positivo e que era tão esperado, não foi 

possível ser ignorado pela equipe que a ação na oficina de odontologia deveria ter mais 

intervenção na área odontológica. A maioria das pessoas que foram examinadas 

necessitam de tratamentos odontológicos e de uma intervenção direta. Diante disso, 

nasceu dessa experiência um desejo de ampliação na ação da odontologia na 

comunidade Kalunga. O objetivo agora é aumentar os bons resultados levando para as 

próximas ações meios para uma intervenção direta através de tratamentos odontológicos 

mais simples, que não necessitem de um aparato mais avançado que só é possível em 

um consultório, como por exemplo aplicação de flúor, selagem, restaurações simples e 

raspagem. 
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O que é o programa UFGInclui ? O projeto UFGInclui foi aprovado em 2008 

pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Já em 2009 foi realizado o primeiro 

vestibular com a proposta de garantir o ingresso de estudantes cotistas. Com o objetivo 

de ampliar o acesso e a permanência dos alunos oriundos de escolas públicas, as reservas 

eram distribuídas entre estudantes da rede pública, negros da escola pública e uma vaga 

extra por curso (quando houver demanda) para estudantes indígenas e quilombolas. 

Depois implementação das Ações Afirmativas em 2013 nas Universidades e Institutos 

a Universidade Federal de Goiás (UFG) continua com o programa UFGINclui apenas 

para estudantes indígenas e quilombolas e surdos para curso de Letras Libras. O que é 

o Coletivo UNEIQ? O grupo surgiu em abril de 2014 através da Prograd, com intuito 

de reunir os discentes indígenas e quilombolas para conversar sobre a sua trajetória 

dentro da universidade. A primeira roda foi permeada de relatos emocionantes e queixas 

de preconceito por parte de alguns colegas de sala de aula e docentes, especificamente 

nas áreas que exigiam o uso de cálculo e português. Nessa roda foram sugeridas algumas 

medidas por parte da universidade para que o discente permanecesse na UFG. Estavam 

presente o Pró-reitor de graduação, professor Luiz Mello de Almeida Neto e o 

coordenador de inclusão e permanência, professor Jean Tiago Baptista. Os professores 

se comprometeram a auxiliar o grupo no que fosse necessário para a permanência dos 

discentes na universidade. Desde então o grupo tem se reunido para reivindicar direitos 

e se fortalecer como grupo, uma vez que o grupo saiu da invisibilidade. Com essas 

reuniões alguns alunos que não tinham bolsas do MEC resolveram a sua situação. As 

informações estão sendo repassadas de forma pontual, já que antes não eram repassadas 

de forma correta.  

Com união do coletivo em 2017/1 as conquistas foram várias podemos citar: 

duas casaS de estudo para os indígenas e quilombolas, uma bolsa provisória para os 

primeiros meses até a chegada da bolsa Mec. Quais são as comunidades que ingressam 

na UFG? Indígena: Karajá, Tapuia, Xavante, Atikum, Monte Caseiros, Kaiçã Juruna, 

Pastana, Apurinã, Kanela, Xerente, Kuikuro , Kambeba, Krikati, Kokama, Kadwel, 

Mingú , Terena. Quilombola: Engenho- II, Extrema, São Félix, Machadinho Paracatu, 

Jardim Cascatas, Morro de São João, Nossa Senhora Aparecida, Barra da Arueira, Boa 

Nova, Prof. Jamil, Kanela Araguaia, Ema, Carrapatos de tapatinga, Vão de Moleque, 

Mimoso, Redenção, Vão de Almas, João Borges Vieira, Nova Roma, Pombal, Kalunga, 

Teresina. Responsabilidade no tocante pertencimento quilombola As comunidades 

Quilombolas são responsáveis pelos os ingressos dos estudantes nas universidades 

através de assinaturas dos presidentes das associações e de dois representantes 

quilombolas. Porém nos últimos anos vem ocorrendo fraudes de pessoas que se dizem 

ser pertencentes e descendentes de negros quilombolas e na verdade não são, sendo que 

estes na maioria das vezes “compram” os presidentes e pertencentes da Comunidade ou 

em outro caso diz ser ascendente que fica em 6° e 7° grau de parentesco que também 

não engajam na luta por justiça social daqueles que ali vivem pois já distanciaram 

bastante do que é ser quilombola ou as vezes não são pois não conhecem a sua cultura. 

Os fraudadores buscam regiões bem distantes que muitas vezes conta com a falta de 

informação das comunidades sobre o programa UFGInclui e para os ludibriar, os cursos 

mais visados são os tidos elitizados como Medicina, Direto, Nutrição, onde estes dizem 

ser pardos para ocuparem a vaga e os pretos quilombolas acabam não pleiteado a vaga 

que é sua por direito legitimo. Na tentativa de acabar com essa manipulação torna-se 

importante a criação de uma comissão que visa averiguar o pertencimento deste 

indivíduo na comunidade que diz atuar, deve-se participar de reuniões com assiduidade, 

seu nome constar em atas das reuniões e averiguar a árvore genealógica. Os indivíduos 

adentram sem saber sua própria história (impossível a pessoa ser pertencentes a tal 



  

 

comunidade e não saber sua história). Não tem representatividade como negro (se auto 

declara, tem vergonha) e muito menos dá uma continuidade à luta (nunca sofreu). “Eles 

que nos chama de pretos fedidos cabelo ruim não sabe falar” (pois os Kalunga têm seu 

jeito de conversa). Infelizmente são esses que estão ocupando os nossos espaços. Vão 

lutar para quê? Se conseguem nas costas dos “escravos” nunca sofreu para conquistar 

(como sempre os brancos as nossas custas) e goza de todos os auxílios para a 

permanência na UFG como por ex: a bolsa Mec de 900,00 reais, esse dinheiro serve 

para as festas aos finais de semanas, bares, shoppings, já que os pais ricos que os 

sustenta, enquanto os pretos os pais não têm condições de ajudar nem que ser em lanche 

na faculdade pois o dinheiro mau não dá para o sustento dos que ficaram na comunidade. 

Os falsos quilombolas não sabem o verdadeiro significado de negritude e normalmente 

tem condições financeiras bem melhor que os que de fato pertencem, além de que seu 

conhecimento sobre o que é ser PRETO é inexistente. Os universitários que adentraram 

através das comunidades devem ter em mente que temos o dever de ajudar as nossas 

comunidades de origem com a finalidade de desenvolve-la e auxilia - lós com o saber 

obtido na Universidade juntamente com os nossos saberes. Esperamos que os 

presidentes análise quem vai representa as nossas comunidades tem muito a melhorar e 

conquistar. Pois não estamos obtendo o resultado desejado no programa UFGInclui e 

tende-se extinguir principalmente por esses fatores supracitados acima.  
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POR UMA UFG PINTADA DE PINTADA DE POVO 

 

Por Marta QUINTILIANO1  

 

Parafraseando Che Guevara "Que a universidade Federal de Goiás se pinte de 

povo. Nos últimos dez anos as Universidades federais e institutos brasileiros, vêm sendo 

pintada pelas culturas indígenas, quilombolas e tantas outras, que estão se auto 

afirmando nestes espaços. Antes das ações afirmativas a percentagem destes grupos era 

quase inexistente, porém a conquista deste espaço sempre vem acompanhada de muita 

resistência e luta.  



  

 

O programa UFGInclui da universidade Federal de Goiás foi pioneiro no Brasil 

ao implementar ações afirmativas voltadas para as comunidades tradicionais indígenas 

e quilombolas e surdos no curso de Letras Libra de escolas públicas, sendo assim os 

primeiros estudantes começam adentrar os espaços em 2012, mas sem políticas que 

garantisse a sua permanência é isso não é um problema exclusivo da universidade 

Federal de Goiás é de todas as universidades que adotaram as cotas porém houve esse 

déficit na garantia da permanência.  

Alguns estudantes das primeiras turmas do programa UFGInclui não permaneciam até 

o final da graduação, por motivos diversos, sendo um deles o fator econômico, que os 

impossibilitava de dar continuidade no curso, acabando por retornar às suas 

comunidades. Em 2014 eu desenvolvi uma pesquisa qualitativa, para a conclusão da 

graduação, cujo objetivo era analisar como estes grupos criam e constroem suas 

percepções no espaço acadêmico, espaço bem distinto do espaço de sua origem, ou seja, 

suas aldeias, comunidades, enfim seu universo.  

Alguns questionamentos sugiram no decorrer da pesquisa, pontuadas pelos 

participantes indígenas e quilombolas. Entre eles, por que não eu, nos cursos de 

medicina, engenharias, veterinária? ” O porquê este ódio contra os cotistas indígenas, 

quilombolas e negros? ”. Eu penso que se torna necessário discutir o que está 

acontecendo na UFG no que respeita as cotas. Na verdade, as ações afirmativas, desde 

sua criação, são permeadas por preconceitos. São bastante comuns ainda alguns jargões 

como é injusto, os cotistas são incapazes de concorrer com os demais, dentre outros 

tantos clichês preconceituosos. Mais do que isto, vejo que quando se trata dos grupos 

indígena e quilombola, as discussões são mais acirradas ou, noutras palavras, o 

preconceito é maior, comparativamente aos cotistas das escolas públicas.  

Deparamos com histórias cotidianas de racismo dentro da Universidade. A mais 

recente aconteceu na Faculdade de Nutrição, em que estudantes negros quilombolas e 

africanos foram impedidos de entrar no prédio, porque estavam sem o crachá. Uma das 

estudantes visadas questionou ao guarda porquê então garotos brancos entravam sem a 

apresentação do crachá, ao que ele respondeu que o lugar não era para pessoa com o 

perfil deles. Eu questiono: que perfil é esse? Quais as diferenças entre os estudantes? A 

cor da pele?  

Afinal estes corpos servem somente como objetos de pesquisas da UFG? Porque 

os estudantes indígenas e quilombolas não são convidados para participar dos programas 

de pesquisas realizados nas suas comunidades? Existe uma contradição, vocês não 

acham? Mais uma vez estão colonizando o saber cientifico! Para que haja de fato a 

diversidade dentro do espaço acadêmico é urgente romper com alguns paradigmas e 

construir outros, que insiram de fato estes estudantes.  

Por mais que vejamos um esforço por parte de alguns docentes, da Pró- Reitoria 

de Graduação que em conjunto com o coletivo União dos estudantes  

Indígenas e quilombolas das UFG (Uneiq) em discutir a temática e propor ações para 

que a universidade seja mais “humana” e conviva melhor com a diversidade, tal ainda 

não é suficiente. O esforço deve ser de toda a comunidade acadêmica para se acabar 

com este tipo de discriminação, sejam por meio de denúncias, treinamentos contínuos 

para os técnicos administrativos, docentes e guardas. É preciso educar a universidade. 

Os quilombolas, indígenas, surdos estão na universidade com objetivos de adquirir 

conhecimentos e leva-lo para suas comunidades, com intuito de melhorá-las, já que na 

maioria das vezes são esquecidas pelo poder público.  

Em pleno século XXI me impressiona constatar o quanto as pessoas da elite ainda 

hostilizam o negro e índio dentro dos espaços públicos, na verdade vemos dificuldade 

dessa elite em romper com o passado, no qual estes grupos não foram tolerados nos 



  

 

espaços públicos. Termino como comecei com Che Guevara. Sigo sonhando com ele: 

"Que a universidade Federal de Goiás se pinte de povo!”  

 

 

ÁGUAS KALUNGA: SOBRE EXPERIÊNCIAS E IDENTIDADE ÀS MARGENS 

DO RIBEIRÃO DOS BOIS 

Paola R. Camargo Santos. E-mail: paolaantropologia@gmail.com Universidade Federal 

de Goiás-UFG. (Mestrado em Antropologia Social) 

 

Resumo: A diversidade cultural, na pesquisa antropológica, sempre esteve associada a 

observações acerca das especificidades de interpretações das organizações sociais. 

Observando a emergência de grupos étnicos no Brasil ao reivindicarem seus direitos, 

posições e identidades na sociedade, nosso trabalho busca centrar um elemento 

indispensável para o processo de posicionamento dessa identidade: o rio. Isso porque, 

sejam seus territórios historicamente adquiridos ou reivindicados, é também a partir do 

uso e significados atribuídos a água e rios pelos quais margeiam que elaboram um 

sentido de pertencimento. 

Palavras chave: Ribeirão dos Bois; identidade; água. 

 

Introdução: 

Este artigo é resultado de uma pesquisa de graduação em Saneamento Ambiental 

no IFG e de mestrado em Antropologia social na UFG, no período de 2010 a 2014. A 

pesquisa buscou analisar como os moradores da comunidade do Ribeirão dos Bois se 

relacionavam com seu rio e quais eram os aspectos que delineavam uma identidade 

ribeirinha e quilombola. Desde então, a pesquisa busca refletir o processo de construção 

da identidade e do pertencimento ao lugar, como território repleto de indivíduos e suas 

experiências. As análises feitas em campo ocorreram na comunidade do Ribeirão dos 

Bois a nordeste de Goiás, uma das comunidades situadas entre os municípios de 

Teresina de Goiás, Monte Alegre e Cavalcante. A coleta dos dados foi feita através de 

conversas informais em visitas às residências da comunidade e escola, o que resultou 

em quatro visitas de 10 a 20 dias. No entanto, as observações apresentadas nesse artigo, 

visam demonstrar de forma resumida a organização da comunidade acerca das 

experiências com/no o rio, bem como suas significâncias no processo de construção da 

identidade e territorialidade do grupo. 

 

Dos rios das minas aos rios Kalunga: 
O processo de ocupação no interior de nosso país é marcado pela busca por 

recursos naturais, principalmente por minas de ouro. Esta territorialização do interior do 

Brasil tem como principal aspecto a colonização ancorada à exploração de mão de obra 

escrava nas plantações e minas. No caso de Goiás, uma das principais minas de extração 

de ouro denominava-se minas de Goyases, (nome indígena atribuído ao local pelos 

bandeirantes na época). Tal processo também permitiria o contato com os inúmeros rios 

situados entre as serras e chapadas no Vale do Paranã. Que logo depois também seriam 

as principais rotas de fuga e/ou reorganização sociais desses grupos. Como Baiocchi 

(1999:19) afirma:  

“Os platôs e vales serranos ás margens do rio Paranã, afluente 

do Tocantins, que com o rio Araguaia, vão formar o volumoso 

Amazonas, abrigam [...] africanos e seus descendentes”. 

  Podemos dizer que os grupos Kalunga são decorrentes dessa histórica dinâmica 

de territorialização do Estado de Goiás e, de certo modo, do Centro-Oeste. Os rios 
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serviriam de suporte para essas reorganizações que tinham a finalidade de encontrar 

locais propensos à reprodução de seus modos de vida. De fato, a busca por locais de 

reprodução desses grupos estava inteiramente vinculada a terra e à água como base 

primordial da reorganização dos seus costumes e critérios próprios. Pois, às margens 

dos rios esses grupos puderam garantir suas próprias organizações sociais e culturais. 

De acordo com Karash (1998:245): 

“Outros escravos das lavras fugiam para as montanhas e 

planaltos [...] Os montes Pireneus, atrás de Meia Ponte (hoje 

Pirenópolis), a serra Dourada, perto de Vila Boa, e as chapadas 

perto de Arraias, ofereciam possibilidades sem limites de 

refúgio.” 9 

Ao longo do processo, durante e após o período escravista, muitas comunidades 

se formariam a partir da agricultura de subsistência. Moradores do Ribeirão alegam que 

os primeiros povos não indígenas que ali chegaram foram os Kalunga, a família Pereira. 

O povoado Kalunga (que tinha mesmo essa denominação) foi o núcleo principal, 

localizado entre as comunidades do Riachão e Tinguizal, à margem direita do rio Paranã. 

Contudo, as outras margens de rios como o rio Almas e seus córregos afluentes 

conseguiam reunir, desde então, dezenas de comunidades negras. 

As terras e margens de rios habitadas pelos Kalunga possuem extensões de mata 

entre serras com grandes rios, nascentes e afluentes. Em campo encontramos rios 

perenes principais como: o rio Prata, o rio Bezerra, o rio das Almas (também chamado 

rio branco), o ribeirão dos Bois, o rio Corrente e o rio Paranã. Ainda, existem vários 

córregos e riachos temporários que costumam secar em época de estiagem, são eles o 

Riachão, o Alminha e o Sucuiú. Nos domínios da comunidade Ribeirão dos Bois 

incluem o Córrego das pedras, o Limoeiro, o Boqueirão e o Ouro fino. O complexo 

hídrico que abrange o rio Almas, os ribeirões e córregos da região deságuam no grande 

Paranã, o Funil para os moradores (que é atualmente interrompido pela Hidrelétrica 

Serra da Mesa). Logo, corre para o rio Tocantins e por fim desembocam na foz do rio 

Amazonas em Belém. Todos esses rios compreendem a bacia hidrográfica do Tocantins-

Araguaia. 

O modo de ocupação dos territórios Kalunga revela a proximidade das famílias 

com seus rios. No vale do rio das Almas e rio Paranã, no percurso do ribeirão dos Bois 

entre a Serra da Aboboreira e Serra da Boa Vista encontra-se a comunidade que 

contribuiu para essa pesquisa e que se referência pelo nome do seu rio: a Comunidade 

Ribeirão dos Bois. 

Entretanto, essa abastança hídrica propiciou atividades como a pesqueira, a 

agrícola, a coleta sazonal de frutos, a criação de gado, a troca e venda de produtos, ainda 

muito praticado entre os Kalunga. Seus costumes se orientam pelo manejo dos recursos 

naturais distribuídos de forma coletiva a partir dos vínculos entre parentes que, 

sobretudo, se espraiam entre os rios e riachos na região.  

                                                           

9Vale lembrar que os moradores dos vãos da Chapada dos Veadeiros adquiriram suas terras de 

várias formas durante e após o modelo escravista. Havia também os núcleos de fundição de ouro, 

os arraiais, que deram origem ás principais cidades da região como Cavalcante, Morro do Chapéu 

(hoje denominada Monte Alegre de Goiás), Santo Antônio e Teresina de Goiás, que se tornariam 

cidades de populações em sua maioria negra, uma vez que muitos conseguiam alforria ou ali 

permaneceriam após a abolição. Moradores do Ribeirão dizem que muitos puderam comprar suas 

próprias terras, ou arrendavam pagando por parte da colheita e assim adquiriam suas terras 

ampliando a população através das relações de parentesco. 



  

 

 

Das margens conclusivas: 

Um dos aspectos marcantes que observamos durante as visitas de campo, foi a 

que tanto as atividades como o lazer à beira-rio são sempre compartilhados. O ribeirão 

dos Bois é um local de sociabilização, onde as pessoas se reúnem em seu cotidiano, para 

lavar roupas, tomar banho, conversar, cantar, pescar entre muitas outras vivências. Ele 

é o núcleo da comunidade e sem ele praticamente nenhuma atividade pode ser feita. O 

ribeirão abastece a escola, as casas (quando raro a caixa d’água da prefeitura funciona), 

abastece o gado e permite a agricultura particular nos quintais e coletiva em suas 

margens.  

Os festejos estão sempre localizados nas margens dos rios de cada comunidade. 

Ele é utilizado para tudo, cozinha, banhos, brincadeiras, etc. Muitas vezes familiares de 

outras margens de rios chegam, quando possível a navegação, em suas embarcações 

para o festejo nas comunidades. No Ribeirão dos Bois, as barracas ficam sempre 

montadas perto do rio nos arredores da escola. As plantas de cura para fazer chás, banhos 

e “benzimento” são cultivadas e regadas pela água do ribeirão dos Bois diariamente com 

baldes carregados na cabeça, que também abastecem a casa, para a limpeza e para fazer 

a comida, e são sempre reaproveitadas para o regadio ou para o consumo dos animais 

domésticos.  

Esses entre outros aspectos definem a dinâmica representada nos costumes dos 

moradores, e ocorrem a partir de suas experiências e vivências. Onde os indivíduos 

podem habituar-se e conformar ao longo do tempo uma unidade. Porém, a identidade é 

organizada e reorganizada pela memória e experiências compartilhadas que vão 

delineando uma tradição. Isso porque o habituar-se, o cotidiano, as experiências vividas 

e o coletivo vão acrescentando valores e, consequentemente, significados ao lugar.  

Sendo assim o território se torna o suporte da vida social, justamente porque os 

rios oferecem a condição de permanência. Para Arruti (2006:29) o território é entendido 

como condição histórica. Portanto, mesmo que herdados ou adquiridos, importa-nos 

entender que são lugares familiarizados e identificados historicamente pelos grupos que 

ali habitam e consequentemente agregam a ele um valor, seja ele material ou simbólico. 

Porém, o grupo que margeia o ribeirão dos Bois adotou o seu nome para a comunidade. 

Ao familiarizarem-se uns com os outros e com o lugar e daí edificarem uma identidade, 

está ali agregado ao lugar físico o lugar simbólico. Eles não se dissociam, pois existe 

uma tradução que historicamente se tornou tradição. Esse é o sustentáculo principal que 

se funda uma territorialidade, ou seja, afirmação e a condição da permanência.   
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar as experiências vivenciadas por acadêmicos em 

2014 na cidade de Cavalcante com a comunidade Kalunga por meio do Curso de 

extensão ‘Saúde da População Negra – Comunidade Kalunga’ realizado pela 

Universidade Federal de Goiás. As atividades foram sobre ‘Saberes Populares em 

Saúde’ e realizadas em parceria com professores da UFG, e profissionais (consultório 

de rua e teatro do oprimido), Secretaria Estadual de Saúde, SMS de Fortaleza 

(Articulação Nacional de Movimentos e Práticas em Saúde-  ANEPS) e estudantes do 

curso de Odontologia da UFG. As ações envolveram profissionais da saúde da região 

de Cavalcante GO e também moradores da comunidade Kalunga. A equipe procurou 

em princípio entender o local e a cultura Quilombola, através da vivência e também de 

atividades realizadas com crianças no Engenho II, um dos grupos Kalunga. O intuito 

geral seria que a partir daquela vivência, pudéssemos realizar algumas reflexões com os 

agentes de saúde a respeito da sua realidade e a necessidade de respeitar as práticas 

populares de saúde, que constituem parte do patrimônio imaterial desta comunidade. A 

metodologia utilizada nas atividades foi a dos Círculos de Cultura; metodologia criada 

por Paulo Freire, que acaba por ser facilitadora de experiência coletiva de diálogo, 

reflexão política e social. E como complemento desta metodologia, utilizaram-se 

também as sínteses criativas como método de sistematização e técnica projetiva das 

discussões realizadas entre os grupos e a sensibilização deu-se por técnicas do Teatro 

de Oprimido. Tal atividade permitiu a criação de uma problematização com os agentes 

de saúde sobre o tema abordado, uma vez que é preciso que estes tomem conta do seu 

poder de mudança na comunidade. 

Palavras Chaves: Educação Popular; Práticas Populares de Saúde; Saúde coletiva. 

 

Justificativa/Base teórica 

 A assistência à saúde, desde meados do século XIX, esteve caracterizada pelo 

modelo biomédico, tendo como foco a doença e a cura, interpretadas com parâmetros 

biológicos, e com base na relação vertical entre médico e paciente, para a qual os 

determinantes psicossociais e culturais interessam pouco para o diagnóstico e a 

terapêutica. A Estratégia Saúde da Família (ESF), criada em 1994 como iniciativa do 

Ministério da Saúde, é uma política pública com o objetivo de mudar esse modelo de 

assistência. Tal medida visa a consideração das dimensões subjetivas e sociais, tanto de 

profissionais quanto de usuários, nas relações que se estabelecem entre os dois. Nessa 

perspectiva, o vínculo que se deve ter com o paciente torna-se características de uma 

atenção voltada para a integralidade, na tentativa de firmá-la como condição de uma 

assistência de qualidade¹. 

 Tal mudança ainda requer uma nova perspectiva de olhar sobre os saberes 

populares por parte dos profissionais da saúde, pois neste novo modelo se torna 

necessário a troca de conhecimentos visando uma saúde integralista. Tendo em vista 

que o meio em que as pessoas vivem e suas práticas culturais interferem no processo 

saúde/doença, os relatos de vivência destes usuários sobre o seu modo de vida se tornam 

essenciais para a prática do cuidado. Para tanto, é importante que saibamos a forma 

como estes profissionais tem lhe dado com tais saberes populares e como relacionam os 

mesmos com o processo de saúde. 

  

Objetivo 

 Refletir sobre as práticas populares de saúde na comunidade Kalunga e seus 
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diálogos com os serviços de saúde e possíveis conflitos interculturais.  

 

Metodologia 

Participaram desta atividade 29 trabalhadores de saúde dos municípios de 

Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. Dentre eles Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), Enfermeiras, Técnicas e Auxiliar de Enfermagem, 

Psicóloga. O grupo predominante foi de Agentes Comunitários de Saúde. 

A metodologia utilizada foi a dos Círculos de Cultura2 (figura 1), metodologia 

da Educação Popular criada por Paulo Freire, que tem por base facilitar experiências 

coletivas de diálogo e reflexão política e social. E como complemento desta 

metodologia, utilizou-se também as sínteses criativas (figura 2) como método de 

sistematização e técnica projetiva das discussões realizadas entre os agentes, a 

sensibilização deu-se por técnicas do Teatro de Oprimido (figura 3). 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Figura 1                              Figura 2                                       Figura 3 

 

As atividades foram feitas em rodas, como espaço sagrado, da troca de saberes, da 

secularidade do conhecimento, onde todos têm espaço e voz. 

 

Resultados e Discussão  

 O trabalho proposto refere-se às atividades do Curso de extensão saúde da 

População Negra, com o tema: “Saberes Populares em Saúde”, no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado à Assistência Social (antigo – 

programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI), no bairro do Morro Encantado 

na cidade de Cavalcante. 

Participaram desta atividade 29 trabalhadores de saúde dos municípios de 

Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. Dentre eles Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), Enfermeiras, Técnicas e Auxiliar de Enfermagem, 

Psicóloga. O grupo predominante foi de ACS. 

 A partir de uma conversa com agentes de saúde da região de Cavalcante, 

constatou-se que saber popular é uma ‘Cultura vivenciada pela população passada de 

gerações. Não possui comprovações científicas. É necessário se ter respeito. ’’ Neste 

momento, nota-se que ambos saberes andam juntos, de maneira que se equivalem no 

processo de saúde. Porém, ao se discutir sobre alguns saberes presentes na comunidade 

Kalunga, notou-se muita das vezes o desrespeito a uma tradição usando-se o 

cientificismo como argumento. 

 A análise realizada aponta para uma sobreposição de conhecimentos na 

comunidade. De um lado, os saberes populares e a afirmação da valorização dos 

mesmos; do outro, têm-se um embate em que se impõem os saberes científicos como 

prioridade. 

Um exemplo de dificuldade se deu no momento da discussão com os agentes de 

saúde sobre as parteiras. Algumas profissionais de saúde de nível superior comentaram 



  

 

na roda que “parto normal é anormal” e que o trabalho de uma doula era de 5000 reais. 

Comentaram ainda que pessoas só tinham parto com a parteira por não ter outra escolha. 

Outros itens discutidos foram sobre as benzedeiras e as rezadeiras, visto que 

ambas estão presentes nos festejos da comunidade auxiliando no processo de saúde da 

população. A proposta que surgiu durante a reunião foi a de promover um maior contato 

entre Rezadeiras e benzedeiras com os Agentes Comunitários de Saúde, com o intuito 

de fazer com que elas adquiram conhecimento científico aprimorando sua atuação na 

comunidade. 

 Chamou a atenção também algumas práticas que foram faladas, como práticas 

populares das simpatias e os feitiços. Os Kalunga eram também conhecidos como 

feiticeiros, com conotação pejorativa, motivo o qual certamente o participante preferiu 

não destacar. Na festa do Vão de Almas, ao conviver com a comunidade mais de perto, 

foram relatadas simpatias para diminuir o “papinho”, conhecido como bócio. ‘’É só 

oferecer bebida ou um cachimbo para uma desconhecida, e beber ou fumar logo em 

seguida, que o bócio vai diminuindo. ’’ 

Notou-se mediante a discussão que os profissionais que não sobrepõem o seu 

saber científico ao saber popular, por entenderem que essa prática não atende às 

necessidades do usuário, adotam como estratégia de intervenção da tolerância em 

relação aos conhecimentos trazidos por este. A tolerância é vista como uma forma de 

engajar a pessoa no tratamento proposto, contudo essas representações do usuário não 

fazem sentido para estes profissionais. 

A tolerância, do latim tolerare (sustentar, suportar), é um termo que define o 

grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma 

regra moral, cultural, civil ou física. Os profissionais carregam consigo a importância 

tanto de tolerar como de valorizar estes saberes no sentido de se ter a adesão do 

tratamento por parte do paciente. 

Além disso, e muito mais do que tolerar, é necessário entender, justamente o que 

é proposto pela ESF, a qual aproxima o agente de saúde da sua população alvo. Desse 

modo, a troca de saberes se torna inevitável, e o modelo biomédico cai por terra, visando 

a superação da assimetria existente na relação. 

Contudo, a troca de saberes entre o cientificismo e o universo popular se faz 

necessária para que se tenha confiança e credibilidade no atendimento, fato bastante 

discutido com os agentes comunitários. O complexo saúde requer muito mais do que 

técnica, é necessário que se incentive os profissionais a participarem ativamente do 

universo popular, pois só assim haverá a possibilidade de resolubilidade dos problemas 

apresentados. É necessária uma reflexão a respeito do real perfil e necessidades da 

comunidade em questão, integrando os aspectos culturais da mesma. 

 

Conclusões 

 Os agentes de saúde são tradicionalmente líderes e representantes da 

comunidade. Possuem um grande conhecimento a respeito da vida, das relações, e das 

práticas populares de saúde. Porém, corre-se o risco de que com a tecnificação do saber, 

com qualificações, cursos técnicos, formações sem a devida metodologia e reflexão, 

percam a sua essência. O Agente de Saúde pode começar a desvalorizar o saber popular 

e detrimento do saber biomédico, que desconsidera o saber imaterial desta comunidade. 

 Outra questão relevante é sobre a formação do trabalhador de nível superior para 

lidar com aspectos do saber imaterial do povo Kalunga. E ainda as equipes de saúde, 

juntamente com os médicos, não estão preparadas para lidar com as plantas medicinais. 

Assim a Estratégia Saúde da Família corre o grande risco de comprometer a cultura 

desta população, sendo uma grande promotora da medicalização e desmotivadora dos 



  

 

partos normais. Seria necessária a aproximação das equipes de saúde com os mestres do 

saber tradicional, como parceiros reais na promoção da saúde desta população.  
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Resumo 

 

As Parteiras Tradicionais são mulheres guerreiras, na vida e em sua arte e ofício. Em 

sua grandeza, são mulheres simples e detentoras de uma imensa sabedoria ancestral 

relacionada às práticas tradicionais usadas no parto, nascimento e curas. Agradecemos 

à equipe da SPM - Secretaria de Políticas para Mulheres (2013/2016) pela confiança 

depositada, por acreditar que estas parcerias são fundamentais para a realização de 

projetos de cunho comunitário e entender sua importância para o reconhecimento das 

práticas culturais e populares em saúde na nossa sociedade. Para a produção deste 

documentário, livro-DVD, optamos por trabalhar as metodologias Pedagogia do 

Quintal, Educação Popular e Sociopoética, diante da necessidade de desenvolver a 

aptidão de pesquisar interculturalmente, dialogicamente e no respeito mútuo. Centramos 

nosso olhar no pensamento feminista, em que Michelle Perrot trata da exclusão sofrida 

pelas mulheres nos diferentes campos da História. Visão que muito se adequa às 

parteiras por terem enfrentado a separação e o distanciamento das questões políticas, 

por as entenderem como espaço, trajetória e contexto próprios de homens. No total 

foram identificadas 54 mulheres, Parteiras Tradicionais, Assistentes ou Companheiras, 

como muitas se autodefendem, nos municípios do Entorno do Distrito Federal, além dos 

municípios de Palmeiras de Goiás, Goiânia e as Comunidades Kalunga, pela imensa 

importância histórica e número significativo de parteiras ativas. Entendemos que este é 

um projeto societário, humanitário e político que ajudará no processo emancipatório das 

parteiras, pressupõe relações de poder e baseia-se sempre em processos dialógicos e de 

construção coletiva. 

 

Palavras-chave: Parteiras tradicionais; tradição oral; saberes e práticas. 

 

Introdução com justificativa 

Nós alimentamos o desejo de conhecer, mapear e registrar os saberes tradicionais 

destas mulheres maravilhosas, as Parteiras Tradicionais de Brasília e Goiás, 
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principalmente porque são escassos os dados históricos sobre o viver, o saber e o fazer 

das Parteiras Tradicionais. São sujeitos sociais?  

Para consolidar essa proposta, deu-se a aproximação com a ONG Guaimbê - espaço e 

movimento criativo, tendo em vista a afinidade com esses sujeitos, as manifestações 

culturais silenciadas e a abordagem inclusiva e participativa que acreditamos, para a 

criação de uma equipe multidisciplinar imbuídas do mesmo propósito.  

 

Objetivos 

Para atender aos nossos objetivos, promovemos articulação com a coordenação 

da Rede Certific - Secretaria de Educação Tecnológica/MEC (2012), no sentido de 

planejar o programa de reconhecimento e certificação do Ofício das Parteiras 

Tradicionais. Tal iniciativa contribuirá para atender ao proposto na Portaria Ministerial 

da Rede Cegonha, que faculta a capacitação e atuação qualificada das Parteiras 

Tradicionais na política de redução dos índices de morbimortalidade materna e neonatal, 

da violência institucional e das cesáreas desnecessárias em nosso país, como acordo para 

atender o 5° Objetivo do Milênio, pactuado pelo Governo Brasileiro. Preocupamo-nos 

em revitalizar estes saberes, ao reconsiderar essas artes e ofícios que participaram e 

participam do processo que arquitetou os conhecimentos científicos do mundo moderno, 

negando suas raízes.  Todos os dados foram adaptados ao INRC - Inventário Nacional 

de Referências Culturais, metodologia de pesquisa desenvolvida pelo IPHAN - Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com o objetivo de registrar estas Parteiras 

com seu ofício e arte tradicionais como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. 

 

Metodologia 

Optamos então por trabalhar as metodologias Pedagogia do Quintal, Educação 

Popular e Sociopoética. Vivenciamos a escuta sensível às parteiras, quando foram 

definidas as categorias e aspectos multidimensionais deste ofício. Trabalhamos a criação 

de confetos (GAUTHIER, 1999), contextualizados no afeto, na razão, na sensualidade 

e na intuição, na gestualidade e na imaginação. A Pedagogia do Quintal trata deste 

encontro intergeracional, orientado por grupos mistos de educadores e mestres da 

tradição oral, a fim de fomentar as relações de respeito e responsabilidade entre as várias 

idades e potencializar as características pessoais das crianças e jovens na construção 

coletiva de sua aprendizagem, com foco no fazer cotidiano e coletivo. A educação pelo 

movimento sistematizada por Rudolf Laban (1879-1958) constitui-se a base 

metodológica principal da Pedagogia do Quintal, através da qual se potencializa e 

complementa o desenvolvimento e aprendizagem integral e afetivo do ser humano. 

 

Discussão teórica 

Ao aceitar o desafio de registrar a arte e o ofício das Parteiras Tradicionais, 

sabíamos que a tarefa de as localizar não seria nada fácil, são diversos os motivos para 

esta desistência ou distanciamento, sendo que a maioria das parteiras identifica como o 

principal deles, o pouco interesse por parte da rede oficial de saúde da mulher.  

Centramos nosso olhar no pensamento feminista, que trata da exclusão sofrida pelas 

mulheres nos diferentes campos da História. Michelle Perrot (2001) faz referência ao 

silêncio das mulheres, por ser marcante quando se trata de sua própria vida, sua 

intimidade, seu corpo. Tal percepção cabe e contempla a perspectiva das parteiras 

tradicionais, que trazem a reboque a desvalorização, ao abordar a questão do corpo em 

seus relatos. Este fato se evidencia quando observamos a situação de ostracismo social 

em que vivem as parteiras atualmente, principalmente quando elas próprias 



  

 

recomendam às parturientes que se encaminhem aos hospitais por considerarem uma 

alternativa mais “segura”.  

As transmissões orais sobre as diferentes formas de cuidar e de cuidados, 

compondo o ritual das suas atuações, experienciadas em situações concretas, inscritas 

em histórias pessoais e de grupos sociais, têm relação com a natureza do trabalho das 

parteiras da região do Cerrado goiano. São práticas de cuidados consolidadas em seus 

rituais e saberes, advindos de suas próprias experiências emocionais e corporais de parir 

e nascer (COLLIÈRE, 1999). 

De forma inusitada, mesmo quando chamadas para acompanhar e cuidar de 

mulheres grávidas e das parturientes, boa parte das nossas parteiras está sempre pronta 

a ampará-las, a partejar no esquecimento de si, ao disponibilizar sua atenção e cuidados, 

muitas vezes enfocando a dimensão religiosa de suas vidas, “prontas a se doarem”, como 

indica o princípio da dádiva, a teoria da troca, da reciprocidade, trabalhada por Marcel 

Mauss (2003). O receber e disponibilizar o Dom recebido se constitui em uma ação ou 

ato de doar-se, produz uma variedade de alianças, quer sejam políticas, religiosas, 

jurídicas, diplomáticas e ou relacionais. Fato observado na fala de várias parteiras, como 

dona Izolina, parteira Kalunga da Comunidade de Areia, Monte Alegre de Goiás. 

 

Resultados  

No total foram identificadas 54 Parteiras Tradicionais, Assistentes ou Companheiras, 

nos municípios da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno, além dos municípios de Palmeiras de Goiás, Goiânia e as Comunidades 

Kalunga pela imensa importância histórica e número significativo de parteiras ativas.  

Vivenciamos a escuta sensível às parteiras, quando foram partilhados seus 

conhecimentos e os muitos sentidos de seus saberes e práticas. Estes se estabeleceram 

no valioso poder do cuidar, de estar ao lado de cada mulher, de acompanhar o processo 

de parir e nascer. Arte de partejar, ritual que incluem e oferece suporte psicoemocional, 

físico, espiritual e ambiental às parturientes, necessários a esta vivência plena de 

ansiedades e de ambivalência, consumadas diante das sensações corporais, às crenças, 

desafios e percepções de parteiras e parturientes, relativas ao poder de dar a Vida. 

Promovem saúde e bem-estar às mulheres e suas crianças com o uso das ervas em chás 

e banhos; orações e cantos de rezas, simpatias e evocações; toques e posições que 

compõem os saberes e experiências da arte e ofício das parteiras tradicionais brasileiras. 

Diante deste cenário, é importante registrar que a ocupação parteira consta da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) (Classificação Brasileira de Ocupações 

- CBO é o documento normalizador do reconhecimento, da nomeação e da codificação 

dos títulos e conteúdo das ocupações do mercado de trabalho brasileiro) do Ministério 

do Trabalho e Emprego, sob o código 5151-15. Estas cuidadoras, com frequência 

primam pelo respeito à individualidade e integridade de cada mulher, como ser 

multidimensional - biológico, afetivo-emocional e sociocultural - sujeito que são de suas 

próprias histórias. Considerar a complexidade dos processos envolvidos nessas práticas 

requer a compreensão das relações que ainda teimam em se estabelecer entre os 

membros das comunidades campesinas e periurbanas, mas também daquelas urbanas e 

metropolitanas de hoje, que acreditam no valor das práticas populares, tradicionais e 

solidárias de cuidados com a saúde, práticas de Vida e de convivência. Diante desta 

oportunidade de registrar as experiências das Parteiras Tradicionais do Goiás, do 

Distrito Federal e da região do Entorno do DF, nos aproximamos do resgate histórico 

possível, pois estas mulheres não tiveram a mesma oportunidade na aquisição da escrita 

que os homens.  



  

 

Atualmente, apesar de dedicarem toda uma vida ao partejar, essas mulheres não 

têm direitos trabalhistas nem sociais garantidos, revelando o descaso do Estado 

brasileiro com as nossas Parteiras Tradicionais. Estas condições, por um lado, 

corroboraram com o silenciamento historicamente vivido pelas parteiras, visto que suas 

experiências do partejar não foram registradas pelas próprias parteiras e nem 

consideradas importantes a ponto de merecer atenção e registro institucional e de 

pesquisadores. 

Importante registrar que as parteiras desta região apontam para a perspectiva do 

SUS adequar ações programáticas capazes de fortalecer sua atuação e promover 

condições mínimas deste trabalho em suas comunidades. Mesmo diante do contexto 

atual, de forma determinada, algumas parteiras conhecem as soluções, e falam de suas 

reivindicações, como as parteiras Maria Helena e dona Procópia, líder da comunidade 

Kalunga Riachão, em Monte Alegre de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. 

Sentimos e vemos a prática do partejar como uma aliança, uma troca de dádivas, 

em cumplicidade, presente nas relações pessoais de acolhimento afetuoso, em que 

parteiras e parturientes trocam sentidos, emoções e sentimentos. Forma de cuidar 

peculiar ao modelo das práticas tradicionais que ancoram e promovem o saber-fazer, 

por considerar que cada um desses compromissos ou obrigações cria um laço de energia 

espiritual entre as pessoas. Assim, expressa d. Brada, parteira Kalunga da Fazenda 

Tiguinzal, Monte Alegre de Goiás, assim como muitas parteiras que integraram este 

projeto.  

Por meio de suas falas, como nos dizem dona Brada e dona Filó, é possível 

entender que a vivência do dar à luz, que acontece no corpo da mulher em trabalho de 

parto – a parturiente – e do partejar, realizado por aquela que parteja – a parteira – é um 

processo que se estabelecia, e quando possível ainda se estabelece, a partir da 

cumplicidade, reciprocidade e solidariedade femininas, para lidar com as exigências, as 

esperanças e sonhos, o sofrimento e as incertezas, diante de cada novo episódio 

vivenciado por mulheres de um mesmo território e que têm afinidades compartilhadas 

nos ambientes domésticos e familiares, entre aquelas que lhes são íntimas e/ou 

próximas, como observado nas colocações de várias parteiras por nós articuladas, para 

compor este material de registro/ documentário. 
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Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo, dar visibilidade às especificidades e experiências 

contidas em uma comunidade quilombola, em especial, a comunidade visitada, 

Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso. O relato das experiências nesta visita 

virá com o intuito de abordar a valorização da identidade negra e sua cultura, pois o 

artigo aborda aspectos relevantes para a comunidade local, tais como as pequenas 

amostras culturais apresentadas aos estudantes que ali estiveram presentes, mostrando-

lhes a riqueza que esse povo em sua cultura tem. É notório que a sociedade impregna 

um olhar negativo do ser quilombola ou estudar em uma escola quilombola, sendo 

assim, é preciso buscar meios de valoriza-los para não romper com a identidade de um 

povo cheio de riquezas e história de vida. Nessa perspectiva, procuramos estender esse 

debate, através de vários trabalhos pedagógicos que salientam positivamente essas 

qualidades e para além disto, os conhecimentos cotidianos e/ou rotineiros daquela 

comunidade. A visita à comunidade foi uma forma de aproximar o conhecimento 

cientifico universitário àquele povo. Foram disponibilizadas diversas didáticas de 

ensino e interações para que os alunos das escolas envolvidas se sentissem 

comtemplados em suas expectativas. A oferta de aulas práticas, proporcionada pela UFT 

- Universidade Federal do Tocantins, Campus Arraias foi muito bem recebida, lá 

também foram ofertadas oficinas como; contação de história nos livros de tecido; 

contação de histórias com fantoches; pintura em tecidos; confecção de brinquedos com 

sucata, dentre outras. O encontro proporcionou também o momento de confraternização, 

ofertando o almoço e lanche. Tivemos também o evento no dia 20 de novembro com a 

apresentação de um desfile de Identidade e Beleza Negra, foi também discorrido um 

pouco dessa experiência nesse espaço escolar e quilombola que ocorreram grandes 

trocas de saberes e conhecimentos entre educandos, educadores e comunidade local 

como uma forma de aprendizado e conhecimento. Esse artigo foi fundamentado nos(as) 

teóricos(as) GADOTTI(2003), MACHADO (2000), BELÉM (2007), 

RODRIGUES(2006), SANTANA e ALVES(2010) e entre outros. 

 

Palavras-Chave: Cultura; Comunidade quilombola; valorização; escola e quilombo 

 

 

Um Olhar Sobre o Lado Bom da Experiência Na Comunidade Quilombola 

Kalunga do Mimoso  
Ao falarmos da Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso, vêm a nossa 

mente pessoas que moram simplesmente no campo, não dando importância nas reais 

qualidades desse povo, deixando de lado a diversidade cultural que os mesmos possuem 

suas realidades e vivencias sociais em um lugar que para muitos seria insignificante. 

Este artigo vem então para discorrer um pouco do lado bom da vida de um quilombola 

em uma escola quilombola. Na perspectiva de Gadotti (2003, p.11), “a beleza existe em 

todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade; depende da nossa 

consciência, do nosso trabalho e do nosso cuidado. A beleza existe porque o ser humano 
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é capaz de sonhar”. Então, enquanto acadêmicas, precisamos ter também um lado 

sonhador, precisamos desejar coisas boas para nossas crianças, precisamos “re-

conhecer” o lado simples, porém encantador e transformador de conceitos do ser 

quilombola e de estar presente num ensino do campo.  

Ir à comunidade e poder partilhar um pouco das nossas experiências com 

crianças, adolescentes, adultos e com parte da comunidade que esteve presente, foi de 

suma importância, podendo afirmar inclusive, que essas experiências foram na verdade 

uma roda de saberes trocados, saberes esses que se fossem escritos, renderiam grandes 

acervos escritos por um povo de mil vidas. Para nossa formação, esse contato com os 

conhecimentos da comunidade local, além de prazeroso, nos proporcionou grandes 

aprendizados, e para, além disso, levar oficinas de contação de história, por exemplo, 

nos encantou por depararmos com as atitudes que nossos ouvintes apresentaram e vê-

los estáticos e atentos para ouvirem e lerem os livros artesanais que oferecemos, tais 

como: Menina bonita do laço de fita; Cabelo de Lelê; O patinho feio, Que cor é minha 

cor? e outros, nos enchiam os olhos de satisfação e sensação de dever cumprido. Todas 

aquelas pequenas crianças ficaram encantadas com os livros, se reconheciam neles, 

queria além de ouvir, tocar tudo que estava ali aos seus arredores.  

Segundo Gadotti (2003, p.16) “O aluno precisa construir e reconstruir 

conhecimento a partir do que faz.” e fazer com esses alunos tenham acesso à novos 

práticas e conhecimentos, irá conduzi-los para um melhor enfrentamento do mundo 

competitivo à qual se adentrarão ao término de suas formações, é de fato uma forma de 

envolve-los e prepara-los para as exigências que o mercado os cobrará.  

É importante dar destaque à Oficina de contação de histórias com fantoches, pelo 

fato de que os alunos das escolas puderam usar de suas imaginações e suas criatividades 

para expressarem por meio das histórias, suas vontades, desabafos, medos e desejos, foi 

uma explosão de sentimentos em uma ação que momento era como uma simples 

brincadeira Os acadêmicos da Universidade Federal do Tocantins recontaram as 

histórias que foram criadas pelos mesmos e relacionaram à realidade cotidiana da 

comunidade Kalunga do Mimoso. Incrível também foram os retornos dados pelas 

crianças e jovens das escolas nas várias expressões, caras e bocas na medida em que 

liam as historinhas, era perceptível naqueles olhos grandes e brilhantes, a felicidade ao 

reconhecerem-se, identificar-se e se colocarem no lugar dos personagens ali 

apresentados mesma.  

Outra oficina interessante para relatar neste artigo foi à pintura em tecidos com 

gravuras de pessoas, ambientes e paisagens relacionadas à vida do campo da 

comunidade. Os alunos apresentaram algumas dificuldades enquanto estavam pintando, 

algo normal pela falta de prática e faixa etária de alguns, essas dificuldades eram 

acompanhadas pelos acadêmicos que os instruíam a se aperfeiçoarem nos detalhes de 

suas pinturas. Então, assim que os alunos terminavam suas pinturas nos tecidos, foram 

coladas na parede da escola para uma exposição, para que os mesmos fizessem uma 

análise das pinturas e significados apontados pelos pais, alunos, convidados e 

comunidade local ali presente. Com a oferta da oficina, foi possível perceber que foi 

despertado neles, um novo olhar com maior expressividade e reconhecimento de sua 

cultura, realidade e seus sentimentos com um simples pintar de tinta e pincel de uma 

mão que não acreditava que poderia fazer arte.  

As oficinas ministradas em sua maioria foram feitas embaixo de uma mangueira 

que fica ao lado da escola, local este usado pelos alunos para fazerem suas refeições, 

brincar, ler e até mesmo tirar uma rápida soneca como eles contavam. A escola era um 

pequeno espaço que cabia mil coraçõezinhos que palpitavam desejos de aprender.  



  

 

A grande novidade no momento do descanso foram os brinquedos feitos de 

sucatas, eles não acreditavam que naqueles brinquedos, existia tudo o que estavam ao 

seu alcance e que eles mesmos poderiam confeccionar. A alegria contagiou aquele 

momento, ora tínhamos cavalheiros dos mais sublimes reinos que cavalgavam em seus 

cavalos de garrafa pet, ora apareciam lindas princesas de tampinhas e tecidos presa em 

castelos de papelão, uma verdadeira viagem no imaginário daquelas crianças. 

Engraçado de ver tanta alegria com coisas simples e que para outras localidades não 

teria valor e nem sentido num mundo tão virtual à qual vivemos. Ali vimos confusões, 

partilhas, empurrões, mãos dadas, sorrisos e choros, mas nada impedia que aquele 

momento fosse tão aproveitado como foi, simples objetos que puderam usufruir e uma 

experiência inovadora para aqueles alunos.  

Além da oferta das oficinas, foi proporcionado também um momento de 

confraternização que foi o almoço e lanche preparado pelos acadêmicos especialmente 

para os alunos. A receita e todos os ingredientes foram resumidos em dedicação e muito 

amor no preparo, assim, via-se que muitos se deliciavam no tradicional feijão tropeiro, 

arroz, frango e salada, e para a alegria dos pequenos, não poderia faltar o desejado 

cachorro quente com suco.  

Pode-se apenas dizer, que a ida à Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso 

fora simplesmente maravilhosa, pudemos proporcionar a eles nossas diversas oficinas, 

nossa culinária e em troca, ganhamos experiência pedagógica, experiência de vida e 

experiência humana. De fato, tudo que vivemos nesses dias lá alojados, superou todas 

as nossas expectativas enquanto acadêmicas, e consequentemente as dúvidas, os 

questionamentos e as nossas inquietações jamais nos permitiria da não reflexão diante 

das ações ali desenvolvidas, pudemos analisar o quanto somo seres inacabados, como 

diria Paulo Freire, seres que estão em constante aprendizado, e que para assumir a 

profissão de Professor, antes teremos que ser humanos.  

Após a visita no Kalunga do Mimoso, foi preparado um retorno à comunidade 

para celebração do dia 20 de novembro referente ao dia da Consciência Negra, houve a 

participação da comunidade geral em todo o evento, pois preparamos uma exposição de 

pinturas, fotos e também um desfile de identidade e beleza negra, uma vez que a 

exposição serve para aproximar os visitantes, desmistificar preconceitos existentes em 

relação à escola e à comunidade, e focar na valorização e importância na resistência do 

povo negro. Nesse sentido “Trabalhar com a cultura negra, na educação de um modo 

geral e na escola em específico, é considerar a consciência cultural do povo negro, ou 

seja, é atentar para o uso auto reflexivo dessa cultura pelos sujeitos.” (SANTANA 

ALVES, 2010, p.16).  

Depois de saborear essa maravilhosa experiência, podemos dizer que, é 

impossível mensurar a gratidão que temos naqueles dias lá vividos. Deixaremos aqui, 

apenas a afirmação de quão importante é que não deixemos de ver o lado bom e simples 

das comunidades quilombolas, foi nesta comunidade que encontramos seres que são 

pessoas que possuem riquezas exuberantes e que infelizmente são esquecidas ou 

deixadas de lado por uma sociedade fria e violenta. Não podemos deixar que a educação 

proporcionada às crianças e adolescentes das comunidades seja dada a qualquer modo, 

não queremos que essas crianças sejam corrompidas por docentes que não respeitam 

essa cultura. Precisamos dizer a esses alunos que eles são capazes e que iremos capacita-

los para enfrentar os desafios do mundo urbano e capitalista, para que voltem à sua 

comunidade com dignidade e orgulho de sua terra, de seu saber, de seu povo. 
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Resumo  
 

Nesse relato abordaremos sobre as atividades desenvolvidas nas escolas do Kalunga do 

Mimoso, mas precisamente sobre a construção de brinquedos tendo como matéria-prima 

a sucata, que é o material acessível para trabalhar na comunidade. Através das atividades 

de construir bichos, e outros brinquedos, muitos recursos de aprendizagem foram 

criados, tendo em vista o desenvolvimento psicomotor e da criatividade, trabalhando as 

dificuldades de cada criança de forma lúdica e significativa, durante seu processo de 

formação. A experiência proporcionou o contato com a comunidade Kalunga do 

Mimoso, levando os jogos, livros, brinquedos e peças teatrais produzidos, interagindo 

com os valores locais e com os saberes dos mais velhos também apreendemos muito da 

cultura deles. Destacamos também que foi importante a aprendizagem que adquirimos 

convivendo com os jovens que vivem e estudam na comunidade Kalunga do Mimoso.  

 

Palavras-chave: Brinquedoteca, arte-educação e Ensino-Aprendizagem. 

 

1. Introdução 
 

O primeiro contato com a produção de jogos, livros artesanais, fantoches e 

brinquedos feitos com sucatas foi na Universidade Federal do Tocantins, através do 

projeto Brinquedoteca Itinerante no Campus de Arraias. Esse projeto iniciou-se no 

segundo semestre de 2014 para suprir a necessidade de brinquedos e livros artesanais 

com personagens negras nas escolas. A primeira comunidade remanescente de quilombo 

a ser atendida foi à escola da comunidade quilombola Kalunga do Mimoso, pois a 

mesma precisavam de materiais didáticos que facilitassem no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos e auxiliar os professores e comunidade. No projeto após a roda 

                                                           
10O Relato de Experiência faz parte do projeto “Brinquedoteca Itinerante: Ler, Brincar e Construir nas 

Escolas Kalunga do Mimoso”. 
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de leitura, contação de histórias, construíamos brinquedos e outros objetos pedagógicos 

com sucatas com as crianças, adolescentes, jovens e adultos.  Para a produção dos jogos 

de letramento utilizamos papelão, caixas, retalhos, folha de bananeira, entre outros 

produtos naturais encontrados na comunidade, pois jogos para crianças e adolescentes 

precisam ser muito bem elaborados para não machucá-los e também para serem 

resistentes ao manuseio.  

Os jogos criados foram: alfabeto ilustrado, para que as crianças conheçam as 

letras e relacione aos nomes; jogo da memória, tendo em vista o desenvolvimento da 

leitura e escrita; jogo do plural, para trabalhar a questão de número e grau a partir das 

palavras; dentre outros. Jogos de Gênero para trabalhar substantivos masculino e 

feminino levando em conta que há substantivos biformes que tem duas formas para 

indicar o gênero e os substantivos uniformes possuem apenas uma forma para os dois 

gêneros. Eles podem ser comuns-de-dois, epicenos e sobrecomuns. Nesta perspectiva, 

também foi trabalhada a confecção de livros gigantes, feitos de materiais diversos, como 

cartolina, tecidos e grãos, utilizados para a alfabetização e letramento de crianças de 

forma dinâmica, despertando no aluno a curiosidade de tocar, ler e aprender. A 

confecção de fantoches e animais de brinquedos, com o uso de materiais recicláveis 

como caixas de ovos, de leite, suco, e de papelão, para fazer jacarés, abelhas, formigas, 

centopéias, joaninhas e pássaros, como tucanos e outros. A criação e planejamento de 

aulas criativas, a desenvolver a aplicar o projeto da brinquedoteca, contemplando 

escolas da comunidade Kalunga do Mimoso. 

 

2. Metodologia  
 

A metodologia utilizada no projeto desenvolvido na brinquedoteca é da criação 

através do aprimoramento da linguagem, seja verbal ou não verbal, a partir da arte-

educação. Foi lido um texto de Santa Marli Pires dos Santos (2011) sobre metodologia 

lúdico-vivencial que trabalha com três eixos do conhecimento: o sociológico, porque 

demanda o social e cultural quando se faz um brinquedo ou um bicho; o psicológico, 

porque se relaciona com o desenvolvimento e aprendizagem do ser humano em qualquer 

idade; o pedagógico, porque é fundamentado teoricamente como experiências 

educativas que servirá para prática docente; e o epistemológico, porque tem fontes de 

conhecimentos científicos que apresentam o jogo como um caminho no 

desenvolvimento da aprendizagem, da identidade e conhecer a si próprio. 

 

3. A Brinquedoteca vai às escolas 
Todos os materiais produzidos foram levados até as escolas da comunidade 

Kalunga do Mimoso através do projeto “Brinquedoteca Itinerante: ler, Construir e 

Brincar nas escolas Kalunga do Mimoso”. Destaca-se a seguir as experiências 

vivenciadas pelas discentes que estiveram no Kalunga do Mimoso na Escola Municipal 

Nossa Senhora da Conceição e Escola Municipal das Matas. 

O ponto de partida foi o campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

na cidade de Arraias pela manhã. Chegando às escolas os alunos, professores e 

funcionários da já estavam à espera, foram feitas as apresentações dos acadêmicos e em 

seguida foram divididas as equipes, responsáveis por cada atividade e os alunos por 

faixa etéria, e assim iniciaram-se as atividades propostas do projeto Brinquedoteca 

Intinerante - Ler, Brincar e construir.  Para as crianças menores no primeiro momento, 

foram distribuídos os brinquedos, carrinhos, bonecas, livros, bichos e outros, as crianças 

adoraram os brinquedos de sucata, se divertiram, e demonstraram admiração pelo 

tamanho de cada peça. A segunda atividade consistiu em desenhar e pintar, tendo em 



  

 

vista observar a criatividade do grupo e questionar sobre o significado dos seus 

desenhos. Na sequência aconteceu a contação histórias, fazendo questionamentos para 

que eles ficassem atentos aos detalhes ilustrativos e ao enredo das histórias. 

Uma equipe ficou responsável por acompanhar os alunos maiores que fariam 

pintura em tecidos, alguns já estavam desenhados e outros não porque o objetivo era ver 

como os alunos do ensino fundamental pintavam se conseguiriam concentrar-se. Outra 

acompanhou os alunos que criariam peças de teatro, para apresentação com fantoches. 

A terceira ficou com as crianças menores, desenvolvendo atividades lúdicas com os 

brinquedos do projeto. 

Na parte da tarde todas as crianças foram observar e ler os livros artesanais 

gigantes. Após este momento houve apresentação de peças teatrais, utilizando 

fantoches, que discutiam a valorização da origem étnica, histórica e cultural da 

comunidade, do lugar onde vivem e das características fenotípicas do grupo, de maioria 

negra. As temáticas das peças teatrais provocaram importante reflexão, porque logo foi 

percebido pelas reações e atitudes, que muitas crianças não aceitavam a cor da sua pele. 

Uma colega relatou uma situação em que uma menina da escola dizia que não gostava 

do próprio cabelo, nem da pele, e diante desse fato ela conversou com a mesma, para 

que entendesse que ela era linda do jeito que era. Outro fato presenciado foi um menino 

muito agressivo, a turma foi informada sobre a história daquele garoto, sobre suas perdas 

familiares e os motivos do seu comportamento. Recentemente foi repassado pela 

professora que o trabalho desenvolvido também contribuiu para melhorar o 

comportamento dele. Através do projeto, as dificuldades observadas, também são objeto 

de reflexão buscando a sua superação junto aos professores da escola atendida. 

Na sequencia, solicitamos três pessoas mais velhas da comunidade para fazer a 

contação de histórias e unimos todos os grupos, crianças, adolescentes, jovens e 

comunidade. Ao final foram apresentadas duas peças teatrais, ao mesmo tempo em que 

o lanche era servido. Os alunos arrumaram à escola e as atividades foram encerradas. 

Foi um dia muito enriquecedor, conhecer um lugar novo, experiências novas, conversar 

com as crianças, brincar e ler. 

Com todas essas experiências percebe-se o quanto foi importante levar o projeto 

da brinquedoteca para as escolas e trabalhar com as crianças, adolescentes e jovens, 

vimos a valorização do brincar e trocamos saberes com as professoras e professores da 

comunidade, Tanto criança, adolescentes e comunidade riram muito enquanto 

reciclavam, criando brinquedos e jogos até lembraram da lei 10.639/03 que propõe o 

ensino de história da cultura africana e afro-brasileira. Dias (2000) pondera que a 

brinquedoteca na educação é importante, pois: 

"(...) a Brinquedoteca propõe uma postura existencial, 

cujo paradigma é um novo sistema de aprender a aprender, 

inspirada numa concepção de educação para além da 

instrução, o projeto pedagógico da pré-escola tradicional 

segue ainda o modelo de preparação para a escola de 

Ensino Fundamental." 

Ter em mente que a brinquedoteca é um espaço para explorar saberes, estimular 

a aprendizagem de forma diferenciada se faz necessário para que esta faça parte do 

cronograma e do espaço escolar, não só para os alunos, mas também para as aulas dos 

professores, usando o brinquedoteca como um espaço de construção do saber. 

Com o objetivo de conhecer melhor esse povo, e principalmente as crianças, 

iniciou-se a experiência com uma volta de micro-ônibus pela comunidade. Após o 

passeio, a turma foi dividida em grupos para trabalhar com as crianças nas confecções 

de brinquedos, nas brincadeiras, teatro, contação de histórias e na preparação do almoço. 



  

 

Foi possível observar a vontade que as crianças têm em aprender, pois todos fizeram os 

bichinhos propostos pela oficina, com o uso de sucatas, onde foi possível eles 

observarem que de coisas simples podemos criar brinquedos lindos. De acordo com o 

que foi exposto, percebe-se o quanto é significativo fazer parte desse projeto levando 

atividades diferenciadas e novas descobertas às crianças, despertando nelas a 

curiosidade, a vontade de aprender a lidar com cada tipo de brinquedo ou jogo.  

Em função disso, o educador tem o dever de selecionar obras literárias para 

trabalhar com as crianças, buscando oferecer materiais com os quais as crianças se 

identifiquem, por meio dos personagens, da linguagem e da forma de como se trabalha 

essas obras, tendo em vista que devem ser levados em consideração os aspectos sociais 

e culturais dessas crianças. A autora Maria Anória de Jesus Oliveira (2014/2, p. 98) diz 

que: 

Se a literatura não é reflexo da realidade humana, 

conforme entendemos, ela, por outro lado, não deixa de 

expressar as marcas do passado, os traços do presente e de 

lançar projeções futuras. Sendo assim, configura-se 

enquanto meio possível de se reinterpretar, reler, recriar 

realidades e de, também, abstê-las. A linguagem literária 

torna-se, desse modo, um campo fértil as imersões sociais, 

existenciais, críticas, reflexivas, étnico-raciais, entre 

tantas ações e sensações humanas. 

 

Nas atividades, além de oferecer variadas opções de leituras, brinquedos, 

animais feitos de sucata, meios de alfabetização e desenvolvimento para as crianças nas 

escolas do meio urbano e rural, os materiais e brinquedos levados pela brinquedoteca 

são previamente construídos para serem colocados em prática juntamente com as 

crianças, buscando ultrapassar as dificuldades de cada um para que os objetivos possam 

ser alcançados. 

No processo de construção de brinquedos na comunidade Kalunga do Mimoso é 

possível refletir que esse tipo de atividade nos torna seres criativos, críticos, provocando 

mudanças em nossa realidade de vida, nos aspectos: social, individual e coletivo. Nesse 

contexto pensei em Almeida (2003, p.11) quando ressalta que: 

O ato de troca, de interação, de apropriação é que demos 

o nome de EDUCAÇÃO. Esta não existe por si. É uma 

ação em conjunto entre as pessoas que cooperam, 

comunicam-se o mesmo saber. Por isso, educar não é um 

ato ingênuo, indefinido, imprevisível, mas um ato 

histórico (tempo), cultura (valores), social (relação), 

psicológico (inteligente), afetivo, existencial (concreto) e, 

acima de tudo, político, pois, numa sociedade de classe, 

nenhuma ação é simplesmente neutra, sem consciência de 

seus propósitos. 

 

De acordo com a autora durante o processo de construção é importante levar em 

consideração a relação entre os indivíduos e do indivíduo com o objeto buscando 

despertar nas pessoas a boa convivência, um ajudando o outro, orientando o próximo 

em suas dificuldades, dividindo os materiais, novas ideias e sugestões. A partir do 

momento que estamos em um grupo de pessoas, promover uma boa interação com os 

que estão ao nosso redor fará com que o nosso processo de construção flua aos poucos. 

 



  

 

4. Considerações Finais 
Através do projeto foi possível perceber que a brinquedoteca é fundamental, não 

só para a criança bem como para os professores que criam e reinventam formas de 

melhorar suas aulas. Para os alunos em formação a brinquedoteca também possibilita 

uma variedade de brinquedos e atividades que podem ser levadas para o estágio, oficinas 

e também para a futura atuação em sala de aula. Compreendemos a partir das atividades 

desenvolvidas do projeto brinquedoteca itinerante leva à comunidade mais do que um 

dia de aula diferente, leva às crianças, adolescentes, jovens e comunidade, novas ideias 

e aprendemos à cultura do outro. Ensinar através de materiais simples como um novo 

brinquedo pode ser construído. Nas escolas visitadas o trabalho foi desenvolvido com a 

ajuda de todos. A comunidade é o foco principal de todo o processo, participaram, e 

concluíram com êxito cada atividade proposta. A comunidade trabalhou com sucata e 

percebeu, que essa matéria prima é acessível e também útil para discutir a preservação 

do meio ambiente, e as várias possibilidades de transformação, deixando a criatividade 

acontecer. 
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RESUMO: Nesse texto pretenderemos realizar uma discussão a partir da análise do 

poema Martim Cererê escrito pelo poeta paulista Cassiano Ricardo. Essa análise crítica 

torna-se importante para demonstrar como o escritor insere o negro em seu texto para 

estabelecer a formação do brasileiro a partir da união entre três raças. Uma segunda 

importância desse estudo é a comparação entre três versões dessa obra. Por último, esse 

estudo pode levantar questões no campo do Ensino de Literatura em comunidades 

quilombolas, não no sentido de que esse poema seja uma obra de exaltação do negro, 

mas da sua apropriação em uma obra literária modernista. 

PALAVRAS-CHAVES: modernismo; literatura; educação. 

 

RESUMO EXPANDIDO 

Introdução com justificativa 

Nos últimos anos a relação entre literatura e política vem ganhando destaque nas 

pesquisas de cunho histórico. Nesse texto pretenderemos realizar um esboço a partir da 

análise do poema Martim Cererê escrito pelo poeta paulista Cassiano Ricardo. Essa 

análise crítica torna-se importante para demonstrar como o escritor insere o negro em 
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seu texto com o intuito de estabelecer a formação do brasileiro a partir da união entre 

três raças. Uma segunda importância desse estudo de cunho comparativo é a análise das 

três primeiras versões dessa obra. Por último, esse estudo pode levantar questões no 

campo do Ensino de Literatura e na formação de professores para comunidades 

quilombolas, não no sentido de que esse poema seja uma obra de exaltação do negro, 

mas como esse sujeito coletivo foi apropriado em uma produção literária modernista. 

 

Metodologia 

A primeira versão do poema Martim Cererê vem a público em 1928, sendo 

publicada novamente em 1929. É importante alertar que, antes da publicação de 1928, 

existe um exemplar editado em 28 de dezembro de 1927. A leitura dessa versão merece 

atenção pelo fato de os estudos que tratam do M. C. não a incluírem na trajetória desse 

poema. Frente à ausência desses estudos, optamos em incluí-la em nossa análise 

comparativa. Essa versão não é considerada pela historiografia, supostamente, em razão 

dos poucos exemplares editados. Na verdade, foi encontrado apenas um exemplar na 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos - SP. Em nossa 

abordagem metodológica, problematizaremos sobre o uso e a apropriação dessa versão, 

para além do argumento de que “seu desaparecimento” das análises está associado 

apenas ao acesso à edição.  

 

Objetivos-discussão teórica 

Assim como consagrou poemas sobre o indígena e o branco, Cassiano Ricardo 

também se dedica à terceira raça: o negro. Segundo Helaine N. Queiroz (2010), as 

interpretações no Brasil sobre o negro sofreram o estigma de três séculos de escravidão. 

Ao contrário do indígena, a escravidão do africano foi legitimada pela Coroa portuguesa 

e pelo Império luso-brasileiro, por isso não havia motivo para questioná-la. A condição 

de escravo e sua submissão não foram questionadas e, sim, tratadas como colaboração, 

não levando a uma interpretação profunda. Mesma opinião é a de Mônica P. Velloso 

(2010), segundo esta autora, a questão do reconhecimento da vertente africana no 

Modernismo não foi posta como meta fundamental, visto que a ênfase ao papel exercido 

pelo africano na formação cultural brasileira é menor em relação ao indígena e ao 

branco.  

O não questionamento da situação do africano e sua condição conservadora 

mascarou a segregação do negro, prevalecendo a negação e/ou o disfarce de sua situação 

de exclusão. No M. C., o que se define como a contribuição da terceira raça expressa 

tais aspectos, pois o africano é relacionado estritamente ao trabalho. Suas contribuições 

laborais são diferenciadas de acordo com o gênero11: as mulheres colaboraram como 

amas de leite e por meio do trabalho doméstico12; e os homens com o trabalho nas 

lavouras. A ilustração que abre a terceira seção do poema, que descreve a chegada da 

                                                           
11 Alguns fragmentos são esclarecedores sobre a posição de cada gênero: “Cada criança ainda em 

botão/chupava ao peito de carvão de uma ama escrava” (RICARDO, 1927b, p. 71); “A preta velha bate 

roupa o dia inteiro/e canta músicas africanas” (RICARDO, 1927b, p. 146); “Apaguem aquelas/cinco gotas 

de luz/que devem ser cinco bátegas/de suor que vertemos/nos canaviais e nos cafezais;/que devem ser cinco 

lágrimas/de tantas lágrimas que choramos/sob o látego infame/dos capitães do mato” (RICARDO, 1927b, 

p. 105).  
12 Luiza F. Moreira (2001, p. 56) considera que, ao incluir as amas de leite no poema, Cassiano 

Ricardo enfatiza a importância da mulher negra na vida dos brasileiros; contudo, o narrador 

degrada a mulher negra exatamente na medida em que a homenageia. De acordo com a autora, ao 

declarar que “cada criança ainda em botão” abre os olhos “cheios de gozo”, o poeta aponta que o 

branco teve sua primeira experiência de prazer pelo contato com as escravas; ao mesmo tempo, 

entretanto, o falante exclui da Nação os filhos da própria mulher negra como agentes sociais. 



  

 

“noite africana” ao país das palmeiras na versão de 1928, representa a situação de 

submissão dos dois gêneros. 

 

 
Figura 1 – Ilustração da terceira seção do M. C. Di Cavalcante (1934). 

 

Nessa ilustração que abre a seção dedicada à “terceira raça”, observamos a 

representação da chegada da “noite africana”. Os dois gêneros são representados como 

cativos, ambos estão com as mãos atadas, o que os coloca como submissos. A disposição 

de seus corpos também assemelha a terceira raça aos primatas, isto é, como seres 

inferiores ao branco e em oposição ao ideal “civilizado”. Da mesma forma que o branco 

ao chegar ao “país das palmeiras” procura civilizar o indígena e a terra desordenada, o 

africano se civilizaria a partir da escravidão imposta pelo branco.  

Mesmo criando uma narrativa da formação da Nação amparada pela 

miscigenação das três raças, o poeta reserva um número menor de poemas sobre o 

africano. De acordo com Luiza F. Moreira (2001, p. 44), no poema ricardiano, o africano 

é uma prenda – um bem móvel – do homem branco à Uiara e nem mesmo participa do 

casamento entre a índia e o branco. O poeta também se apropria do passado histórico 

nos poemas dedicados a “terceira raça”: o quilombo e Zambi. Segundo o poeta, o 

quilombo foi a “República negra […] riscada a carvão” (RICARDO, 1927b, p. 104), e 

Zambi foi o “chefe dos negros” que na “sua renúncia de bárbaro […] atirou-se de cima 

do morro” (RICARDO, 1928, p. 27). Ao apropriar-se dessas duas referências, o poeta 

expressa a contribuição do africano para a formação da Nação, pois “os escravos haviam 

dado o seu sangue/para amassar o barro e o seu/braço para fundar a lavoura/e a sua 

bravura para amansar o gentio” (RICARDO, 1928, p. 122-123).  

No decorrer do poema, a apropriação dos fatos históricos serve como moldura 

para esboçar a “redenção” do negro. Essa “redenção” é concretizada quando o “orador 

preto fez um discurso/dizendo que o branco foi buscar/o carvão de outra raça/para o 

forno vermelho/da sua oficina selvagem” (RICARDO, 1927b, p. 122-123). Em razão 

disso, no dia 13 de maio a “alegria foi tanta/que ainda hoje a antiga escrava/conta às 

crianças, tontas de surpresa, /a história longa e enfeitiçada/do orador preto/do poeta 

baiano/e da princesa/que ficou santa/(D. Isabel com certeza)” (RICARDO, 1927b, p. 

122-123). Esse poema foi excluído de todas as outras versões, demonstrando o 

rompimento de valorização da princesa Isabel como aquela que desempenhou um 

grande papel na “redenção” do negro. 



  

 

No que se refere à contribuição do negro no trabalho, uma alteração no poema 

“A morte de Zambi” chama a atenção. Na versão de 1927, a linha: “o suor que vertemos 

nos canaviais nos cafezais” (RICARDO, 1927b, p. 105) insere o africano no mundo do 

trabalho. Na publicação seguinte, os cafezais são excluídos; com isso, o poeta afasta a 

utilização do escravo da produção cafeeira. Essa exclusão se justifica pelo fato de que 

Cassiano Ricardo compartilha das interpretações históricas e econômicas paulistas que 

defenderam que o café seria uma economia tocada por homens livres – daí a 

capitalização e o empreendedorismo paulista. O poeta associa a produção açucareira ao 

trabalho escravo, ao atraso econômico e ao sofrimento do africano. Essa alteração 

supervaloriza as representações simbólicas do espaço e da produção paulista, assim 

como ampliam a afirmação – paulista-café – e a negação – nordeste-açúcar – das 

características regionais úteis ao fortalecimento da Nação. 

Na reescrita, o poeta também minimiza o sofrimento do cativo, sua luta por 

liberdade e o quilombo como uma República negra. Tal alteração promove a afirmação 

da ideia de colaboração e harmonia no encontro das raças na formação nacional. O poeta 

exclui da versão de 1929, o “orador preto”, o “poeta baiano”, a “princesa que ficou 

santa” e o dia 13 de maio como um “dia de alegria”. No lugar da referência à libertação 

dos escravos, o poeta inseriu na versão de 1929 o poema “Auto 13.333” como metáfora 

da expulsão dos negros da fazenda e sua não adaptação ao meio urbano, pois o “preto 

velho” foi atropelado e sente saudade da fazenda. Nesse jogo, o poeta constrói e 

desconstrói a memória histórica que esperava edificar ao poetizar a contribuição do 

africano na formação da Nação brasileira, ao mesmo tempo em que mantém a 

contribuição da terceira raça no caldeamento racial com o trabalho. 

 

Resultados 

Por mais que o poeta fundamente a “fusão” das raças e a criação de algo novo 

nas três versões analisadas, somente a ação do branco – trazer a “noite africana” para o 

“país das palmeiras” – insere o país das palmeiras no tempo histórico. O poema deixa 

entrever que, se não fosse a chegada do branco, o “país das palmeiras” continuaria em 

um “tempo mítico” e permaneceria na barbárie, assim como não se daria o encontro 

racial que formaria o tipo brasileiro. Ao abordar a “fusão racial” no poema, não podemos 

apontá-la como uma visão menos (ou mais) racista do que as teorias do branqueamento, 

isso porque – reitero − Cassiano Ricardo está em diálogo com seu tempo. O que permeia 

a miscigenação racial proposta pelo poeta é a desqualificação das outras raças e a 

valorização do branco como o grande responsável pela Nação, pois a posição do branco 

é fundamental em todos os momentos de conflitos na trama elaborada por Cassiano 

Ricardo.  

Como podemos perceber, Cassiano Ricardo apropria-se do negro na formação 

da sociedade brasileira enquadrando-o como elemento subalterno e de pouca 

contribuição, a não ser pelo trabalho servil. Essa constatação é de suma importância para 

que o professor de Literatura possa demonstrar aos seus alunos como em obras literárias 

modernistas o negro foi construído imaginariamente e, não como elemento real. Sendo 

assim, cabe uma análise crítica para problematizar as distorções produzidas por autores 

que pretendiam construir representação identitárias do brasileiro a partir do viés racista 

dos primeiros anos do século XX. 

 

BIBLIOGRAFIA 

MOREIRA, Luiza Franco. Meninos, poetas e heróis: aspectos de Cassiano Ricardo do 

modernismo ao Estado Novo. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 

195 p. 



  

 

QUEIROZ, Helaine Nolasco. Verdeamarelo/Anta e Antropofagia: narrativas da 

identidade nacional brasileira. 2010. 247 f. Dissertação (História Social da Cultura). 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Belo Horizonte, 

2010. 

RICARDO, Cassiano. Martim Cererê ou o Brasil dos meninos, dos poetas e dos heróis 

. São Paulo: Editora Hélios, 1928. 116 p. 

RICARDO, Cassiano. Martim Cererê. 2ª ed. São Paulo: Editora Hélios, 1929. 117 p. 

RICARDO, Cassiano. Martim Cererê. São Paulo: Editora Hélios, 1927b. 163 p. 

VELLOSO, Mônica. História & Modernismo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010. 

128 p.  

 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLAS NO KALUNGA DO MIMOSO 
 

Itamar Pereira da Silva Júnior. Técnico em Tecnologia da Informação da Universidade 

Federal do Tocantins. Pós-graduado em Educação do Campo – práticas pedagógicas 

pela Universidade Federal do Tocantins, Campus Arraias. 

Paula Santin da Silva. Administradora lotada no Departamento Estadual de Trânsito 

(DETRAN) do Tocantins. Pós-graduada em Educação do Campo – práticas pedagógicas 

da Universidade Federal do Tocantins, Campus Arraias. 

Kaled Sulaiman Khidir. Professor Adjunto do Curso de Matemática da Universidade 

Federal do Tocantins, Campus Arraias. 

 

RESUMO 

No Estado do Tocantins existem trinta e oito comunidades remanescentes de quilombos 

reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, destas quatro estão no município de 

Arraias. Neste trabalho investigamos as escolas dentro do território da comunidade 

Kalunga do Mimoso e analisamos como está a oferta da educação básica no território 

deste povo. Para tanto, buscamos conhecer e entender a legislação brasileira que trata 

da educação básica e a especificidade para comunidades tradicionais como é o caso dos 

povos remanescentes de quilombos. Os quilombolas que vivem no município de Arraias 

são, em sua maioria, trabalhadores rurais que cultivam a terra com agricultura de 

subsistência e lutam pela sua autonomia e pela manutenção de seu território, sua cultura 

pelos direitos inerentes ao ser humano, como exemplos a direito a educação e saúde. 

Dessa pesquisa temos como objetivo entender como é realizado a educação escolar na 

comunidade Kalunga do Mimoso e o que está nas legislações vigentes sobre a educação 

em comunidades quilombolas e, para isso, realizamos uma revisão de toda legislação 

sobre as diretrizes que norteiam a Educação Escolar Quilombola e buscamos junto às 

Secretarias Municipais de Educação de Arraias e Paranã, os dados referentes a oferta e 

manutenção das escolas existentes no território dos Kalunga do Mimoso, e concluímos 

que a educação básica na comunidade Kalunga do Mimoso não está adequada a 

nenhuma modalidade especifica de educação devendo ainda se transformar em uma 

educação para povos quilombolas respeitando suas especificidades históricas, 

econômicas, sociais, política e cultural. 

Palavras-chave: Educação Escolar Quilombola. Kalunga do Mimoso. Kalunga. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na divisa entre os estados de Goiás e Tocantins temos dois territórios de 

remanescentes quilombolas, os Kalunga (em Goiás) e os Kalunga do Mimoso (no 

Tocantins). Segundo dados antropológicos, eles pertencem a um mesmo grupo familiar, 

e foram separados com a criação do estado do Tocantins em 1988. 



  

 

O território Kalunga do Mimoso situa-se no sudeste do estado do Tocantins nas 

cidades de Arraias e Paranã. A comunidade está distribuída em treze núcleos 

residenciais/familiares sendo eles: Curral Velho, Esperança, Mimoso, Santa Rita, Forte, 

Areião, Aparecida, Santa Maria, Matas, Ponta da Ilha, Belém, Crispiano e Albino, 

perfazendo um território com área de 58.853 hectares (ha) que é composta por 250 

famílias, tendo aproximadamente 1.500 pessoas. (ARAÚJO e FOSCHIERA, 2012, p. 

215) 

Temos como objetivo entender como ocorre a educação básica nas escolas da 

comunidade Kalunga do Mimoso, e como deveria estar a educação, segundo as 

legislações vigente, considerando todas as especificidades dos povos do campo, e de 

comunidades tradicionais onde se enquadram as comunidades remanescente de 

quilombo. Para isso, realizamos uma revisão de toda a legislação brasileira que trata da 

Educação Básica do campo e quilombola. Em seguida, buscamos junto às Secretarias 

Municipais de Educação de Arraias e Paranã, os dados referentes à oferta e manutenção 

das escolas existentes no território do Kalunga do Mimoso. 

Com base nos dados de pesquisa e à luz do referencial teórico e do marco legal, 

analisamos e como é ofertada e desenvolvida a Educação Básica no campo de 

investigação. 

 

2. EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

O direito a educação tem importante valor social em nosso país porque promove 

as condições essenciais para o conhecimento e desenvolvimento de nosso território 

brasileiro. É neste contexto que o poder constituinte incluiu a educação como direito 

público subjetivo, ou seja, um direito inquestionável, e a Constituição diz de quem é o 

dever de garantir a educação e indica quais são seus objetivos no artigo 205: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (CF. 

art. 205, 1988, p. 60) 

A constituição é interpretada e pontuada por leis específicas, no caso da 

educação existe à Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB Lei 9.394/1996, e estas 

leis são transformadas em políticas públicas. E o Plano Nacional de Educação - PNE 

Lei n° 13.005/2014 que define as diretrizes, objetivos, metas e estratégias para 

implementar e garantir o desenvolvimento do ensino. 

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação publica a Resolução CNE/CEB Nº 

1, de 3 de abril de 2002 (publicada no D.O.U. de 9 de abril de 2002) que institui as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. A Educação 

Escolar Quilombola (EEQ) é uma demanda histórica do movimento negro e quilombola; 

é uma forma de colocar em prática políticas de universalização que garanta uma 

educação igualitária, que corrija desigualdades históricas que recaem sobre 

determinados grupos sociais, étnico-raciais no Brasil. Esta luta alcançou a publicação 

da Resolução n° 8, de 20 de novembro de 2012, das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Escolar Quilombola. 

A EEQ não é uma educação diferente da Educação Básica, mas sim uma 

modalidade da Educação Básica, como acontece com a educação do campo visa colocar 

em prática políticas de correção de desigualdades, conforme indica a LDB: 

 As diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola 

trazem como se deve realizar a educação básica para estes povos, essa educação se 

organiza, se fundamenta, se informa e se alimenta de alguns aspectos relevantes e 



  

 

específicos para as comunidades quilombolas rurais e urbanas garantindo as adaptações 

necessárias às peculiaridades da vida rural de cada região.  

A resolução n° 8/2012 do CNE/CEB compreende que, a EEQ tem que dialogar 

com a comunidade na tentativa de aproximar o máximo, o que na prática e na vivencia 

histórica, política, social, cultural destes grupos eles construíram, garantindo assim, o 

direito que estes grupos sociais têm de conhecer suas histórias, contribuindo para o 

reconhecimento, valorização e continuidade de suas formas de vidas. 

São escolas quilombolas, as que atendem estudantes oriundos de territórios 

quilombolas e aquela localizada em território quilombola. E o fato de uma instituição 

escolar estar em uma comunidade quilombola não garante que o ensino ministrado por 

ela respeite as especificidades quilombolas devendo está se transformar em escola 

quilombola se adequando a resolução. 

 

3. REALIDADE ESCOLAR NO KALUNGA DO MIMOSO 

O Kalunga do Mimoso possui atualmente quatros escolas em funcionamento, a 

saber: Escola Municipal Eveny de Paula e Souza, Escola Municipal das Matas, Escola 

Municipal Nossa Senhora da Conceição estas situadas no município de Arraias 

Tocantins e Escola Municipal do Albino no município de Paranã Tocantins. Além 

destas, há a Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que foi desativada 

recentemente, contudo ainda encontra-se em funcionamento no site do INEP. 

Apresentamos a seguir a relação de escolas que funcionam dentro do território 

do povo Kalunga do Mimoso e os quantitativos de alunos e professores que nela 

trabalharam em 2015. 

 

Tabela 1 – Relação de escolas dentro do território Kalunga do Mimoso que oferecem 

Educação infantil nos anos de 2015 e 2016 

Escola Município 

Anos 

oferecidos 

Educação 

infantil 

Número 

de 

alunos 

2015 

Número de 

professores 

2015 

Número 

de 

alunos 

2016 

Número de 

professores 

2016 

Esc. Mun. 

Eveny de 

Paula e Souza 

Arraias -- -- -- -- -- 

Esc. Mun. das 

Matas 
Arraias -- -- -- -- -- 

Esc. Mun. 

Nossa Senhora 

da Conceição 

Arraias Pré I e Pré II 2 1 5 1 

Esc. Mun. 

Albino 
Paranã Pré I e Pré II 4 1 3 1 

Total 6 2 8 2 

Fonte: Semed Arraias/INEP 

 

Tabela 2 – Relação de escolas dentro do território Kalunga do Mimoso que oferecem 

Ensino Fundamental nos anos de 2015 e 2016 

Escola Município 

Anos 

oferecidos 

Ensino 

Fundamental 

Número 

de 

alunos 

2015 

Número de 

professores 

2015 

Número 

de 

alunos 

2016 

Número de 

professores 

2016 



  

 

Esc. Mun. 

Eveny de 

Paula e Souza 

Arraias 2º ao 5º ano 36 1 18 1 

Esc. Mun. das 

Matas 
Arraias 6º ao 9º ano 34 2 40 2 

Esc. Mun. 

Nossa Senhora 

da Conceição 

Arraias 1º ao 9º ano 33 1 23 1 

Esc. Mun. 

Albino 
Paranã 1° ao 5° ano 7 1 6 1 

Total 110 5 87 5 

Fonte: Semed Arraias/INEP 

Analisando a tabela 1, observamos que há duas escolas que oferece a Educação 

Infantil para todo o povo Kalunga do Mimoso. Outro dado que chama a atenção é o 

número reduzido de alunos que estão nestas classes, que são apenas 8 atualmente. A 

Escola Municipal Albino conta apenas com um professor. Este trabalha com os alunos 

da Educação Infantil e do ensino fundamental em uma mesma classe multisseriada.  

Analisando a tabela 2, houve um aumento no número de alunos matriculados na 

segunda fase do ensino fundamental na Esc. Mun. das Matas. Passando de 34 para 40 o 

número de crianças nas classes desta fase. Já as outras três escolas houve uma redução 

significativa nos números de alunos do ensino fundamental a Esc. Mun. Eveny passando 

de 36 em 2015 para 18 em 2016 uma redução pela metade nesta escola. A Esc. Mun. 

Nossa Senhora da Conceição passando de 33 em 2015 para 23 em 2016 e a Esc. Mun. 

Albino passou de 7 para 6 alunos, apenas um aluno, mas considerando a porcentagem 

já é significante. Percebe-se também o número reduzido de professores para atender um 

total de 96 alunos da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental. 

 

Tabela 3 – Dados referentes ao transporte escolar – 2016 

Escola Saída Chegada 

Distancia 

de ida e 

volta 

Tempo 

estimado 

ida e volta  

Número 

de alunos 

2016 

Esc. Mun. Eveny de 

Paula e Souza 

Fazenda 

Barragem 

Fazenda 

Aparecida 
160 km 6 horas 

18 
Fazenda 

Cabeceiras 

Fazenda 

Aparecida 
140 km 6 horas 

Fazenda 

Lajes 

Fazenda 

Aparecida 
70 km 4 horas 

Esc. Mun. das Matas 
Fazenda 

Canaã 

Fazenda 

Aparecida 
70 km 4 horas 39 

Esc. Mun. Nossa 

Senhora da Conceição 

Fazenda 

Mimoso 

Esc. Mun. Nossa 

Senhora da 

Conceição 

120 km 6 horas 27 

Esc. Mun. Albino Não há transporte escolar  

Fonte: SEMED Arraias/ SEMED Paranã. 

 

Com base nos dados da tabela 3 percebemos que a grande maioria, exceto 2 

alunos das escolas Eveny, das Matas e Nossa Senhora da Conceição, usam o transporte 

escolar. Mostra também que não existe transporte na Escola Albino. Percebemos que 

estes alunos percorrem distancias de até 160 quilômetros por dia e passam até 6 horas 

por dia dentro destes ônibus. 



  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES 

Com base no exposto neste trabalho, percebemos que a educação na comunidade 

Kalunga do Mimoso se encontra ainda a quem dos direitos que está na legislação. A 

falta de planejamento e organização tem ameaçado a educação desta comunidade. 

Na comunidade Kalunga do Mimoso onde habitam aproximadamente 1500 

pessoas apenas oito crianças estão matriculadas na pré-escolar, estes dados nos levanta 

uma interrogação: as crianças na faixa da educação infantil não estão na escola? Existe 

poucas crianças na comunidade nesta faixa de idade? A escola é muito distante? As 

crianças estão indo para a cidade em busca de educação? E é neste sentido que se deve 

perguntar e observar estes detalhes. 

A grande distância que percorrem estes alunos até a escola com distâncias de até 

160 quilômetros com duração de até 6 horas diária impacta diretamente no aprendizado 

destes estudantes, afeta na permanecia deste na escola. 

Diante do exposto, é possível perceber que a educação na comunidade Kalunga 

do Mimoso não está atendendo os princípios e diretrizes que versam as legislações, 

perpetuando questões que se arrastam na história brasileira como as desigualdades. 
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O ENSINO DE QUÍMICA COM ALUNOS KALUNGA: AULA 

EXPERIMENTAL NA ESCOLA DA COMUNIDADE MAIADINHA 
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RESUMO  
Este texto propõe apresentar os resultados obtidos em uma aula experimental realizada 

no Colégio Estadual Calunga I: Extensão Maiadinha, localizado no Vão do Moleque, 

área rural pertencente ao Sítio Histórico e Patrimonial Kalunga, no município de 

Cavalcante-GO. A aula foi realizada após visitas e acompanhamento no colégio junto 

ao professor que ministra a disciplina de Química, evidenciando a possibilidade que 

existe em vivenciar o ensino de química com materiais utilizados no cotidiano dos 

jovens do primeiro e segundo anos do Ensino Médio. O objetivo dessa atividade foi 



  

 

evidenciar que, mesmo com recursos escassos, é possível realizar trocas de experiências, 

as quais permitam desenvolver aulas que saiam de uma teoria que, em sua maioria, é 

apresentada como abstrata e distante de ser colocada na prática, para reconhecer que a 

química é uma ciência passível de ser observada no cotidiano e que pode se apresentar 

como uma disciplina instigante, com fascínio que permita ser mais interessante do que 

ela apresenta ser. A questão central está no desenvolvimento da aula, o professor e os 

alunos e como é possível estruturar e ou reconstruir os conceitos básicos de reação 

química.  

 

Palavras-chave: Educação quilombola. Ensino de ciências. Química.  

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O aluno da atual sociedade tem apresentado uma série de diversidade, seja ela 

relacionada à estrutura física e do corpo docente da instituição de ensino, à 

disponibilidade de material didático e recursos tecnológicos, à condição social, política 

e econômica, ao tipo de comunidade no qual ele está inserido, à sua cultura e mesmo à 

religião. O professor, frente a essa diversidade, em posse de um currículo apresentado 

pela Secretaria de Estado de Educação e com a elaboração de seus planos de aula, possui 

um grande papel na construção do conhecimento do aluno o que permite também uma 

transformação social, em que o aluno pode promover um diálogo entre as disciplinas 

estudadas em sala de aula com a sua realidade. Dando maior ênfase à disciplina de 

Química, percebe-se que essa situação acontece nas diferentes instituições de ensino, 

todavia algumas apresentam particularidades distintas que chamam a atenção para 

realizar estudos e compreender a sua dinâmica.  

Considerando que os currículos discorrem que o ensino de Química não pode se 

resumir apenas à construção de um conhecimento específico, mas sim, que este ensino 

permita relacionar os conteúdos com a vida do aluno, para que ele possa assimilá-lo com 

mais facilidade, levando-o a reflexões que evidenciem a concretização do processo 

ensino-aprendizagem mediante reflexões. O início ocorre por meio de uma 

fundamentação teórica, que é realizada de acordo com a capacidade de cada professor 

em conseguir transmitir ao aluno, juntamente com sua formação acadêmica e práticas 

pedagógicas escolhidas para o processo. O professor precisa definir como ensinar o que 

é estabelecido no currículo, na instituição de ensino e como lidar com as suas próprias 

dificuldades, uma vez que, em grande maioria, não são formados na área específica de 

química.  

Levando em consideração que o profissional que está como professor de 

Química não fez um curso de Licenciatura de Química, mas que exerce sua função com 

grande interesse, percebe-se que há no discurso dele que uma das maiores dificuldades 

de ensinar química é a de realizar experimentos que possam mostrar na prática a teoria 

apresentada e então dar significado ao que foi apresentado. Uma forma de vencer essas 

dificuldades de forma paliativa, para aqueles que não possuem possibilidade de fazer 

uma graduação específica, é a de realizar trocas de experiência com professores 

formados na área, cursos de capacitação de curta duração e formação contínua. Essa 

realidade em que diversidade e diferença aparecem repetidamente nos discursos justifica 

este trabalho, embora seja possível observar uma escola que tem por objetivo igualar 

por meio de conhecimentos e objetivos pré-estabelecidos.  

Galeano (1994) fala sobre a solidariedade como caminho de uma realidade 

possível que permita uma proposta de devir pedagógico e uma prática de conhecimento 

indissociável de uma prática político-epistemológica, imbricada de experiências 



  

 

emancipatórias que produzem alguma possibilidade de justiça cognitiva. Diante do 

exposto, a aula experimental apresentada e realizada propõe uma ideia de formação que 

pense o saber como ecologia, algo plural e infinito, só possível no diálogo entre os 

conhecimentos que perpassam pelos/nos/com os cotidianos das escolas, 'calando' os 

silêncios e povoando de vozes (REIS,2012) o que, a priori, já é polifônico, pois o saber 

só existe como pluralidade de saberes, tal como a ignorância só existe como pluralidade 

de ignorâncias (SANTOS, 2008, p.27).  

Sendo assim, a unificação de saberes, representa a destruição do direito do outro 

em seus saberes e suas ignorâncias e a ecologia visa justamente à diversidade, à 

pluralidade de saberes existentes no mundo, considerando-os como inatingíveis. A troca 

de experiências plurais se mostra, então, como um caminho fértil na formação 

continuada de professores o que reflete na formação dos alunos desse professor que 

passa por esse processo de troca. 

 

2. OBJETIVOS   
 

O objetivo do trabalho, aqui apresentado, primeiramente foi conhecer o 

professor de Química e participar da rotina das turmas de primeiro e segundo anos do 

Ensino Médio durante visitas e permanências que ocorreram no ano de 2016 no Colégio 

Estadual Calunga I: Extensão Maiadinha, localizado no Vão do Moleque, área rural 

pertencente ao Sítio Histórico e Patrimonial Kalunga, no município de Cavalcante-GO, 

para que pudéssemos trocar vivências profissionais e, desse modo, construir algo em 

conjunto que pudesse contribuir, tanto para a prática pedagógica, quanto para o ensino-

aprendizagem. Decidimos, assim, elaborar e realizar uma aula experimental que 

apresentasse os conceitos de reação química com materiais utilizados no cotidiano dos 

alunos da comunidade, para que a teoria pudesse ser associada à prática.  

 

3. METODOLOGIA  
 

A metodologia utilizada para realização do trabalho consistiu em seis etapas: a 

primeira foi conhecer a comunidade estudantil do Colégio Estadual Calunga I: Extensão 

Maiadinha, participar da sua rotina e trocar vivências com os seis professores, duas 

merendeiras, duas faxineiras, os quais são moradores da comunidade e com a diretora e 

o coordenador responsáveis pelas escolas Calungas, ambos moram em Campos Belos -

GO, onde se localiza a Direção das Escolas Calungas, nessas ocasiões eles estavam 

presentes na escola. A segunda visou estreitar os diálogos com o professor de Química, 

o qual estava em fase de conclusão da Graduação em Contabilidade e apresentava como 

uma das maiores dificuldades em ministrar as aulas de Química, a dificuldade de realizar 

aulas práticas experimentais. A terceira etapa consistiu em conversar com os alunos do 

primeiro e segundo anos do Ensino Médio para conhecer como eles viam a disciplina 

de Química, se gostavam da disciplina e quais eram suas maiores dificuldades. A quarta 

etapa foi escolher um tema que pudesse abranger as duas turmas, devido à questão do 

tempo e mesmo por se tratar de duas turmas com poucos alunos e, então, preparar uma 

aula com materiais e substâncias disponíveis na própria escola. Na quinta etapa, 

elaborou-se um questionário a fim de aplicá-lo e realizar a aula prática. Na sexta etapa, 

discutiu-se sobre a aula prática.  

Assim, procurou-se desenvolver um trabalho pautado na observação 

participativa com método etnográfico como forma de cobrir, em sua totalidade, todos 

os aspectos: social, cultural e psicológico da comunidade quilombola Maiadinha, bem 

como da descrição das condições de ensino e de trabalho, das relações firmadas ou não, 



  

 

da geografia do trabalho; pois esses aspectos são interdependentes de tal forma que um 

não pode ser estudado e entendido sem levar em consideração todos os demais.  

Godoy (1995) ressalta a diversidade existente entre os trabalhos qualitativos e 

enumera um conjunto de características essenciais capazes de identificar uma pesquisa 

desse tipo como: possuir o ambiente natural como sua fonte direta dos dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; caráter predominantemente descritivo na 

coleta de dados, enfoque indutivo e preocupação em compreender o significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida.  

Cabe destacar que o trabalho não pretendeu esgotar o assunto nem apresentar 

uma única verdade absoluta e aceita de uma aula experimental de Química, mas sim 

apresentar uma interpretação possível da realidade estudada, contribuindo para a 

pesquisa científica por meio da interpretação e reinterpretação de uma realidade, que 

envolve ambiente, sociedade e cultura.  

 

4. DISCUSSÃO TEÓRICA  
 

A possibilidade de conhecer uma nova realidade permite a ressignificação de 

conceitos para o professor, como também trabalhar em conjunto com outros professores 

e alunos com saberes, dizeres e cultura tão distintas permite uma experiência além do 

que se é esperado, a possibilidade até de uma (re) invenção da própria prática 

pedagógica. A riqueza das trocas de experiências e o mergulho nas histórias possibilitam 

o sentir, refletir, e agir, de forma diferente, do que é mostrado pelas pesquisas 

generalizantes e mídia que desconhecem de fato a realidade, mas é possível ver o 

multicolorido (OLIVEIRA, 2003, p.81) das práticas cotidianas, algo que depende das 

possibilidades dos sujeitos envolvidos nos espaços tempos das salas de aula das 

comunidades quilombolas.  

Há a necessidade de falar em educação química, priorizando o processo ensino-

aprendizagem de forma contextualizada, ligando o ensino aos acontecimentos do 

cotidiano do aluno, para que estes possam perceber a importância socioeconômica da 

química, numa sociedade avançada, no sentido tecnológico (TREVISAN e MARTINS, 

2006). Assim, as realizações de atividades em salas de aula facilitam o processo ensino-

aprendizagem, tornam-se mais atrativas e divertidas, os alunos não percebem o tempo 

passar e ainda aprimoram o conhecimento adquirido. O desenvolvimento de 

experimentos envolvendo professor e aluno desenvolve o senso criativo e construtivo e 

incentiva, no aluno, a leitura e diálogo crítico e constante, como ressalta Gonçalves et 

al (2005).  

 

5. RESULTADOS  
 

A Extensão Maiadinha possui seis salas de aula, banheiro feminino, banheiro 

masculino, cozinha, sala que abriga livros e armários com documentações e materiais 

didáticos. A água é proveniente do Ribeirão e não há energia elétrica. Dos seis 

professores, duas possuem curso superior, duas estão se graduando, um estava se 

formando e uma possui o ensino médio completo. Todos pertencentes ao quadro de 

professores contratados do Estado de Goiás. Os alunos que participaram da aula 

experimental possuem entre 16 anos e 20 anos, tal situação justificada pela questão de 

que o Ensino Médio iniciou no ano de 2015. Com relação ao sexo dos alunos, a 

proporção de masculino e feminino é praticamente igual, a maioria demonstrou e 

respondeu gostar da disciplina de Química, porém tinham dificuldades em compreender 

determinados conteúdos, o que vai ao encontro do que o professor relatava que, embora 



  

 

ele buscasse preparar suas aulas, possuía grande dificuldade em realizar experimentos 

para melhor compreensão da matéria. A aula preparada com água, sucos artificiais em 

pó, de morango e maracujá, água sanitária, bicarbonato em pó, suco de limão, maçã, 

copos de vidro, evidenciou as características de reações químicas e, ainda, possibilitou 

discutir solubilidade, solução, solvente e soluto. Os alunos puderam compreender que a 

química está presente no cotidiano e que os experimentos, embora simples, trouxeram 

para a realidade o que antes parecia tão abstrato e difícil de ser compreendido.  
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Resumo: 

O povo Kalunga13 é uma comunidade tradicional de remanescentes de quilombos 

situada no nordeste goiano e no sudeste tocantinense. Eles são reconhecidos pela 

Fundação Cultural Palmares e tem dois territórios demarcados pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ocupando uma área de quase trezentos e 

vinte mil hectares. A Educação Escolar Quilombola é uma modalidade de educação 

básica devidamente regulamentada pelos órgãos oficiais de educação. A resolução nº 

8/2012/CNE/CEB é um documento rico e completo, que versa sobre esta modalidade 

de educacional e orienta todos os responsáveis por oferecê-la, avaliá-la e fiscalizá-la. 

Temos como objetivo, neste trabalho, apresentar a legislação educacional para a oferta 

da Educação Escolar Quilombola na educação básica e, ainda, discuti-la a partir dos 

contextos dos dois territórios Kalunga. As informações são frutos de nossas vivências e 

investigações junto ao povo Kalunga, nos estudos e reflexões como membros do Grupo 

                                                           
13 Os registros históricos e antropológicos remontam a utilização da grafia Kalunga, Calunga ou 
Calungueiros. Adotamos neste trabalho o termo Kalunga. 



  

 

de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo (GEPEC), nas experiências do 

Observatório da Educação do Campo (OBEDUC) e, na formação inicial e continuada 

de professores na Universidade Federal do Tocantins (UFT). Apresentamos, a seguir, 

um breve marco político-geográfico desta população, análise e discussão dos dados das 

escolas quilombolas e, realidades de professores e alunos Kalunga. 

 

Palavras-chave: Educação Escolar Quilombola; Kalunga; Kalunga do Mimoso. 

 

1. O POVO KALUNGA E SEUS TERRITÓRIOS 

 Às margens do Rio Paranã constituiu-se um dos redutos de luta contra a 

escravidão e opressão aos africanos que foram trazidos a força para o Brasil. O quilombo 

dos Kalunga teve seu no ciclo do ouro com os bandeirantes que vieram para o norte do 

Estado de Goiás e, por conta da mineração, trouxeram seres humanos em condições de 

escravos para mineração e outras atividades. 

 Baiocchi (1999) afirma que a partir do século XVIII, africanos e seus 

descendentes começam a abrigar-se nos platôs e vales serranos as margens do Rio 

Paranã, dando início à originando a existência dos Kalunga. Para a autora, os Kalunga 

ficaram bibliograficamente conhecidos em 1962 por uma publicação de Manoel Passos. 

Sob o título Os Calungueiros, o engenheiro Manoel Passos 

(1962) do ministério da agricultura à época, apresenta o que 

segue: “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 de negros 

fugidos dos duros trabalhos da mineração das minas de ouro de 

Arraias, Monte Alegre e Cavalcante (BAIOCCHI, 1999, p. 17). 

Grifos da autora 

Em 1982, a antropóloga, professora e pesquisadora da Universidade Católica de 

Goiás, Mari Nasaré Baiocchi inicia o projeto Kalunga: Povo da Terra. Em 1991 o 

Estado de Goiás reconhece o território dos Kalunga, que se localiza nas terras goianas 

como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural de Goiás. Em 1998, a Fundação Cultural 

Palmares certificou a comunidade Kalunga em Goiás e, em 2009, o então Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o decreto 12.315 criando o Território 

Quilombola Kalunga abrangendo 261.999 ha (duzentos e sessenta e um mil, novecentos 

e noventa e nove hectares). 

A comunidade Kalunga do Mimoso foi reconhecida pela Fundação Cultural 

Palmares em 12 de setembro de 2005. Em 16 de dezembro de 2010 o Governo Federal 

decreta a criação do Território Quilombola Kalunga do Mimoso com área de 57.465 ha 

(cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco hectares) distribuídos nos 

municípios de Arraias e Paranã. 

 Atualmente, na divisa entre os estados de Goiás e Tocantins temos dois 

territórios de remanescentes quilombos, os Kalunga (em Goiás) e os Kalunga do 

Mimoso (no Tocantins). Com isso, é possível perceber que o povo Kalunga são 

reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares e tem dois territórios devidamente 

demarcados, em processo de desapropriação. Seus territórios, atualmente, contam com 

319.464 ha (trezentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro hectares). 

3. EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

A Educação é um direito humano e constitucional. A Constituição brasileira, em 

seu artigo 205 diz que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 



  

 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. (CF. art. 205, 1988, p. 60). 

A constituição é interpretada, pontuada e regulamentada por leis específicas. No 

caso da educação, temos como principais instrumentos legais, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o Plano Nacional 

de Educação (PNE) Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que definem as diretrizes, 

princípios, objetivos, metas e estratégias para implementar e, garantir o 

desenvolvimento do ensino. 

A educação apesar de pensar em uma sociedade homogênea, considera aspectos 

regionais, locais e sociais fortemente presentes em nosso território; o Brasil possui uma 

grande dimensão territorial, onde vários grupos sociais com necessidades diferentes 

lutam pelo reconhecimento e atendimento de seus direitos, como é o caso do homem do 

campo, e é neste contexto, que em 2002, o Conselho Nacional de Educação pública com 

a Resolução nº 1/CNE/CEB, de 3 de abril de 2002 (publicada no D.O.U. de 9 de abril 

de 2002) que instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 

do Campo. 

E neste contexto de ações e políticas voltadas à educação para o homem do 

campo, por uma educação escolar que respeite e reconheça sua história, memória, 

tecnologias, territórios e conhecimentos das comunidades remanescentes de quilombos 

que a Câmara de Educação Básica (CEB) instituiu através da Resolução n° 

8/2012/CNE/CEB, de 20 de novembro de 2012, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Escolar Quilombola. 

Segundo a resolução n° 8, a EEQ destina-se ao atendimento das populações 

quilombolas rurais e urbanas, deve ser ofertada por escolas localizadas em comunidades 

quilombola e, também, por escolas próximas a estas comunidades que recebam alunos 

oriundos das comunidades. Ou seja, unidades escolares que recebem alunos oriundos de 

territórios/comunidades quilombolas devem adequar seu projeto político-pedagógico a 

esta resolução. 

A EEQ também tem como objetivos orientar os sistemas de ensino e escolas de 

educação básica, na elaboração, desenvolvimento e avaliação de seus projetos 

educativos; garantir a educação quilombola respeitando suas especificidades nas 

diferentes etapas e modalidades da educação; assegurar que as escolas considerem as 

práticas socioculturais, políticas e econômicas, seus processos próprios de ensino-

aprendizagem e suas formas de produção e conhecimento tecnológico; zelar pela 

garantia do direito à EEQ respeitando a história, a memória, a ancestralidade e os 

conhecimentos tradicionais. 

Para perceber se e como a resolução vem sendo cumprida, desenvolvemos uma 

investigação junto às Secretarias Municipais de Educação (SEMED) dos municípios de 

Arraias - TO, Cavalcante - GO, Monte Alegre de Goiás, Paranã - TO e Teresina de 

Goiás, nas Secretarias de Estado da Educação e Cultura (SEDUC) de Goiás e Tocantins, 

com o intuito de entender como é ofertada e desenvolvida a educação escolar na escolas 

quilombolas dos Kalunga. 

4. DADOS ESCOLARES NOS TERRITÓRIOS KALUNGA 

Buscamos junto às Secretarias Municipais de Educação dos cinco municípios e 

nas secretarias de estado de Goiás e do Tocantins que oferecem educação escolar nos 

territórios Kalunga informações quanto ao número de escolas, professores, alunos, 

transporte escolar, entre outros, além dos currículos desenvolvidos nessas unidades 

escolares. Na tabela 1 a seguir, apresentamos de forma geral estes números, que serão 

discutidos adiante. 

 



  

 

Tabela 1 – Dados das escolas nos Territórios Kalunga - 2016 

Cidade 

Comunidade 

Remanescente 

de Quilombo 

Rede 

Número 

de 

escolas 

Número 

de 

alunos 

Número de 

professores 

Arraias - TO 
Kalunga do 

Mimoso 

Estadual 0 0 0 

Municipal 3 96 7 

Paranã - TO 
Kalunga do 

Mimoso 

Estadual 0 0 0 

Municipal 1 6 1 

Cavalcante - 

GO 
Kalunga 

Estadual 9 418 40 

Municipal 10 280 17 

Monte 

Alegre - GO 
Kalunga 

Estadual 8 192 24 

Municipal 9 131 12 

Teresina de 

Goiás - GO 
Kalunga 

Estadual 1 29 4 

Municipal 1 81 7 

Total 42 1.233 112 

Fonte: Secretarias Municipais de Educação, Diretoria Regional de Educação de 

Arraias - TO e Subsecretaria Regional de Educação de Campos Belos - GO 

 

Observando e analisando a tabela 1, o primeiro fato que nos chama a atenção são 

os números expressivos de escolas, alunos e professores. Dados maiores que muitos 

municípios brasileiros. Algo que nos remete ao tamanho desta população do povo 

Kalunga. É importante destacar que todas estas unidades escolares são escolas do campo 

e estão nos dois territórios Kalunga (Kalunga e Kalunga do Mimoso). 

O Estado do Tocantins não tem nenhuma escola quilombola no Território 

Kalunga, apesar de boa parte de este território estar em terras tocantinenses. O maior 

número de escolas é da rede municipal de Cavalcante - GO e Monte Alegre de Goiás. 

Como ainda não temos sistematizados os dados dos alunos que são transportados para 

escolas fora do território, não podemos afirmar que os demais municípios não têm mais 

escolas em terras Kalunga porque falta de demanda ou porque os estudantes estão sendo 

transportados para escolas fora de seu território. 

Os dados quanto à formação de professores ainda são imprecisos, contudo, já é 

possível afirmar que boa parte dos docentes tem curso superior e um deles está cursando 

o mestrado na Universidade de Brasília (UnB). A presença do Campus da UFT em 

Arraias, da Universidade Estadual de Goiás (UEG) em Campos Belos e o alcance das 

Licenciaturas em Educação do Campo (Ledoc) da UnB, justificam a formação destes 

professores em nível superior. Dados mostram que, dos 112 (cento e doze) professores, 

apenas 16 (dezesseis) são efetivos, o que representa 14,29% (quatorze vírgula vinte e 

nove por centos).  

Com relação ao currículo, nossa investigação mostrou que apenas o município 

de Arraias - TO atende a resolução nº8/2012/CNE/CEB. Esta rede incluiu uma 

disciplina chamada "Educação Quilombola" em todas as classes e anos oferecidos. Esta 

rede é a única que tem o currículo das escolas campesinas, adaptado à realidade 

sociocultural destas populações. Atendendo as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo, resolução nº 1/2002/CNE/CEB. 

 Os dados acima apresentados e discutidos acerca dos Kalunga, mostram que 

ainda estamos longe de oferecer a educação escolar quilombolas como preconiza a 

legislação. Temos muito que caminhar e lutar para que as crianças e adolescentes 

Kalunga recebam uma educação que coadune com seus costumes, tradições e cultura. 

5. CONSIDERAÇÕES 



  

 

Com base no exposto, percebemos que a Educação Escolar Quilombola avançou 

nas discussões legais. Contudo, estes avanços não reverberaram ainda nas escolas 

quilombolas Kalunga. A utilização de um currículo urbano em escolas quilombolas 

situadas no campo é a nosso ver algo muito grave e que merece investigações, 

acompanhamento e providências. Isto deve ser agravado pelo fato do calendário escolar 

não se atentar ao calendário religioso, agrícola, e outras manifestações socioculturais. 

 Um fato que ficou claro para nós nesta investigação é que cinco municípios e 

dois estados oferecem educação, dentro e fora dos territórios Kalunga, para estudantes 

quilombolas. Contudo, não há nenhum diálogo entre as secretarias municipais e 

estaduais na oferta da educação formal para um mesmo povo. Levando em consideração 

apenas as escolas dentro dos territórios, são 42 (quarenta e duas) unidades escolares 

ofertadas por 5 (cinco) redes diferentes (Arraias - TO, Cavalcante - GO, Monte Alegre 

de Goiás, Paranã - TO, Teresina de Goiás), sem nenhum planejamento coletivo para 

ofertar educação escolar para uma mesma comunidade remanescente de quilombo: os 

Kalunga. 
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A UNIVERSIDADE FORMANDO PARA A CIDADANIA NA COMUNIDADE 

KALUNGA DO MIMOSO 
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Tocantins 

 

A Universidade Federal do Tocantins - Campus de Arraias busca uma formação dentro 

do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse sentido, o Projeto de Conscientização 

Política e Cidadania se evidencia pela participação efetiva dos acadêmicos, e 

quilombolas de Arraias-To. O projeto possui duas dimensões de trabalho: formação dos 

acadêmicos por meio dos conteúdos específicos da profissionalização e ações práticas 

por meio da extensão nas comunidades quilombolas. Os objetivos são: fortalecimento 

dos princípios de uma pedagogia voltada para uma visão histórica crítica, onde a 

participação e a conscientização política são pontos importantes para a conquista dos 

direitos de cada homem e mulher, no sentido de desencadear processos de emancipação 

e de liberdade entre os homens. Portanto, a Comunidade quilombola do Mimoso recebe 

mailto:magdacosta@uft.edu.br


  

 

as ações de extensão anualmente, onde os debates e eventos acontecem. A metodologia 

dessas ações é constituída das Expedições pedagógicas com os acadêmicos que levam 

discussões de interesses dessa sociedade civil, sejam eles, em períodos eleitorais ou não; 

apresentações de histórias, musicais e palestras envolvendo três escolas situadas dentro 

da Comunidade. Temos parcerias são: Secretaria Municipal de Educação, Defensoria 

Pública, Ministério do Trabalho e Ministério Público Estadual, com intencionalidade de 

assessorar, partilhar saberes entre acadêmicos, técnicos e professores da Universidade 

Federal do Tocantins, e alunos, professores e gestores das escolas quilombolas do 

Mimoso. O referencial teórico tem embasamento nas discussões de Poder em Max 

Weber ((1991); Poder local em Costa (2008); Cidadania m Bernard Charlot (2000); 

Escravidão Negra de Apolinário (2007); Comunidade Kalunga do Mimoso de Pádua et 

Alves(2005). Os resultados são parciais, pois a cada ano são turmas diferentes que 

desenvolvem as atividades. Vale ressaltar: a aproximação da Universidade com os 

saberes da comunidade quilombola; interação entre as famílias e os acadêmicos; 

conhecimento pelos acadêmicos da realidade econômica, social e educacional vivida no 

Mimoso, pequenas melhorias nos ambientes escolares da comunidade, após a presença 

da Universidade, além das possibilidades  abertas pelos dados das pesquisas e 

expedições para proposições de políticas públicas e educacionais mais efetivas, 

emancipatórias e cidadãs para os membros dessa comunidade Kalunga do Mimoso no 

município de Arraias. 

Palavras-chave: Conscientização Política, poder; Kalunga do Mimoso. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O Poder Local em Tocantins é uma pesquisa desenvolvida entre 2004 e 2008 por 

esta pesquisadora, nela está presente a dinâmica do poder, especificamente, as formas 

de domínio e legitimidade na cultura política e religiosa em Arraias. Os resultados 

emergidos fizeram com que suas proposições fossem no sentido de formular ações de 

Conscientização Política e Cidadania a cada ano, junto com os acadêmicos em 

formação, para atuar nas comunidades periféricas e quilombolas, e lá trabalhar as 

relações e formas de domínios presentes nas relações familiares e no processo 

educacional. 

A Cidadania a que referimos tem base na Constituição de 1988 e está 

relacionada, à consciência de que se é sujeito de direitos, à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais, ao mesmo tempo, em 

que se configura como um referencial de conquistas da e para a humanidade. Cidadania 

requer, portanto, o uso dos bens e serviços do desenvolvimento social sejam eles 

econômicos, tecnológicos e científicos para todos que vivem na sociedade. Entretanto, 

vale ressaltar que essa apropriação não acontece com milhões de brasileiros, tendo em 

vista a segregação de muitos, que se encontram nos guetos da perseguição social, nas 

mazelas derivadas das desigualdades sociais.  

Em nosso cenário políticos há muito tempo o poder tem desvirtuado de sua 

essência, e a maioria dos governantes tem demonstrado uma preocupação de fachada 

com as desigualdades e descompassos causados pelo capitalismo e seus desdobramentos 

neoliberais. Por isso, as políticas e ações consistentes de efeitos estruturais não se 

concretizam no sentido de mudar os rumos das tendências socioeconômicas da 

sociedade brasileira, e as comunidades ribeirinhas, periféricas e quilombolas têm sido 

as mais afetadas. 

Nesse município arraiano o Poder e suas Relações há muitas décadas se 

configuram como fortes mecanismos de dominação e exclusão desses mais 



  

 

desfavorecidos. Os sertanejos, incluindo os quilombolas do Mimoso são os principais 

atingidos pela falta de assistência e estruturação das suas necessidades básicas. Vivem 

das eternas promessas de que tudo vai ser realizado, e pelas relações de trocas de voto, 

de reciprocidades, vão levando a vida, são votos pelo posto de saúde, votos pelo posto 

telefônico, votos pelas estradas, pela luz rural...Votar, eles votam, mas os bens não 

chegam. É lá estão eles, sempre na espera do mínimo de atendimento de seus direitos.  

As relações de poder percebidas e analisadas em um cenário de maior amplitude dão 

conta de que são antigas temáticas de estudos e variedade de enfoques, e qualquer 

análise do poder exige uma visão clara e delimitada do conceito. Lebrun (2000) define 

o poder como uma “força” presente nas várias instâncias da vida coletiva que se 

manifesta nas diversas configurações do universo social. Para Foucault (1996), “o 

poder” tanto produz quanto reproduz realidades sociais por meio de ações relacionais, 

reafirmando assim sua presença em diferentes instituições, do Estado à Igreja, passando 

pela família, a escola, as relações familiares e outras micro-instâncias. 

Nestes espaços, o poder é exercido sob diferentes modalidades, incluindo 

mecanismos de coerção, de manipulação, de monitoramento, de persuasão e até de 

participação. Nessa investigação, o conceito de poder que sustenta toda a discussão é 

aquele, enquanto dominação, utilizado por Max Weber, em obras como Ciência e 

Política: Duas Vocações (1998) e Economia e Sociedade (1991). Weber define o poder 

como “toda probabilidade de impor a própria vontade em uma relação social mesmo 

contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade” (1991, p. 33). É, 

portanto, a capacidade que um indivíduo tem de usar suas relações e ações para 

influenciar um grupo social, sobrepondo a própria vontade a qualquer oposição, protesto 

ou relutância. Podemos imaginar diversas formas, manifestas ou implícitas, de exercer 

tal influência: a ordem direta, o favor aparentemente desinteressado, a insinuação 

discreta ou mesmo o exemplo.  

Diferentemente do abstrato poder, a dominação se manifesta com clareza através 

de dois atos claros e verificáveis – a ordem e o seu cumprimento. A dominação não 

seria, portanto, sinônimo de poder. Mas seria sua manifestação mais visível – e, em um 

ponto crucial para Weber – verificável. Weber não nega de forma explícita a existência 

de formas de poder que não seja dominação. Sequer nega a possibilidade de estas formas 

serem conhecidas. Mas, pragmático, privilegia a dominação por ser seu aspecto mais 

fácil de identificar, analisar e demonstrar. 

Essa relação de dominação citada por Weber parece naturalizada nas pequenas 

localidades onde os mecanismos administrativos de várias esferas são para orientar por 

meio de “ordens” e “comandos” a serem obedecidos para o alcance de objetivos de quem 

“domina e comanda”. Nesse contexto de “ordens e comandos”, os quilombolas se 

sentem ainda coagidos e sem alternativas para lutar por seus direitos. Lutam na mais 

dura luta, por sua sobrevivência, mas não conseguem avançar muito em suas conquistas 

cidadãs. 

Diante dessa realidade, o nosso fazer social e educacional dentro da Universidade parece 

maior, no sentido de trabalhar com a conscientização desses sujeitos invisibilizados. 

Uma das razões das nossas investidas nos projetos de pesquisas e Extensão dentro da 

UFT. O sentido é claro e intencional, o de fortalecer a formação de educadores para os 

princípios de uma pedagogia voltada para uma visão histórica crítica, onde a 

participação e a conscientização política são pontos trabalhados para e pela cidadania. 

Afinal, esta instituição formadora deve estar voltada, para ministrar conteúdos que 

capacitem os acadêmicos tanto para a competência técnica, quanto para educar para os 

princípios da ética, solidariedade, igualdade de oportunidades e justiça social.  



  

 

O Projeto Participação Política e Cidadania possui várias ações, nelas os atores 

executores são os acadêmicos do curso de Pedagogia, alguns professores e palestrantes 

voluntários convidados, que atuam dentro dos bairros periféricos e nas comunidades 

quilombolas da Lagoa da Pedra e do Mimoso desde o ano de 2009. As ações 

desenvolvidas têm como objetivos: a) trabalhar criticamente os conteúdos voltados para 

a autonomia e construção dos sujeitos educadores, por meio das palestras e seminários 

relacionados à participação da comunidade escolar seja ela periférica ou quilombola nas 

decisões da comunidade local b) Fortificar a consciência cidadã desde a mais tenra 

idade; c) Envolver aquela comunidade, em reflexões sobre os princípios democráticos 

que visem assegurar a melhoria de suas comunidades quilombolas. 

A metodologia usada especificamente no Projeto de Extensão na ação 

quilombola do Mimoso perpassa pelas disciplinas de Didática, Infância Cultura e 

Sociedade e Planejamentos e Gestão Escolar, ministradas pela coordenadora do Projeto. 

Esses conteúdos são trabalhados teoricamente na sua essência específica de formação 

do curso, acrescidas da vertente dos princípios da cidadania e da conscientização 

política. As atividades práticas, integrantes ou complementares, são trabalhadas pelos 

acadêmicos com a sociedade local, por meio de um diálogo, oficinas, teatro, jogos, 

coordenado entre os parceiros, incluindo o Ministério Público, o Judiciário, as 

Secretarias de Educação Municipal e Estadual.  

Dentre os resultados verificáveis deste trabalho tem sido perceptível a 

demonstração de reconhecimento dos direitos e deveres que envolvem os cidadãos da 

comunidade Kalunga, por meio da participação atenta, e questões levantadas durante a 

realização de oficinas e ou palestras. Depoimentos como: “Que bom que vocês não vêm 

aqui somente observar nossa pobreza, saber das nossas carências, mas trazer apoio, 

esclarecimentos para essa gente que vê a Universidade longe daqui”. “Vocês precisam 

voltar sempre para ver a gente”. 

É visível a aproximação dos palestrantes convidados e parceiros do Judiciário, 

Ministério Público com a Comunidade, e o fato de terem percebido de perto a realidade 

dos quilombolas, até então desconhecida, ou mantida na invisibilidade, tem despertado 

um novo olhar, sensibilidade e interesse das autoridades sobre as questões daquela 

comunidade. 

Para os acadêmicos houve uma melhor percepção da articulação entre os 

conteúdos teóricos ministrados nas disciplinas que envolvem a gestão democrática, 

participação, ética, valores, direitos humanos e cidadania e o viver cotidiano dos alunos, 

e dos membros de suas famílias naquela comunidade. Com relação aos próprios 

professores da UFT, que participaram do Projeto o sentimento relatado é o de que: “o 

trabalho gratificante e enriquecedor e nada mais foi importante do que, ouvir da 

Comunidade e ver nossos acadêmicos tão envolvidos e efetivamente aprendendo com a 

comunidade”. “são avaliações que revigoram e impulsionam nosso pensar em refazer 

as nossas práticas educativas”.  Para a equipe de Professores da Secretaria de Educação 

Municipal aumentou a confiança da equipe de professores quilombolas no envolvimento 

que a Universidade desencadeou por meio das atividades realizadas na Comunidade. É 

perceptível os resultados dessa interação, desde a receptividade dos acadêmicos para os 

diferentes conhecimentos, formas de viver e de expressar das pessoas da comunidade 

quilombola ao rompimento do preconceito e da desvalorização de qualquer participante, 

a partir da convivência com os quilombolas. É visível a alegria e a valorização da 

autoestima de todos os envolvidos no projeto. 

Na realização das oficinas vale ressaltar por um lado o reconhecimento do 

potencial de cada criança, jovens e adultos nas atividades propostas, que são verdadeiras 

oportunidades de dar voz e vez aos artistas da comunidade quilombola de se 



  

 

manifestarem de forma natural e reconhecida. Enfim a avaliação tem proporcionado o 

autoconhecimento e reflexão dos acadêmicos e nossos como professores sobre a riqueza 

existente em cada ser humano e por esta via é que as visitas e as expedições pedagógicas 

realizadas de 2012 a 2015 se transformaram no Livro Educação e Cultura o Olhar e o 

Sentir no Chão do Mimoso (2017) onde as fotos e poemas registram e expressam o que 

viram e o que sentiram e aprenderam naquela comunidade Kalunga do Mimoso.  
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BRINQUEDOTECA NAS ESCOLAS KALUNGA DO MIMOSO: INTERAÇÃO 

E RESSIGNIFICAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

Resumo 
Ensaio resultante da reflexão sobre as atividades desenvolvidas no Projeto 

“Brinquedoteca Itinerante: Ler, Brincar e Construir na comunidade quilombola Kalunga 

do Mimoso entre 2014 e 2016. O objetivo do projeto é ler, brincar e construir 

brinquedos, livros artesanais e a partir dessas atividades combater atitudes 

discriminatórias e promover a cidadania, com palestras,  cinemateca, leituras, oficinas 

artesanais e brincadeiras diversas, propiciando o repensar de padrões estéticos e de 

construção identitária, utilizando conteúdos ligados à cultura afro-brasileira. O trabalho 

foi embasado nas contribuições da pedagogia social, da psicologia, dos estudos da 

linguagem e da arte-educação, à luz das teorias interacionistas, através de técnicas da 

metodologia lúdico-vivencial, o ponto de partida foi comprovar que a partir dos jogos, 

brincadeiras e atividades de criação manual, contribuímos para ressignificar a 

identidade, o autoconceito e estima das crianças adolescentes e jovens quilombolas. 

 Palavras Chave – brinquedoteca; pedagogia social  e identidade étnica 

 

A evasão e a repetência escolar são fenômenos identificados como uma das 

principais falhas do sistema educacional brasileiro. No que diz sobre o  contexto escolar 

quilombola e\ou no campo, esse déficit de aprendizagem, se agrava devido a diversos 

fatores, entre eles o fechamento das escolas nas comunidades, a falta de materiais 

pedagógicos e paradidáticos adequados e o descaso na formação dos profissionais para 

a educação quilombola. Essa trajetória escolar acidentada dos alunos quilombolas e do 



  

 

campo, é agravada pelo preconceito e discriminação que cercam o cotidiano dessas 

comunidades e de sua gente  

O presente  trabalho é fruto da reflexão sobre uma das ações decorrente do 

Projeto “Brinquedoteca Intinerante: Ler, Brincar e Construir em Escolas Quilombolas, 

no Campo e na Cidade”, desenvolvido na Universidade Federal de Tocantins junto a 

duas  escolas municipais no Kalunga do Mimoso. O projeto teve seu foco no letramento 

literário e oficinas de brinquedos na Comunidade Kalunga do Mimoso explorando o 

brincar, os jogos construídos de forma lúdica e utilizados como mediação nos processos 

de ensino aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens, envolvendo cinco diferentes 

atividades, descritas abaixo. 

O “Teatro na Escola”, cuja proposta foi levar às crianças e aos adolescentes o 

teatro, como parte da arte-educação, compreendida como uma arte híbrida uma vez que 

envolve um trabalho de encenar obras da literatura, aproximando literatura e encenação, 

como estratégia pedagógica que desenvolveu a expressão, possibilitando trabalhar os 

sentimentos e as subjetividades em diferentes contextos de tempo e espaço. Na “Maleta 

da Leitura”, levamos obras literárias que contemplam as temáticas a que se refere à lei 

10.639/0314, através do qual procuramos estimular a leitura como momento de prazer e 

de formação cidadã.   

A “Oficina de Brinquedos”, proporcionou o desenvolvimento das habilidades 

manuais, psicomotoras e audiovisuais, a criatividade e inteligência, através da confecção 

de bichos, bonecas, carrinhos, caleidoscópios, dentre outros artefatos aos acadêmicos e 

a comunidade. A “Oficina Identidade e Beleza Negra”, trabalhou a autoestima e o 

empoderamento das crianças, dos adolescentes, jovens, mulheres negras e homens 

negros através de penteados, turbantes e roupagem afro-brasileira e africana.  

Desde 2014 atendemos as escolas quilombolas na Chapada de Natividades, 

Paranã, Lagoa da Pedra e as escolas do Kalunga do Mimoso com o objetivo de trabalhar  

questões referentes à educação racial, visando combater atitudes discriminatórias e 

promover a cidadania de crianças, adolescentes e jovens quilombolas, realizando 

atividades que valorizam a alteridade e a diversidade, através de palestras, seminários, 

cinemateca, leituras, oficinas artesanais e brincadeiras diversas, propiciando a reflexão 

sobre padrões estéticos e de construção identitária dentro e fora do ambiente escolar, 

embasados em conteúdo de história  dos quilombolas no Tocantins e da  cultura afro-

brasileira.  

O trabalho com as escolas quilombolas foi fundamentado nas contribuições da 

pedagogia social, entendida como processo de formação humana, e de hominização, 

como diria Paulo Freire (1994), no qual sofre interferência das condições existenciais 

que demarcam os aspectos subjetivos, culturais, materiais, históricos, entre outros, em 

que homens e mulheres se constituem humanos. Ou seja, pensar a pedagogia como 

instrumento de realização de uma política de inclusão social em espaços não-escolares, 

propondo um trabalho social que mediatize aprendizagens . 

Dentre as muitas concepções de educação tomamos o pensamento de Maturana 

(1999), para quem a educação é percebida como um processo de interação que ocorre o 

tempo todo, confirmando o conviver em sociedade e ressaltando seus efeitos de longa 

duração, suas características interacionistas, além de sua constituição como via de mão 

dupla, onde quem educa é, ao mesmo tempo, educado, como propõe a Pedagogia 

Freireana. As práticas educativas que foram desenvolvidas em espaços escolares e não-

escolares no Kalunga do Mimoso se apoiaram nos pressupostos da psicologia, dos 
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estudos da linguagem, da semiótica da cultura, da recepção literária e da arte-educação, 

visando a compreensão e exploração das possibilidades de utilização dos produtos 

pedagógicos mediadores de uma aprendizagem para o ser, para o conviver e interagir 

em comunidade, e por outro lado assegurar intersecção entre a Universidade e a 

Comunidade.  

Partimos de referenciais teóricos nos quais ler, brincar e construir, no ambiente 

da brinquedoteca, constitui um tipo de linguagem capaz de remeter os que brincam à 

dimensão ontológica da experiência humana de interação, comunicação e interação. 

Nesse sentido realizamos atividades que levou em conta a constituição social e história 

da identidade dos participantes, ajudando-os a expor sentimentos de aceitação ou 

repulsa em relação à fenotípica negra, abrindo espaços para pensar a ressignificação da 

identidade e do autoconceito, tão necessário à constituição de subjetividades. 

Fundamentamos teoricamente a importância do brincar e dos brinquedos, na infância e 

adolescência, a partir dos estudos de Santa Marli (2000), Pereira (2012), Abramovich 

(2005) e Vasconcelos (2004). Tais autores e autoras refletem sobre a promoção da 

interação de crianças e adolescentes com brinquedos criados por eles próprios, sobre a 

reutilização de sucatas, e falam ainda da valorização da identidade em diferentes 

espaços. Aproximamos essas perspectivas dos princípios teóricos e metodológicos que 

permeiam as escrituras de Vygotsky (2003) a respeito do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, mediado pelo outro e pela palavra, e nas considerações de 

Bakhtin (1986) sobre o caráter ideológico da palavra e da natureza essencialmente 

semiótica e ideológica da consciência.  

À luz das balizas teóricas interacionistas sobre desenvolvimento de crianças e 

adolescentes, e através de técnicas da metodologia lúdico-vivencial, refletimos de que 

forma os jogos, brincadeiras e as atividades de criação manual contribuíram para 

ressignificar culturalmente a identidade, o autoconceito e estima dos participantes. 

Sendo assim, utilizamos a música, o teatro e os brinquedos como estratégias na 

condução e construção de propostas de trabalhos para atender as escolas quilombolas. 

Atentamos para apreensão das crianças e adolescentes quilombolas na representação de 

suas subjetividades nos primeiros encontros em relação aos objetos pedagógicos. 

Os resultados da pesquisa desenvolvida nas escolas envolvendo crianças (4 a 10 

anos) e adolescentes (11 a 15 anos) nos propiciou uma experiência social, noção que 

designa as condutas individuais e coletivas dominadas pela heterogeneidade dos seus 

princípios constitutivos e pela atividade dos indivíduos que devem construir o sentido 

das suas práticas no bojo desta heterogeneidade (DUBET, 1994). Os jogos, brinquedos 

e brincadeiras nos possibilitaram observar fenômenos e situações que expressam a 

representação social desses alunos sobre sua subjetividade, especialmente através das 

atitudes de negação de si demonstradas nas sutilezas de ações como estranhamento, 

distanciamento e repulsa, em relação aos fantoches e obras literárias com representações 

de personagens negros, que representam a maioria dos alunos e alunas, participantes das 

atividades. 

 Percebemos ao longo de dois anos de  atividades nas comunidades escolares 

quilombolas e do campo atendidas que houve uma ressignificação identitária, e mesmo 

um crescimento da auto estima quanto a cultura afro-brasileira nos adolescentes, 

crianças e pais, isto foi percebido nas atitudes e também na forma de se pentear e vestir 

de crianças, adolescentes e jovens. No que diz da auto estima quando retornamos nas 

escolas  e nas comunidades quilombolas observamos que os meninos e adolescentes já 

não colocavam apelidos pejorativos em seus companheiros e companheiras, isto ficou 

mais explicito na segunda atividade de pintura que proporcionamos, percebemos em 

quase todas pinturas que os participantes já estavam usando a cor marrom para pintar a 



  

 

pele de suas personagens, bem como retratando nas pinturas a realidades cotidianos de 

seus ambientes. Observamos nas brincadeiras dos adolescentes, a presença de um 

complexo sistema de expressão do ser humano em que se manifestam o rito, a alegria, 

o prazer, os desafios, a tensão, a cultura, os conflitos e toda uma gama existencial que o 

circunda. Segundo os próprios adolescentes, o brincar é importante porque ajuda no 

aprender a conviver com as pessoas, no crescimento pessoal e aprendem a lidar com as 

dificuldades, muitas vezes da própria vida.   
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Resumo 
Este relato aborda a construção de brinquedos a partir da utilização de sucatas, com o 

intuito de promover  ensino-aprendizagem de forma lúdica e significativa, assim 

contribuindo para o processo de desenvolvimento da psicomotricidade. O projeto 

trabalha a arte-terapia junto com a arte-educação, que torna a aprendizagem prazerosa e 

lúdica. Seu desenvolvimento possibilitou aos acadêmicos de pedagogia/UFT/Arraias 

uma reflexão em torno de um fazer pedagógico diferenciado, apresentando alternativas 

para uma aprendizagem construída a partir do afeto, do prazer e da emoção, 

possibilitando uma reflexão crítica, na qual o educando se percebe como agente 

transformador através do lúdico vivencial. 
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1. Introdução 
Nesse relato abordamos a experiência vivenciada no ano de 2016 quando 

participamos das Oficinas de Brinquedos e Fantoches, que é parte do projeto 

Brinquedoteca Itinerante: Ler, Brincar e Construir em Comunidades Quilombolas, 

desenvolvido no âmbito da disciplina Fundamentos e Metodologia da Linguagem, no 

Campus de Arraias, Universidade Federal do Tocantins. Tivemos a oportunidade de 

confeccionar brinquedos, bichos e livros de tecido para educação infantil e ensino 

fundamental I, bem como realizar atividades em duas escolas quilombolas,  A primeira 

atividades foi realizada em maio de 2016 na Escola Municipal Nossa Senhora da 

Conceição(Núcleo Mimoso) e a segunda atividade foi realizada  em Novembro de 2016 

na escola municipal das Matas (Núcleo Matas), ambas localizada na comunidade 

quilombola Kalunga do Mimoso distante do município de Arraias – TO a 139 Km. As/os 

discentes foram para a comunidade aplicar o que aprenderam nas oficinas. 

A primeira parte do projeto ocorreu de forma gradativa na oficina, antecedendo 

a construção dos brinquedos, houve um embasamento teórico, na qual foi trabalhado 

conceitos a respeito da necessidade do lúdico vivencial na escola, e a importância em se 

trabalhar com materiais reutilizáveis em sala de aula. A segunda parte do projeto, as 

atividades desenvolvidas junto às escolas quilombolas, nos possibilitaram observar que 

a criança está inserida num espaço vívido, na qual e o lugar em que a criança vive e atua 

sobre ele, seja socialmente ou fisicamente, rico em saberes, e novas ideias, 

possibilitando através da interação uma construção de  aprendizagens significativas, 

pois antes de chegar a escola a criança aprende a se comunicar, adquire conhecimento 

com seus familiares e membros da sua comunidade.   

Nessa perspectiva procuramos repensar como a criança adquire conhecimento 

de mundo, buscando inspiração para criar novos métodos para tornar prazeroso o ato de 

ensinar e aprender, como a construção de brinquedos com materiais reutilizáveis, 

cabendo a nós futuros educadores, participantes do projeto, apresentar o porquê, quando 

e onde ocorrerá essa construção de saberes, através da metodologia lúdico – vivencial 

(MLV). 

 A MLV procura colocar em prática uma nova postura do 

educador frente às atividades escolares, tendo como base os 

fundamentos psicopedagógico e antropológico e como viés as 

atividades lúdicas. Para tanto, a proposta é buscar nos jogos, 

brincadeiras e dinâmicas uma maneira diferente de tratar, 

didaticamente, os conteúdos de ensino, dando mais sentido e 

significado à pratica escolar. (Santos, 2011, p. 25) 

Trabalhar em sala de aula com atividades lúdicas, com materiais recicláveis, 

contribui com o processo de ensino, para o desenvolvimento e aprendizagem de cada 

criança. O fazer brincando revoluciona o saber que está imerso em cada um, talvez ainda 

não descoberto. Essa possibilidade de produzir um brinquedo e descobrir algo a cada 

novo objeto, como proceder, como cortar, colar, encaixar, exige a descoberta de novas 

estratégias, percepções e atenções, pois a ação docente não se dá sem objetivo, e o 

proposto na oficina e que os estudantes se torne atores das suas ações em que favorece  

construção do seu conhecimento, possibilitando a pedagogia como ciência da prática 

social, apresenta uma reflexão acerca da sua atuação no mundo e transformação social 



  

 

da realidade, que ocorre através da reutilização de sucatas, possibilitando a construção 

do novo. 

 

2. Metodologia 
As técnicas utilizadas parte do aprimoramento da teoria e pratica na criação pela 

arte-educação. Buscamos uma pratica que evolve o lúdico no processo de ensino, com 

a construção dos brinquedos, fazendo com que o educando perpasse o simples objeto e 

reflita de maneira crítica sobre ele em suas várias dimensões, possibilitando também o 

educador a exploração dos conteúdos didáticos de maneira prazerosa ao educando. 

Santos (2011, p 42) diz que a metodologia lúdico-vivencial trabalha com três 

eixos do conhecimento, o sociológico porque demanda o social e cultural, psicológico 

porque se relaciona com o desenvolvimento e de aprendizagem do ser humano em 

qualquer idade, Pedagógico porque a teoria e a prática são vistas como experiências 

educativas que servirá para prática docente; também é epistemológico porque tem fontes 

de conhecimentos científicos que apresentam um caminho no desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem. 

O processo de construção desses brinquedos exigiu a reflexão e a abordagem de 

diversos conceitos da nossa realidade, como reciclagem, consumismo, poluição, 

cuidado com os animais, boas maneiras e respeito às diversidades e ao próximo.  

A figura 03 mostra a interação e participação na construção dos brinquedos e os 

materiais utilizados. A imagem 9, e 10 aparece alunas do ensino fundamental II  da EM 

das Matas na Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso confeccionando bichos, no 

caso elas estão construindo centopéia e a outra jacaré. A imagem 11 mostra os/as 

discentes da disciplina de Fundamentos e métodos da linguagem  do curso de Pedagogia 

de Arraias numa oficina onde eles constroem brinquedos. 

Durante a oficina foram trabalhadas diversas habilidades importantes de 

convivência, tais como: aceitação do outro, trabalho em equipe, consciência de grupo, 

compartilhamento, facilitação a flexibilidade, cooperação e equilíbrio emocional. 

Também foi necessário exercitar a capacidade de enfrentar situações novas, vivências 

afetivas, resoluções de desafios, exigiram atenção a normas e padrões sociais, respeito 

Figura 03: 

Oficinas                            Acervo: Renata Costa 



  

 

a compromissos coletivos, estabelecimento de vínculos, aceitação do ponto de vista do 

outro, experimentação do sentimento de rejeição, exercício da argumentação e 

negociações, capacidade de julgar e avaliar, respeito pelo outro e pelo coletivo, 

valorização da opinião alheia, aprendizado com o erro e com a frustração, dentre outros. 

A brinquedoteca possibilitou às escolas municipais, Nossa Senhora da 

Conceição (Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra) e  Das Matas(Comunidade 

Quilombola Kalunga do Mimoso) a ajudar os alunos em suas descobertas pessoais, pois 

ao reconhecer os pontos negativos, o aluno junto com a escola tem a possibilidade de 

mudar e, observando os pontos positivos, tem a possibilidade de se sentir mais confiante 

em sua capacidade de conseguir o que deseja, independentemente das críticas ou 

opiniões de outros. 

3. Conclusão 

A oficina possibilitou percebemos o quanto o 'brincar' é importante para a 

criança, adolescente e mesmo o adulto independente da sua condição física, social e 

intelectual, pois o brincar é condição essencial para a vida, não só da criança, mas de 

todo ser humano em todas as fase da vida, a brincadeira alegra, motiva e acalma.  

 No projeto a construção do brinquedo não está voltada apenas para o brincar 

pelo brincar, mas sim como técnica, com intencionalidade e com objetivos educativos 

claros, atuando como intervenção pedagógica, enriquecendo o processo aprendizagem. 

Segundo Wallon(1979) o homem é geneticamente social, ele se desenvolve no e pelo 

social. 

A oficina possibilitou um ambiente favorável para a construção da aprendizagem 

pela geração do prazer, da iniciativa, da aproximação entre os indivíduos participante, 

viabilizando as várias dimensões do ser humano, aprender a fazer, aprender a ser, 

aprender a conviver, aprender a preservar e reforçar os direitos humanos na educação 

infantil. 
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RESUMO  

 

O objetivo deste Artigo é voltar o olhar para a memória e identidade quilombola a partir 

da interferência e convívio com a sociedade. Para tanto recorro a conceituados autores, 

historiadores e sociólogos que em seus estudos abordaram a questão da memória 

individual e coletiva. A construção da memória é um processo dinâmico e flutuante, e é 

formada com a interação de diferentes sujeitos. Há uma permanente interação entre o 

vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido, conforme Pollack defende. Considerando 

o processo interativo da construção da memória, faço uso da Ação Comunicativa de 

Habermas na busca do enquadramento da memória coletiva da Comunidade Quilombola 

Kalunga.  
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INTRODUÇÃO  
Conforme estudos antropológicos da Dra. Mari Baiocchi, o negro, no estado de Goiás, 

por longos anos, sobreviveu em uma situação de silêncio e esquecimento como se 

“houvesse a necessidade de apagá-los da história da terra”. (Baiocchi, 1983). Somente 

a partir de 1900, alguns estudiosos se debruçaram sobre o tema, tais como: Arthur 

Ramos, Gilberto Freyre, Donald Pierson, Roger Bastide, Pierre Verger, Oracy Nogueira, 

Zoroastro Artiaga, entre outros.  

Na década de 70 o tema começou a ser abordado no âmbito acadêmico e atualmente 

existe uma grande quantidade de pesquisas e estudos sobe a temática negra, além da 

preocupação de preservar a memória e identidade afro-brasileira.  

A Comunidade Kalunga, localizada no norte do estado de Goiás, situada entre 

os municípios de Teresina, Cavalcante e Monte Alegre, viveu isolada, por muitos anos, 

mantendo seus costumes e tradições. Antigamente, na situação de isolamento em que 

viviam, toda a cultura e tradição da comunidade quilombola Kalunga era passada de pai 

para filho, de geração em geração. A partir de meados de 1980 esta comunidade 

começou a ser identificada e estudada e saindo de uma situação de isolamento, hoje é 

reconhecida e valorizada pela sociedade como um riquíssimo patrimônio histórico e 

cultural brasileiro.  

A partir desta maior interação com a sociedade a comunidade quilombola Kalunga, 

começou a sofrer transformações em seu modo de vida e visão de mundo, onde as 

barreiras do isolamento foram quebradas.  

 

MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL QUILOMBOLA  
Peter Burke, em seus estudos amarra a memória da pessoa à memória do grupo 

e a memória do grupo à tradição que é a memória coletiva de cada sociedade. De acordo 

com Michael Pollack, a memória é, em parte, herdada, e não se refere apenas a vida 

física da pessoa. (...) podem existir acontecimentos regionais que traumatizam tanto, 

marcam tanto uma região ou um grupo, que sua memória pode ser transmitida ao longo 

dos séculos com altíssimo grau de identificação. (Pollack). Pollack ainda afirma que a 

memória também sofre flutuações em função do momento em que ela é articulada, em 

que ela está sendo expressa.  

Hoje a transformação sofrida pela comunidade Kalunga em função da 

sociabilidade, sofre estas flutuações. Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já descrevia 

a memória como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 

transformações e mudanças constantes.  

A identidade da comunidade quilombola Kalunga tem ultrapassado as fronteiras 

do grupo cultural na qual está inserida e vem sendo gradualmente construída em meio 

aos novos elos que a comunidade agrega. Uma identidade que, conforme Pollack, se 

produz em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de 

admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com ou 

outros. Para Pollack a memória e identidade podem perfeitamente serem negociadas, e 

não são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de 

um grupo.  

O processo de formação da dinâmica identitária, é construído por diferentes 

sujeitos, onde há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o 

transmitido, conforme Pollack defende. A Comunidade Kalunga ao interagir com a 

sociedade começa a fazer parte dela, a agregar valor a ela e a ser também transformada 



  

 

por ela. Ainda conforme nº 88511, por mais que a memória sofra flutuações em função 

do momento em que está sendo articulada, a história de vida individual ou coletiva tem 

sempre algo invariante, que se torna parte da própria essência da pessoa, onde há um 

forte sentimento de pertencimento.  

Para Henry Rousso A memória coletiva de acontecimentos e representações do 

passado que se quer salvaguardar, se integra em tentativas mais ou menos conscientes 

de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre diferentes 

coletividades. Neste contexto, a Comunidade Kalunga, apesar de toda interação cultural 

com outros grupos sociais, vem ao longo do tempo, resguardando, suas raízes e seu 

sentimento de pertencimento à cultura quilombola.  

 

COMUNIDADE QUILOMBOLA E A SOCIEDADE  
Uma das ações do Ministério da Cultura, é qualificar o ambiente social das cidades e do 

campo, promovendo o acesso ao rico patrimônio cultural de muitas gerações, 

estendendo às minorias quilombolas o que de fato já lhes pertence que é o direito à 

cidadania, valorização de sua cultura, resgate e consolidação de sua memória coletiva.  

O Brasil tem buscado salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro, 

reconhecendo e promovendo a diversidade cultural brasileira. A exemplo disto temos a 

experiência piloto que levou para as salas de aula da Universidade de Brasília – UNB, 

mestres de arte e ofícios populares para ministrarem aulas em disciplina ofertada no 

segundo semestre de 2010 na graduação. Práticas milenares incorporadas ao universo 

acadêmico. Esta iniciativa promoveu diálogos entre conhecimentos acadêmicos e 

indígenas, afro-brasileiros, e de outras comunidades tradicionais. Nesta rica partilha de 

valores culturais, recorro a Habermas e sua Teoria de Ação Comunicativa, no ideal de 

buscar a promoção de uma sociedade emancipada onde as diferenças culturais sejam 

respeitadas e valorizadas. Por meio desta experiência interativa, entre os detentores dos 

saberes popular e o meio acadêmico, podemos ver claramente o exercício da Ação 

Comunicativa, defendida por Habermas. Diferentes atores comunicando-se livremente 

e em situação de simetria, possibilitando a legitimação dos valores – verdade, correção 

normativa e veracidade e trazendo à tona a memória viva e coletiva, além de difundir o 

patrimônio imaterial de comunidades tradicionais brasileiras.  

 

ENQUADRAMENTO DA MEMORIA QUILOMBOLA  
Pollack faz uso do conceito de memória enquadrada, extraída do teórico Henry 

Rousso. O trabalho do reenquadramento da memória, conforme Pollack, é guiado pela 

preocupação de manter as fronteiras sociais e também modificá-las. Esse trabalho 

reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do presente e do futuro, 

utilizando-se de objetos materiais como monumentos, museus, bibliotecas, entre outros. 

Ilustro o enquadramento da memória, referindo-me ao Parque Memorial Quilombo dos 

Palmares, situado na Serra da Barriga, em União dos Palmares. A história do quilombo 

e de seus personagens está presente no Memorial, ao lado das manifestações de fé e da 

cultura afro-brasileira, no simbolismo de que a história ali vivida transcendeu aos mais 

de 300 anos da morte de Zumbi. (MEC – 08 anos de Cultura, 2003 a 2010).  

Existem outras maneiras de enquadramento da memória. Como é o caso da Lei 

nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que criou a obrigatoriedade da inclusão da matéria: 

história e cultura afro-brasileira em todos os currículos das escolas brasileiras. Desde 

então existe um trabalho criterioso o sentido de reconstruir grades curriculares, 

reinventar metodologias, e, acima de tudo produzir suportes pedagógicos necessários 

para o ensino desta disciplina. Um desafio que envolve o MEC - Ministério da 



  

 

Educação, a Seppir – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 

universidades, educadores e intelectuais negros do país.  

As comunidades quilombolas tem merecido atenção especial das políticas 

governamentais, uma vez que constituem núcleos vivos de nosso patrimônio afro-

brasileiro. Uma grande conquista para a preservação da cultura Quilombola e 

enquadramento de sua memória coletiva é a criação do primeiro Curso de Licenciatura 

Plena em Educação Quilombola - a Faculdade Kalunga – que será implantado no país. 

O curso visa atender as comunidades remanescentes de quilombos do Território 

Kalunga localizada nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, 

no estado de Goiás. Para Maria Helena Kalunga, de Monte Alegre, uma das principais 

lideranças na luta pela implantação do curso, esta é uma decisão histórica que coloca o 

Brasil entre os mais evoluídos países do mundo e resgata a história de um povo 

preservando sua origem e sua cultura.  

 

 

 

O USO DA AÇÃO COMUNICATIVA COMO AGENTE DE 

FORTALECIMENTO DA MEMÓRIA COLETIVA QUILOMBOLA – UMA 

EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR  

 

 

Comecei a desenvolver, em março de 2012, na Comunidade Kalunga e escolas 

de nível médio de Cavalcante-GO, meu projeto, aprovado pelo Ministério da Cultura, 

intitulado: “Kalunga – O livro – Comunidade Quilombola: Um Patrimônio Histórico e 

Cultural Brasileiro”.  

Os objetivos do projeto são: a) Divulgar, humanizar e aproximar os alunos das 

comunidades quilombolas, na defesa e preservação de sua cultura; B) Conscientizar os 

estudantes de escolas públicas do estado de Goiás sobre a importância da preservação 

da cultura dos remanescentes dos quilombos no estado de Goiás; C) Difundir a riqueza 

da diversidade cultural existente no Brasil, e participar na capacitação de jovens com a 

habilidade de transitar entre as diferentes culturas e D) Despertar, nos jovens Kalunga a 

consciência negra e o desejo de cultivar e dar continuidade aos seus costumes e tradições 

ao longo do tempo, contribuindo para o fortalecimento de sua memória coletiva e 

identidade cultural.  

Para atingir os objetivos do meu projeto, recorro à Teoria de Ação Comunicativa 

(Jürgen Habermas (1929)) onde mostra que as ideias de verdade, liberdade e justiça 

inscrevem-se de forma quase transcendental nas estruturas da fala cotidiana (Horster 

1988). Habermas propõe um modelo ideal de Ação Comunicativa, em que as pessoas 

interagem e, através da utilização da linguagem, organizam-se socialmente, buscando o 

consenso de uma forma livre de toda a coação externa e interna. ( Educação & 

Sociedade, ano XX, nº 66, Abril/99).  

A ação comunicativa que se efetiva na linguagem é uma forma privilegiada de 

relacionamento entre os sujeitos: permite a articulação de valores, elaboração de normas 

e o questionamento dos mesmos. Numa sociedade emancipatória, predominam as ações 

comunicativas. .( Educação & Sociedade, ano XX, nº 66, Abril/99). O mundo 

emancipado é aquele onde o mundo vivido tem supremacia sobre o mundo do sistema, 

muitas vezes imposto por uma sociedade desigual. 

Em meus encontros com os alunos do ensino médio, interajo com eles, abrindo 

espaço para o diálogo e discussões em torno das temáticas que envolvem a comunidade 

Kalunga, tais como: vida de isolamento, grilagem, titulação de suas terras, cotidiano 



  

 

Kalunga, costumes, tradições, festas e religiosidade. Em Dinâmica de grupo com os 

alunos, levo o jovem a refletir sobre o universo quilombola Kalunga, buscando a 

igualdade de direitos nas diferenças culturais e étnicas.  

Para o desenvolvimento do meu Projeto, uso como recurso pedagógico a 

literatura, utilizando o romance paradidático, de minha autoria, intitulado: Kalunga. O 

livro Kalunga resgata, de forma envolvente e ficcional, toda a saga dos remanescentes 

dos quilombos no estado de Goiás.  

De acordo com o PNLL – Plano Nacional do Livro e da Leitura, a literatura 

merece atenção especial dada a enorme contribuição que pode trazer para uma formação 

vertical do leitor. Carlos Cândido, intelectual brasileiro, estudioso da literatura brasileira 

e estrangeira e que possui uma obra crítica extensa, respeitada nas principais 

universidades do Brasil, considera três funções essenciais da literatura: A) capacidade 

que a literatura tem de atender a nossa imensa necessidade de ficção e fantasia; B) sua 

natureza essencialmente formativa, que afeta o consciente e o inconsciente dos leitores 

de maneira bastante complexa e dialética, como a própria vida, em oposição ao caráter 

pedagógico e doutrinador de outros textos: e C) seu potencial de oferecer ao leitor um 

conhecimento profundo do mundo, tal como faz, por outro caminho, as ciências.  

Durante a execução do meu Projeto, no ambiente escolar, pude comprovar o alcance do 

livro paradidático Kalunga na contribuição da divulgação e fortalecimento da memória 

coletiva da comunidade quilombola Kalunga, quando utilizado de forma interativa e 

multidisciplinar.  

Conforme Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, é dever do 

Ensino Médio orientar a formação de um cidadão para: "aprender a conhecer; aprender 

a fazer, aprender a conviver e aprender a ser", formando educandos com capacidade 

de conviver harmonicamente em um país rico em diversidade cultural. Com isto, todas 

as disciplinas convergem na busca do mesmo objetivo que é a formação plena da 

cidadania dos jovens brasileiros, acolhendo e respeitando a memória coletiva dos 

diferentes grupos étnicos que compõem a rede sociocultural brasileira.  

Fui convidada, pela Universidade Federal do Estado de Goiás – UFG, através do 

IESA – Instituto de Estudos Sócios Ambientais e LABOTER – Laboratório de Estudos 

e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais, sob a Direção da Professora Dra. Maria Geralda 

de Almeida, a desenvolver meu Projeto nas escolas públicas do estado de Goiás. Para 

tanto, o LABOTER, por meio da Professora e Mestra Maria Geralda de Almeida, 

viabilizou uma Oficina de Contextualização do romance paradidático Kalunga, junto 

aos professores da Secretaria de Educação do Estado de Goiás – SEDUC-GO. Nesta 

oportunidade, pude desenvolver a referida Oficina visando a utilização do livro 

paradidático Kalunga em sala de aula, interagindo com professores de diferentes 

disciplinas, buscando o fortalecimento da memória coletiva e identidade cultural 

quilombola.  

Passo agora a fazer uma abordagem, de acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino 

Médio do Estado de Goiás, de como as disciplinas, interagindo entre si, podem 

contribuir para o diálogo e discussões interativas, fazendo uso da Teoria de Ação 

Comunicativa de Habermas.  

História: “A nova História passou a incluir pesquisas referentes cultura, às 

ideias e aos valores cotidianos, ao simbólico presente nas experiências de classes sociais 

e nas formas de mediação entre elas, e passaram a se interessar também pelo processo 

de construção da consciência de classe ou de identidades. A História para jovens do 

Ensino Médio possui condições de contribuir substancialmente para a construção dos 

laços de identidade e consolidação da formação da cidadania”(PCN). Com a leitura do 

livro paradidático Kalunga, o professor, mediando discussão em sala de aula, leva o 



  

 

aluno a posicionar-se diante de fatos presentes da comunidade Kalunga a partir da 

interpretação de suas relações com o passado, compartilhando problemáticas atuais e de 

outros momentos históricos, como por exemplo, a legitimidade da posse da terra. O 

educando, ao conhecer o contexto de vida da comunidade Kalunga desde a época da 

fuga para os quilombos até os dias atuais, terá melhores condições de se posicionar sobre 

a comunidade Kalunga de hoje e interagir com ela de forma igualitária.  

Geografia: “A geografia é a ciência do presente. É inspirada na realidade 

contemporânea. Seu desafio é contribuir para o entendimento do mundo atual, da 

apropriação dos lugares realizada pelos homens, pois é através da organização do espaço 

que eles dão sentido aos arranjos econômicos e aos valores sociais e culturais 

construídos. A partir do reconhecimento das contradições e dos conflitos econômicos, 

sociais e cultuais, o que permite comparar e avaliar qualidade de vida, hábitos, formas 

de utilização e/ou exploração de recursos e pessoas, em busca do respeito às diferenças 

e de uma organização social mais equânime” (PCN). O professor, mediando discussão 

em sala de aula, leva o aluno, a partir da leitura do romance paradidático Kalunga, a 

conhecer as formas de subsistência, a roça, o plantio, o cuidado com o terreno, relação 

da comunidade Kalunga com a natureza, mantimentos de trabalho utilizados e como, 

por exemplo, a comunidade pode aproveitar seus recursos naturais e suas habilidades 

para melhoria da qualidade de vida e geração de renda. A partir destas discussões, o 

aluno tornar-se sujeito do processo ensino-aprendizagem para se descobrir convivendo 

em escala local, regional, nacional e global. A autonomia que a identidade do cidadão 

confere é necessária para expressar sua responsabilidade com o seu “lugar-mundo”, 

através de sua identidade territorial. (PCN).  

Sociologia: “O estudo da Sociologia permite ao educando construir uma postura 

mais reflexiva e crítica diante da complexidade do mundo moderno, podendo perceber-

se como elemento ativo, dotado de força política e capacidade de transformar e, até 

mesmo, viabilizar, através do exercício pleno de sua cidadania, mudanças estruturais 

que apontem para um modelo de sociedade mais justo e solidário. Desta forma o aluno 

pode transpor uma postura etnocentrica, de forma a conviver com a diversidade de forma 

plena e positiva, construindo e consolidando a cidadania plena” (PCN). O professor, 

mediando discussão em sala de aula, leva o aluno, a partir da leitura do romance 

paradidático Kalunga, a conhecer e formar opinião sobre a realidade social da 

comunidade Kalunga, tendo assim condições de contribuir com opiniões e interagir 

positivamente na convivência da diversificada rede sociocultural brasileira.  

Artes: “A Arte é considerada como linguagem, e, como tal, uma forma de 

comunicação humana, impregnada de valores cultuais e estéticos. Conhecer Arte é saber 

produzir, apreciar, e interpretar formas artísticas e cultuais em uma dimensão crítica e 

contextualizada, respeitando o patrimônio das culturas de diferentes regiões e épocas. 

Documentar e preservar a diversidade desses bens é favorecer a construção de uma 

consciência histórica que valorize a pluralidade cultural” (PCN). O professor, mediando 

trabalhos em sala de aula, a partir da leitura do livro paradidático Kalunga, leva o aluno 

a conhecer os ritos religiosos; a dança (sussa), as músicas, os instrumentos musicais, os 

costumes (casamento na fogueira, artesanato, instrumentos de trabalho, entre outros), 

que fazem parte do cotidiano quilombola Kalunga.  

Conforme a Professora e Dra. Maria Augusta Salin Gonçalves, em seu Artigo: 

“Teoria da ação comunicativa de Habermas: Possibilidades de uma ação educativa de 

cunho 

interdisciplinar na escola”, o objetivo das discussões, em sala de aula, é encontrar 

caminhos comuns e devidamente articulados, para proporcionar aos alunos experiências 

que lhes possibilitem construir conhecimentos vinculados à sua vida concreta e que lhes 



  

 

permitam uma visão crítica da realidade onde estão inseridos, e, ao mesmo tempo, 

incentivem sentimentos e pensamentos relacionados a uma participação ativa nos 

assuntos comunitários, dentro de princípios éticos de cooperação e justiça social.  

A Oficina de contextualização do romance paradidático Kalunga, levou os professores 

a refletirem sobre a importância de um pensar e agir de forma interdisciplinar, visando 

abrir espaço, em sala de aula, para o diálogo e discussões, onde o aluno tenha a 

possibilidade de aproximar-se das questões sócio culturais da comunidade quilombola, 

visando a interação, conhecimento e valorização de sua memória coletiva, impregnada 

de costumes e tradições da comunidade Kalunga. Segue, abaixo, alguns depoimentos de 

professores que participaram a referida Oficina.  

 

Maria de Fátima: Professora de História, do Colégio Estadual Castro Alves: A 

importância da execução do Projeto é que existe um desconhecimento do aluno sobre a 

cultura do povo Kalunga. O livro vai contribuir para o trabalho sobre a história da 

África, que hoje faz parte do currículo do ensino fundamental e médio.  

Marta J. da Silva: Professora de História do Colégio Estadual Edmundo Rocha 

VCII: Para mim, o Projeto e o livro Kalunga vão ser de salutar importância para 

melhorar o Projeto de Cultura Afro-brasileira e Indígena, embasado em uma história tão 

bela e instigante.  

Eva Ferreira da Rocha: Professora de História do Colégio Estadual J. José 

Pedroso: Será de grande importância, pois teremos uma base para iniciarmos esse 

trabalho dos quilombos que é parte da nossa sociedade.  

Regina Maria Gonçalves Neiva: Professora de Sociologia e Ensino Religioso do 

Centro de Ensino de Jovens e Adultos: É relevante a preservação da cultura e o livro 

promove tal situação com relação aos Kalunga.  

Ivani Aparecida de Brito: Professora de Filosofia/sociologia do Colégio 

Estadual Dom Fernando I e Colégio Estadual Murilo Braga: Acredito que será rica 

a 

experiência, fará com que os alunos conheçam a cultura dos "Kalunga" e vejam o valor 

de cada comunidade de forma subjetiva e coletiva.  

Elton Borges Ferraz: Professor de Biologia e Gestor do Colégio Estadual do Setor 

Finsocial: Acredito que será muito importante desenvolver Projeto como este onde 

podemos desenvolver diversidade cultural e valorização da mesma. A Unidade Escolar 

está disponível para que você possa realizar o trabalho. Coloco-a à disposição.  

Sirlene Aparecida Silva: Professora de Geografia do Colégio Estadual Professor 

Pedro Gomes: Informar e conscientizar os alunos sobre a cultura Kalunga.  

Joana D'Arc Esteves: Professora de Artes Visuais do Colégio Estadual João 

Bennio: Reconhecimento da cultura para valorizar o ser humano e incentivo ao 

exercício da cidadania.  

Professora Gislaine Pereira Nunes: É uma ótima proposta, de muita relevância, além 

de ampliar o nível de conhecimento e a capacidade crítica dos alunos, junto com o 

fortalecimento dos valores e respeito por culturas diferentes.  

Wellington Gabriel de Borba, Professor de Geografia do Colégio Joaquim Édson 

Camargo: Enquanto existe um reconhecimento maior do indígena, o Brasil ainda é 

carente de ideias e práticas, isto é, no concernente a números, que trabalhem a questão 

do negro e do quilombola na sociedade. Sendo assim, obras como Kalunga, até mesmo 

por se tratar de literatura/romance, avança na solução desse problema.  

Tiago Lima: Professor de Geografia da Escola Governador Joaquim S.: 

Importância de divulgar e inovar na construção da sociedade brasileira.  



  

 

Delmira Cardoso: Professora de Artes da Associação Pestalozzi de Goiânia: Será 

de grande importância conhecer a cultura Kalunga, pois servirá de recurso para ministrar 

minhas aulas explorando este contexto cultural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A comunidade quilombola Kalunga, por meio do enquadramento e fortalecimento de 

sua memória coletiva, terá sua identidade cultural preservada e reconhecida pela 

sociedade. O uso da ação comunicativa de Habermas, no ambiente escolar, proporciona 

condições de interação participativa entre sujeitos de diferentes saberes culturais, 

levando o jovem quilombola ao sentimento de pertencimento dento de uma sociedade 

emancipada, onde as diferenças culturais são respeitadas e valorizadas.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Baiocchi, Mari de Nasaré. Kalunga Povo da Terra;  

Baiocchi, Mari de Nasaré. Negros de Cedro. Ensaios 97. Editora Ática, 1983.  

Pollack, Michael. Memória e Identidade Social In: Revista Estudos Históricos. Rio de 

Janeiro, vol. 5, nº 10.1992;  

Pollack, Michael. Memória, esquecimento e silêncio In: Revista Estudos Históricos, Rio 

de Janeiro, vol. 2, nº 3, 1989;  

Habermas, Hurgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 

2000.  

Halbwachs, M. (1990). A memória coletiva. (L.L. Schaffter, Trad.). São Paulo: Vértice. 

(original publicado em 1950).,  

Gonçalves, Maria Augusta Salin. Teoria da ação comunicativa de Habermas: 

Possibilidades de uma ação educativa de cunho interdisciplinar na escola. Educação & 

Sociedade, ano XX, nº 66, Abril/99  

Plano Nacional do Livro e Leitura – Textos e Histórias – 2006 – 20120. Editora Cultura 

Acadêmica.  

Mais Leitura – Balanço das ações de livro e literatura do Ministério da Cultura – 2003 

– 2010.  

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. 

portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf  

Diretrizes Curriculares do Ensino Médio do Estado de Goiás. 

www.educação.go.gov.br/documenhtos/reorientaçãocurricular/medio/diretrizes.pdf 

 

O PROJETO: “KALUNGA – O LIVRO - COMUNIDADE QUILOMBOLA - UM 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL BRASILEIRO” 

 

Maria Custódia Wolney de Oliveira 

 

O Livro “Um patrimônio histórico e cultural brasileiro” faz uso do romance histórico 

Kalunga. Tem por objetivos principais fomentar a leitura na classe estudantil e divulgar 

a Comunidade Quilombola Kalunga, sua cultura, e tradições. Desta maneira o projeto 

contribui na formação de jovens leitores com habilidade de transitar em uma sociedade 

representada por diferentes culturas, de forma harmônica e igualitária, estreitando laços 

culturais entre as diferentes etnias.  

Sobre o Romance Histórico Kalunga: Kalunga é um romance histórico, paradidático, 

que é trabalhado, dentro do Projeto, nas escolas públicas do estado de Goiás, Distrito 

Federal e entorno, onde os jovens Kalunga estão inseridos.  

http://www.educação.go.gov.br/documenhtos/reorientaçãocurricular/medio/diretrizes.pdf


  

 

A leitura do livro Kalunga permite ao leitor fazer uma viagem ao reduto dos 

remanescentes dos quilombos no estado de Goiás. Por meio de uma personagem, a 

história, romanceada, dos remanescentes dos quilombos é resgatada, de forma 

envolvente, quebrando barreiras de etnias, trazendo à tona histórias de vida, de luta pela 

sobrevivência e dignidade de um povo que participou efetivamente na formação de 

nossa cultura.  

 

Objetivos do Projeto: Incentivar a leitura; conscientizar os estudantes sobre a 

importância da preservação da cultura dos remanescentes dos quilombos no Brasil; 

Inclusão do jovem Kalunga nas escolas do estado de Goiás, Distrito Federal e entorno.  

 

Relatório de atividades  
Em 2011 o projeto foi aprovado pelo Programa de Intercâmbio do Ministério da 

Cultura. Processo: 01400.042002/2011-97, Pronac: 11 14484.  

O Projeto foi desenvolvido, na cidade de Cavalcante-GO e no Sítio de Valor Histórico 

e Patrimônio Cultural Kalunga, nos período de 22 a 23 de março de 2012.  

No dia 22 de março, no período vespertino, estive no Sítio de Valor Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, desenvolvendo o Projeto junto aos alunos do Ensino 

fundamental e médio da escola Kalunga do Engenho II. 

Foi uma experiência muito gratificante. Representei a personagem principal do livro 

Kalunga, abordando situações vivenciadas pela própria comunidade. Os jovens Kalunga 

tiveram a oportunidade de discutirem seus anseios e partilharem experiências. Entreguei 

à comunidade a “Mala dos sonhos” contendo muitos livros de autores brasileiros para 

incentivar a leitura. Fez parte da programação uma dinâmica na qual intitulei: “A voz e 

a vez do jovem Kalunga”. Neste momento eles redigiram, de próprio punho, cartas à 

Excelentíssima Presidente do Brasil: Dilma Rousseff. Os jovens Kalunga fizeram 

solicitações e desabafos, diminuindo a distância entre eles e a representante máxima de 

nosso País. Posteriormente entreguei as referidas cartas no Gabinete do Assessor 

Presidencial Sr. Sérgio de Carvalho Alli.  

O Gabinete da Presidência, por meio do ofício nº 1658/2012 de 32 de maio de 2012, 

encaminhou ao Ministério da Educação - Diretoria de Políticas de Educação do Campo, 

Indígena e Educação para as Relações Étnicos-Raciais – as referidas cartas, para 

conhecimento e desdobramentos necessários.  

Nos dias 22(período noturno) e 23(período matutino) de março de 2012, visitei 

os alunos do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim, em Cavalcante-GO. Após eu ter 

representado a personagem Bernadete, os alunos utilizaram o livro Kalunga para 

discutirem o contexto social no qual os jovens Kalunga estão inseridos. O envolvimento 

dos alunos com a temática quilombola foi surpreendente. 

Dia 24 de março de 2012, o Projeto foi desenvolvido na Praça Diogo Telles, 

Cavalcante-GO. Representei a personagem Bernadete, para os presentes, interagindo 

com a comunidade sobre a importância da preservação da cultura quilombola. O Grupo 

de Teatro Kalunga Arte Matec – Meio Ambiente, Tradição Educação e Cultura, 

composto por trinta integrantes da Comunidade Kalunga do Engenho II, apresentou a 

peça “Vida de Escravo”. A Prefeitura de Cavalcante patrocinou a vinda dos artistas da 

Comunidade Kalunga do Engenho II até a praça da cidade, onde a peça foi apresentada 

de forma gratuita a todos que estavam na Praça Diogo Teles. O Grupo Jovem Cultural 

de Cavalcante, composto por 20 pessoas, apresentou a dança da sussa e catira. Esta 

iniciativa, teve por objetivo interagir jovens Kalunga com a comunidade de Cavalcante, 

buscando a inclusão social do jovem Kalunga. 



  

 

Foi um momento marcado pela exaltação da diversidade cultural brasileira. 

Depois de representar a personagem principal do livro Kalunga, interagi com os 

presentes, fazendo perguntas e viabilizando a discussão sobre a temática quilombola, 

visando a inclusão social. 

Dia 14 de abril de 2012, com o apoio institucional da Universidade Federal de Goiás – 

UFG, por meio do Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais – 

LABOTER, ministrei a oficina: “Kalunga o livro – O professor como mediador da 

leitura e cultura quilombola” . Os professores da Secretaria de Educação do Estado de 

Goiás – SEDUC, depois de lerem o romance histórico Kalunga, participaram da oficina.  

A referida oficina aconteceu no Auditório da Subsecretaria Metropolitana de Educação. 

Foi um momento de grande debate interdisciplinar, sobre a temática quilombola. 

Estiveram presentes professores da Secretaria de Estado e Educação de Goiás, das 

seguintes cadeiras disciplinares: Sociologia, Geografia, História, Filosofia, Biologia, 

Artes e Religião.  

O objetivo da Oficina foi incentivar a leitura, com o suporte pedagógico os 

professores, além de aproximar os alunos da cidade e do campo, buscando a inclusão 

social do Jovem Kalunga.  

Inicialmente ministrei palestra focando a importância da literatura e do relevante papel 

do professor como agente catalisador do processo de formação de alunos leitores.  

Posteriormente forneci aos professores as Diretrizes Curriculares do Ensino 

Médio do Estado de Goiás – Reorientação Curricular. De posse das diretrizes 

curriculares e do livro Kalunga, os professores, de acordo com sua disciplina, realizaram 

plano de aula, utilizando o livro paradidático Kalunga como suporte pedagógico. 

Ao final os professores apresentaram os planos de aulas desenvolvidos e a oficina foi 

finalizada com a partilha e discussão dos diferentes planos apresentados. Segue abaixo 

o depoimento de alguns professores que participaram da Oficina:  

Maria de Fátima: Professora de História, do Colégio Estadual Castro Alves: A 

importância da execução do Projeto é que existe um desconhecimento do aluno sobre 

a cultura do povo Kalunga. O livro vai contribuir para o trabalho sobre a história da 

África, que hoje faz parte do currículo do ensino fundamental e médio.  

Marta J. da Silva: Professora de História do Colégio Estadual Edmundo Rocha 

VCII: Para mim, o Projeto e o livro Kalunga vão ser de salutar importância para 

melhorar o Projeto de Cultura Afro-brasileira e Indígena, embasado em uma história 

tão bela e instigante.  

Eva Ferreira da Rocha: Professora de História do Colégio Estadual J. José 

Pedroso: Será de grande importância, pois teremos uma base para iniciarmos esse 

trabalho dos quilombos que é parte da nossa sociedade.  

Regina Maria Gonçalves Neiva: Professora de Sociologia e Ensino Religioso do 

Centro de Ensino de Jovens e Adultos: É relevante a preservação da cultura e o livro 

promove tal situação com relação aos Kalunga.  

Ivani Aparecida de Brito: Professora de Filosofia/sociologia do Colégio Estadual 

Dom Fernando I e Colégio Estadual Murilo Braga: Acredito que será rica a 

experiência, fará com que os alunos conheçam a cultura dos "Kalunga" e vejam o valor 

de cada comunidade de forma subjetiva e coletiva.  

Elton Borges Ferraz: Professor de Biologia e Gestor do Colégio Estadual do Setor 

Finsocial: Acredito que será muito importante desenvolver Projeto como este onde 

podemos desenvolver diversidade cultural e valorização da mesma. A Unidade Escolar 

está disponível para que você possa realizar o trabalho. Coloco-a à disposição.  



  

 

Professora Gislaine Pereira Nunes: É uma ótima proposta, de muita relevância, além 

de ampliar o nível de conhecimento e a capacidade crítica dos alunos, junto com o 

fortalecimento dos valores e respeito por culturas diferentes.  

Wellington Gabriel de Borba, Professor de Geografia do Colégio Joaquim Édson 

Camargo: Enquanto existe um reconhecimento maior do indígena, o Brasil ainda é 

carente de ideias e práticas, isto é, no concernente a números, que trabalhem a questão 

do negro e do quilombola na sociedade. Sendo assim, obras como Kalunga, até mesmo 

por se tratar de literatura/romance, avança na solução desse problema.  

Delmira Cardoso: Professora de Artes da Associação Pestalozzi de Goiânia: Será 

de grande importância conhecer a cultura Kalunga, pois servirá de recurso para 

ministrar minhas aulas explorando este contexto cultural. 

Dia 08 de junho-2012, estive presente no Centro Educacional Quatro, em 

Taguatinga Norte-DF, representando a personagem Bernadete, interagindo com os 

alunos. Repassei a eles a trajetória de vida da personagem, abordando a saga dos 

remanescentes dos quilombos no estado de Goiás. Posteriormente realizei uma dinâmica 

de grupo com os alunos, incentivando o debate e a inclusão social do jovem Kalunga. 

Em 2016, o Projeto ganhou um novo formato, sendo transformado em Projeto 

Raíz! foi submetido ao Fundo de Apoio à Cultura pelo Edital do FAC 3-2016, estando 

em fase de julgamento do mérito. Sendo aprovado, será desenvolvido na escola parceira: 

Centro de Ensino Médio do Setor Oeste – Brasília-DF, abrangendo todos os alunos da 

escola. Neste projeto será trabalhado a Cultura Afro-brasileira, por meio do livros de 

autoria de Custódia Wolney: Kalunga e Sina Traçada - premiado pela Fundação Cultural 

Palmares, em 2015. Durante o primeiro semestre, os alunos farão a leitura dos livros 

acima citados, posteriormente a autora ministrará 30 oficinas literárias com objetivo de 

interagir com os alunos e trabalhar o tema e inclusão social na escola. O livro será 

trabalhado em sala de aula pelos professores de artes, história, português e geografia e 

filosofia. Será desenvolvida uma gincana entre as turmas do ensino médio, com diversas 

atividades voltadas para o fortalecimento da cultura negra. Ao final, a turma vencedora, 

fará uma visita à comunidade quilombola Kalunga, para conhecer e interagir com a 

comunidade, onde serão oferecidas oficinas e roda de saberes aos alunos, por mestres 

da comunidade Kalunga. 

 

O PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COLETA E DESTINAÇÃO 

FINAL DO LIXO NA ROMARIA DO VÃO DE ALMAS, EM CAVALCANTE-

GO 

 

Rogério Ribeiro Coelho. UFT-Arraias. 

Izabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti. Orientadora CDS-UnB 

 

Introdução 

Desde o seu povoamento ocorrido no final do século XVII com o ciclo do ouro 

no norte de Goiás, a comunidade quilombola Kalunga por muito tempo viveu de forma 

harmoniosa e sustentável com a natureza. Produzindo da terra seu próprio sustento e 

devolvendo a ela condições para que ela, a terra, sempre estivesse em situações fértil.  

Para os Kalunga, uma de suas marcas registradas são os festejos em devoção aos 

Santos Católicos que acontecem obedecendo um calendário estruturado, principalmente 

de acordo com os ciclos de plantio e colheita, chuva e seca. Na comunidade o calendário 

festivo começa no mês de junho, logo após a colheita e vai até o início da segunda 

quinzena do mês de setembro.  



  

 

Depois da construção das estradas que dão acesso a comunidade e aos festejos, 

o número de pessoas que participam da festa aumentou consideradamente e de forma 

descontrolada. Muitos com interesse de comercializar e, outros, com a curiosidade de 

conhecer e vivenciar uma cultura que há séculos vem sendo passada de geração em 

geração pela própria comunidade. 

Em consequências do aumento dos participantes no festejo e o consumismo 

desenfreado de produtos industrializados causada pela grande quantidade de 

comercialização que surgiram logo após o fácil acesso ao festejo, causaram na festa uma 

geração excessiva de resíduos sólidos urbanos (lixo). 

  Com a ausência de uma política voltada para a gestão dos resíduos sólidos no 

festejo, os lixos descartados são depositados aleatoriamente ao lado dos 

estabelecimentos comerciais, a beira dos ranchos, a margem do rio, à beira das estradas 

ou das muitas vezes queimados. 

Neste sentido existe na comunidade uma preocupação com relação a gestão e o 

gerenciamento do lixo do festejo, essa situação merece uma atenção e precisa ser 

trabalhada pela administração pública e toda a população local para assim garantir uma 

melhoria sustentável no ambiente da festa e consequentemente em toda a localidade. 

Certamente é preciso despertar o interesse e a conscientização sobre ações que possam 

ajudar no desenvolvimento dos processos relacionados ao lixo não só no festejo do Vão 

de Almas como nos demais festejos dentro da comunidade. 

 

OBJETIVO 

Realizar uma intervenção de educação ambiental na escola Estadual Kalunga I 

Extensão Santo Antônio para a conscientização, para que a mesma comunidade escolar 

seja multiplicadora na conscientização na coleta seletiva e destinação final dos resíduos 

sólidos produzidos durante os festejos da Romaria no Vão das Almas; 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Este estudo iniciou através da observação da crescente quantidade de resíduos 

sólidos descartados de maneira incorreta e sem uma destinação final adequada. Com a 

preocupação de amenizar esse problema, tentarei através da educação ambiental, meios 

de conscientizar os participantes para que tenham uma postura educativa e consciente 

em relação a gestão ambiental dos resíduos sólidos descartados durante o festejo do Vão 

de Almas.  

Em relação ao método de estudo o presente trabalho será uma pesquisa 

qualitativa descritiva. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este 

título e uma de suas características mais significativas estará no meu trabalho a 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário, 

observação etnográfica sistemática e rodas de conversas. 

A pesquisa qualitativa surge no meio científico como uma alternativa de 

produção do conhecimento. Ancorada nos métodos do materialismo histórico-dialético 

e na fenomenologia, questiona os pressupostos positivistas, amplamente difundidos nas 

ciências naturais e sociais no decorrer do século XIX. 

Diante disso, ressalta-se que a presente pesquisa possui caráter qualitativo. De 

acordo com Matos e Pessôa (2009), a pesquisa qualitativa reconhece que os atores 

sociais são sujeitos que produzem conhecimentos e práticas. Por conta disso, estabelece 

a necessidade da imersão do pesquisador no contexto em que estuda. Os resultados da 

pesquisa são fruto de um trabalho coletivo resultante da dinâmica entre pesquisador e 

pesquisados. 



  

 

Nesse sentido, não há uma separação entre sujeito e objeto. O que existe é uma 

troca intersubjetiva, pois todo conhecimento é autoconhecimento. O pesquisador não é 

apenas um sujeito epistêmico, mas também um sujeito empírico, que não se alheia a 

realidade pesquisada. E o pretenso “objeto” é, na verdade, uma extensão do sujeito 

(SANTOS, 2007). 

Partindo-se dessas premissas, o caminho metodológico da pesquisa foi 

constituído pelos seguintes passos: a) pesquisa teórica; b) pesquisa de campo 

(entrevistas, diário de campo, registros fotográficos); c) organização, sistematização e 

análise das informações para redação final do trabalho. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste trabalho discutiremos as questões dos resíduos sólidos, Educação 

Ambiental. Para esta discussão serão utilizados autores como Zaneti (2006); Catalão, 

Layrargues e Zaneti (2011); Baiocchi (1999; 2006; 2013); Araujo, Detoni e Auler 

(2016) Araújo, Sousa e Lobato (2010); Silva (2014); Gentil (2016); Silva (2007); Filho 

(2014); Santos (2007); Jacobi (1997; 2003; 2005); Morin (2002). 

O progresso simbolicamente aonde chega, traz consigo benefícios para a 

humanidade, mas pelo seu caminho percorrido deixa muitas sujeiras, no caso do festejo 

do Vão de Almas, consideremos essas sujeiras a problemática do resíduo solido. São 

situações que normalmente não sabemos lhe dar. Nem sempre o lixo foi um problema 

para a humanidade, exatamente a partir do século XIX com um patamar evolutivo de 

tecnologias instituídas pela revolução industrial começaram a aparecer pequenos 

acúmulos de resíduos sólidos que futuramente viria ser um grande problema a procura 

de solução. 

Em buscas de alternativas de amenizar grandes acúmulos dos resíduos sólidos, 

um dos caminhos percorridos é a educação ambiental (EA) que só obteve um 

crescimento acentuado no Brasil a partir da década de 90. A Educação Ambiental surge 

nesse contexto como uma fonte luz capaz de iluminar e proporcionar meios de diminuir 

os danos sociais e ambientais causados pela sombra do sistema (ZANETI, 2006, p. 232). 

Para Jacobi (2005) “postura de dependência e de não responsabilidade da 

população decorre principalmente da desinformação, da falta de consciência ambiental 

e de um déficit de práticas comunitárias baseadas na participação e no envolvimento dos 

cidadãos”. É o que (GENTIL, 2016) afirma que a participação, o envolvimento e a 

mobilização da sociedade estão diretamente relacionados à Educação Ambiental (EA). 

Por isso a importância do referido projeto de fazer uma intervenção ambiental 

nas escolas da comunidade. Com isso Jacobi (2005) ressalta que: 

Os educadores têm um papel estratégico e decisivo na inserção 

da educação ambiental no cotidiano escolar, qualificando os 

alunos para um posicionamento crítico face à crise 

socioambiental, tendo como horizonte a transformação de 

hábitos e práticas sociais e a formação de uma cidadania 

ambiental que os mobilize para a questão da sustentabilidade no 

seu significado mais abrangente (JACOBI, 2005, p.1). 

 

Acredito que a EA faz com que indivíduos se apropriem individual ou 

coletivamente de conhecimentos que mude sua visão de mundo em relação aos 

problemas ambientais, fazendo que cada um seja mais ativo e participativo em busca de 

soluções que tais problemas que coletivamente, ambientalmente parece ser sem solução. 

Nesse pensamento Silva (2012) descreve que:  



  

 

A Educação Ambiental é um ramo da educação cujo objetivo é 

a disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de 

ajudar à sua preservação e utilização sustentável dos seus 

recursos. É um processo permanente, no qual os indivíduos e a 

comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e 

adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a 

determinação que os tornam capazes de agir, individual ou 

coletivamente, na busca de soluções para os problemas 

ambientais, presentes e futuros (SILVA, 2014, p. 4). 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Com esse trabalho espera-se que a comunidade festeira toma consciência dos 

danos ambientais que podem ser causados pela não separação e pela destinação final 

inadequada dos resíduos sólidos e que a comunidade escolar seja multiplicadora de 

educação ambiental. 

Como resultado ainda serão elaborados folders, faixas e uma cartilha da coleta 

seletiva dos resíduos com objetivo que sejam utilizados como material didático e 

pedagógico na escola e na comunidade como instrumento de conscientização e incentivo 

para a gestão ambiental correta dos resíduos não só no festejo do Vão de Almas, mas 

em todo festejos realizados na comunidade e nas casas e em qualquer meio em que os 

alunos possam estar inseridos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. 10004: Resíduos Sólidos – 

Classificação. Rio de Janeiro, 2004 

BAIOCCHI, Mari de Nazaré. Kalunga: Povo da Terra. Brasília: Ministério da justiça, 

1999. 

BAIOCCHI, M. N. Kalunga: Povo da Terra. Goiânia, Editora UFG, 2006. 

BAIOCCHI, Mari de Nazaré. Kalunga: Povo da Terra. 3 ed. Goiânia: Editora UFG, 

2013. 

CATALÃO, V. M. L.; LAYRARGUES, P. P.; ZANETI, I. C. B. B. (Orgs.). 

Universidade para o século XXI: Educação e Gestão Ambiental na Universidade de 

Brasília. Brasília, Cidade Gráfica e Editora, 2011. 320 p. 

FADINI, Pedro Sérgio; BARBOSA, Almerinda Antônia Fadini. Lixo: desafios e 

compromissos. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola. São Paulo: Edição 

especial. Maio 2001.  

HEMPE & NOGUERA, v (5), n°5, p. 682 - 695, 2012. Revista Eletrônica em Gestão, 

Educação e Tecnologia Ambiental REGET/UFSM (e-ISSN: 2236-1170) 

MATOS, P. F. de; PESSÔA, V. L. S. Observação e entrevista: construção de dados para 

a pesquisa qualitativa em geografia agrária. In: RAMIRES, J. C. de L; PESSÔA, V. L. 

S. (Org.) Geografia e pesquisa qualitativa: nas trilhas da investigação. Uberlândia: 

Assis, 2009. p. 279 – 291. 

MEC.  Uma história do povo Kalunga / Secretaria de Educação Fundamental -; SEF. 

Caderno de atividades e encarte para o professor2001 120 p. 

ZANETI, I.C.B.B. As sobras da Modernidade – O sistema de gestão de resíduos 

sólidos em Porto Alegre. Corag: Rio Grande do Sul, 2006. 

 

 



  

 

EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONTRADIÇÕES 

REFERENTES À INCLUSÃO DIGITAL NA COMUNIDADE KALUNGA 

TINGUIZAL EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS 

 

Silvania Ferreira Nunes Mandú. Graduanda em Licenciatura em Educação do Campo: artes 

visuais e música - Universidade Federal do Tocantins – Campus Arraias - 

silvanianunes@uft.edu.br  
Thálita Maria Francisco da Silva. Professora orientadora na Licenciatura em Educação do 

Campo - Universidade Federal do Tocantins – Campus Arraias – thalitamaria@uft.edu.br  
 

Resumo: As contradições da educação referentes à inclusão digital nas escolas são fator 

existente por quase todo o Brasil. A exclusão se faz tema presente nas comunidades 

Kalunga, nesse caso muitas das comunidades não possuem energia elétrica, nem 

saneamento básico, muito menos internet, com isso as condições de vida e de estudo são 

precárias. Visa-se com a presente pesquisa contribuir para reflexão em relação a 

implementação de laboratório de informática nas escolas das comunidades quilombolas 

Kalunga. Foi utilizado como metodologia o estudo de caso, que é uma investigação que 

se assume particular, pois através dela procura-se descobrir o que há de mais essencial 

e característico, contribuindo assim para a compreensão global do fenômeno de 

interesse. Contou-se com visitas e entrevistas a moradores da comunidade quilombola 

Kalunga de Monte Alegre de Goiás, a professores, coordenadora e representante das 

comunidades bem como análise do Projeto Político Pedagógico da Escola Kalunga 

Tinguizal, e ainda análise de vídeos elaborados a partir de perspectivas voltadas para a 

valorização da cultura de povos remanescentes de quilombos descendentes de africanos. 

Foi possível observar que em algumas escolas não possui laboratório de informática 

nem outros recursos tecnológicos, e o professor ao utilizar os aparatos tecnológicos que 

visem o ensino aprendizagem, devem priorizar a cultura, os ritos e as crenças que 

envolvem as comunidades quilombolas. A partir dessas considerações, é necessário 

promover a inclusão digital e consequente melhoria da qualidade da educação escolar 

através da inserção de recursos tecnológicos incorporados a programas pedagógicos. 

Para tanto, se faz necessário que os professores obtenham formação continuada e uma 

postura crítica inovadora, amplo conhecimento e habilidades para despertar no aluno a 

autonomia para utilizar o computador e outras tecnologias e com isso alcançar 

autonomia pessoal, necessária à manutenção da capacidade crítica em qualquer contexto 

que este se encontre inserido, dentro e fora do campo. 

 

Palavras-Chave: Inclusão digital; Laboratório de informática; comunidade Kalunga. 

 

Introdução e justificativa 

As contradições educacionais referentes à inclusão digital nas escolas é fator 

existente por quase todo o Brasil. Deste modo, as contradições educacionais se faz 

presente na comunidade quilombola Kalunga de Monte Alegre de Goiás, tendo em vista 

as colocações das diretrizes voltadas para a educação emitidas pelo Ministério da 

Educação. Castilho (2006) discorre sobre o processo de subjugação do negro na 

sociedade, onde existe por parte desse autor uma aparente denúncia quanto a exclusão 

sofrida pelos povos descendentes de escravos, considerando que a falta de acesso as 

novas tecnologias digitais representam outra forma de exclusão, por meio da qual se 

submete o descente de escravo a um processo contínuo de restrição do acesso a uma 

educação de qualidade apoiada na utilização de recursos tecnológicos. A exclusão se faz 

tema presente na comunidade Kalunga, pois esta comunidade “nasce com africanos – 
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escravos fugidos das minas – e, mais tarde, expande-se com migrações, sobretudo, de 

escravos alforriados, mas também, de outras pessoas que adquirem terras” (BAIOCCHI, 

2013, p. 43). São povos que habitam localizações de difícil acesso, denominadas 

comunidades quilombolas. Nesse caso, muitas das comunidades não possuem energia 

elétrica, nem saneamento básico, muito menos internet, com isso as condições de vida 

e de estudo são precárias. Em se tratando da utilização de recursos tecnológicos e sua 

importância no contexto escolar, Mercado (2002, p. 136) enfatiza que “[...] o laboratório 

de informática deve ser um ambiente que promova e facilite o processo de ensino e 

aprendizagem”. Baseando nas ideias desse autor, acredita-se que o laboratório de 

informática auxilia na desenvoltura do aluno quanto ao despertar de curiosidade e 

habilidades para utilização das ferramentas virtuais em conjunto com informações 

visuais (imagens de televisores, celulares e computadores, internet e etc.), na promoção 

da construção do conhecimento de maneira crítica e autônoma.  

 

Objetivo 

Visa-se com a presente pesquisa contribuir para reflexão em relação a 

importância da implementação do laboratório de informática nas escolas das 

comunidades quilombolas Kalunga, especificamente a comunidade Tinguizal.  

 

Metodologia 

Para desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado como procedimento 

metodológico o estudo de caso, que de acordo com Yin (2001) caracteriza-se pela 

análise de um caso específico, que pode ser uma pessoa, uma disciplina, um curso, uma 

instituição, um sistema educativo, uma política ou qualquer outra unidade social. Seu 

poder diferenciador está na sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de 

evidências: documentos, artefatos, entrevistas e observações. Busca reunir informações 

numerosas e detalhadas a fim de compreender a totalidade da situação. É uma 

investigação que se assume particular, pois através dela procura-se descobrir o que há 

mais de essencial e característico, contribuindo assim para a compreensão global do 

fenômeno de interesse. Como instrumento de coleta de dados, contou-se com visitas e 

entrevistas a moradores, professores, coordenadora e representantes da comunidade 

quilombola Kalunga Tinguizal de Monte Alegre de Goiás, bem como análise do Projeto 

Político Pedagógico da Escola Tinguizal, e ainda através do acesso a vídeos elaborados 

a partir de perspectivas voltadas para a valorização da cultura de povos remanescentes 

de quilombos descendentes de africanos.  

 

Resultados e discussão 

Foi possível observar que na comunidade quilombola Kalunga Tinguizal, o 

sistema educacional segue o mesmo modelo de ensino empregado nas escolas urbanas 

existentes por todo o país, com isso, compromete-se o aprendizado das crianças nessa 

comunidade, pois sua visão de mundo nesse caso se encontra limitada, pelo fato dessas 

crianças não possuírem acesso direto com a realidade externa a sua comunidade de 

origem. Nesse contexto, possivelmente gera problemas como a desmotivação e evasão 

escolar, pois há diferenças entre a cultura e o conhecimento existente no meio urbano 

em contraste com as comunidades remanescentes de quilombo. Observa-se também que 

a tanto a matriz curricular como as metodologias de ensino não priorizam como deveria 

a cultura desses povos, nem sua história, suas crenças, seus ritos. Com isso, surge a 

importância do uso das novas tecnologias da comunicação e informação e implantação 

de políticas públicas, bem como programas do governo que objetivem promover uma 

educação qualificada adaptada à inclusão digital, de modo a favorecer a autonomia 



  

 

cultural desses povos, através da implantação das metodologias apontadas pelo Proinfo 

que amplificam possibilidades de melhoria na educação. Ao utilizar os aparatos 

tecnológicos que visem o processo de ensino aprendizagem, os professores devem 

priorizar a cultura, os ritos e as crenças que envolvem as comunidades descendentes de 

povos africanos e remanescentes quilombolas. Foi possível observar também que em 

comparação a algumas escolas da comunidade, constatou-se que existe grande 

defasagem em termos de infraestrutura escolar; e quanto as tecnologias utilizadas como 

recurso pedagógico, as condições de acesso são limitadas e quando a escola possui esse 

recurso, não conseguem fazer uso, devido à falta de infraestrutura e profissional 

capacitado. Faz-se necessário ainda à apresentação de proposta de emendas 

parlamentares, aos ministérios referentes ao atendimento às comunidades quilombolas 

Kalunga de Monte Alegre de Goiás, para o aproveitamento de recursos destinado para 

a educação, a fim de se aplicar os recursos destinados as necessidades da educação nas 

comunidades. A partir dessas considerações, é necessário promover a inclusão digital e 

consequente melhoria da qualidade da educação escolar através da inserção de recursos 

tecnológicos incorporados a programas pedagógicos, como por exemplo, TIC - 

Tecnologia da Informação e Comunicação, TI - Tecnologia da Informação, PCN - 

Parâmetros Curriculares Nacionais, PROINFO - Programa Nacional de Informática na 

Educação, os quais amplificam as possibilidades de conhecimento oferecido tanto ao 

professor quanto ao aluno. Portanto, observa-se que a introdução das novas tecnologias 

como as TIC, TI, em parceria com programas como o Proinfo, na educação através do 

laboratório de informática promove uma gama de conhecimento aos alunos, desde que 

os recursos sejam utilizados de maneira consciente com objetivos predeterminados, 

voltados para a promoção do conhecimento crítico e autônomo. Para tanto, se faz 

necessário que os professores obtenham formação continuada e uma postura crítica 

inovadora, amplo conhecimento e habilidades para despertar no aluno a autonomia para 

utilizar o computador e outras tecnologias e, com isso, alcançar autonomia pessoal, 

necessária a manutenção da capacidade crítica diante da tomada de decisões ao longo 

de sua vida e em qualquer contexto que esse se encontre inserido, dentro e fora do 

campo. 
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Resumo: O presente texto busca apresentar o Projeto de Pesquisa intitulado: Formação 

de Educadores Quilombolas e Educação do Campo: interfaces entre pertencimento e 

(re)conhecimento dos povos campesinos em Arraias-TO. Procura-se estabelecer 

diálogos e interfaces possíveis entre o tema, os estudos e debates que vem sendo 

construídos por pelos pesquisadores de áreas afins, de modo especifico, dos que se 

debruçam com prioridade aos povos e territórios Kalunga. A pesquisa tem nos permitido 

o conhecimento e identificação das realidades vivenciadas pelos sujeitos e comunidades 

que compõem o cenário da Educação do Campo na região de abrangência da pesquisa 

e foca nossa visão para enxergarmos interações e correlações  entre os Estudos 

Decoloniais , a Educação do Campo e a Formação de Educadores Quilombolas. O 

caminho metodológico se dá pela Pesquisa-ação e História Oral, tendo como principais 

instrumentos os relatos,  histórias de vidas e as memórias, partindo da assertiva de que 

os sujeitos e suas subjetividades dão maior sentido a existência da proposta. Propõe-se 

ainda uma Revisão da Literatura e Análise Documental, com vistas ao conhecimento e 

reflexão sobre os Estudos Pós-coloniais, subalternos e decoloniais, Epistemologias do 

Sul, o diálogo intercultural e Ecologia dos Saberes, fundamentando-se nos princípios 

defendidos por: Walsh (2012), Mignolo (2007), Quijano (2005), Santos (2007), Molina 

(1998), Caldart (2013) dentro outros intelectuais que dialogam sobre as temáticas.  

 

Palavras-Chave: Educação do Campo; Formação de Educadores; Quilombolas. 
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RIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

 

A escolha por vincular as categorias pertencimento, reconhecimento e formação 

docente às experiências que estão sendo consolidadas pela Universidade Federal do 

Tocantins por meio da Implantação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

em Arraias, TO, se dá por várias razões, dentre elas, acompanhar mudanças e trajetórias 

percorridas pelos povos do campo, especialmente aos sertanejos, afrodescendentes e 

remanescentes de quilombos, fazendo parte de uma organização cultural negra arraiana 

que prima pela valorização do povo negro e das características históricas e identitárias 

da região Sudeste do Tocantins e Nordeste de Goiás.  

Outra questão relevante em desenvolver essa pesquisa consiste no fato do curso 

agregar um número significativo de candidatos que se autodeclaram negros e negras, 

remanescentes de quilombos, e pessoas que embora vivam na ‘cidade’, sua maioria 

possui um forte elo com o campo por meio dos seus pais, avós e sua ancestralidade.  

Portanto, esta pesquisa tem a intenção de contribuir para a compreensão de processos 

históricos, identitários, territoriais, comunitários além do fortalecimento de políticas e 



  

 

práticas em conformidade com as necessidades existentes e especificidades dos povos 

do campo. 

Desse modo, ao procurar estabelecer uma articulação e diálogo entre o tema de 

interesse de pesquisa acadêmica, intitulada: FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DO CAMPO: interfaces entre pertencimento e 

(re)conhecimento dos povos campesinos em Arraias-TO  , e interfaces possíveis de 

serem sistematizadas a partir de contribuições da literatura com questões do tema da 

pesquisa, reporta-se ao contexto da Educação do Educação do Campo, como 

materialização do direito a uma educação ampliar  o acesso à uma formação inicial 

engajada, inserida e articulada às realidades das suas populações, de qualidade e em 

conformidade com a legislação, reconhecendo o papel protagonista dos movimentos 

sociais e populares do campo na luta pela educação básica e superior destinada aos 

povos do campo. 

Além de outras evidentes, importa nos fazer as seguintes indagações: 1) Como 

tem ocorrido a inserção de quilombolas, afrodescendentes e camponeses na Licenciatura 

em Educação do Campo: Artes Visuais e Música ofertada pela Universidade Federal do 

Tocantins na região Sudeste do Estado do Tocantins e Nordeste de Goiás?   2) Como 

tem sido pensadas as categorias: pertencimento e (re)conhecimento dos sujeitos, 

políticas e práticas sob o viés da Formação docente?  e 3) o Curso em sua estrutura 

epistemológica e em suas as narrativas  possibilita a descolonialização do currículo e 

garante o debate intercultural, territorial e as diferenças?  

Estas duas indagações são as questões norteadoras para o desenvolvimento desta 

pesquisa, que aqui apresentaremos alguns caminhos percorridos a partir do lugar de fala 

da autora, como docente do curso de Educação do Campo da UFT/Arraias e 

pesquisadora em comunidades tradicionais, a partir das ações educativas e culturais que 

colaboram com o processo ensino-aprendizagem, o pertencimento e o (re)conhecimento 

dos povos do campo. 
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CONTEXTO SÓCIOTERRITORIAL DA PESQUISA 

                                               

Na divisa entre os Estados de Goiás e Tocantins temos dois territórios de 

remanescentes quilombolas, os Kalunga (em Goiás) e os Kalunga do Mimoso (no 

Tocantins) e após a divisão política, muitas outras comunidades se organizaram entorno 

da sua autodeclaração como quilombola e o número de registros vem crescendo 

paulatinamente. Segundo dados antropológicos, eles pertencem a um mesmo grupo 

familiar, e foram separados com a criação do estado do Tocantins em 1988. 

Anteriormente a criação do Tocantins, em 1982, a antropóloga, professora e 

pesquisadora da Universidade Católica de Goiás, Mari Nasaré Baiocchi inicia o projeto 

Kalunga: Povo da Terra. Em 1991 o Estado de Goiás reconhece o território dos Kalunga 

que se localiza nas terras goianas como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural de Goiás, 

diferenciando novamente os Kalunga de Goiás e Tocantins, como na criação do Estado 

do Tocantins.  

Em 1998, a Fundação Cultural Palmares certificou a comunidade Kalunga de 

Goiás, e a parte do território do Estado do Tocantins Kalunga do Mimoso ficou fora 

deste primeiro processo de identificação e regularização territorial por vários motivos, 

que foram estudados e relatados pela antropóloga Rosy de Oliveira em sua tese para 

doutorado. 



  

 

Um dos motivos alegados para essa nova configuração foi de que alguns 

indivíduos desse grupo tinham noção de posse legal ou privada das terras que, mesmo 

não possuindo nenhum documento legítimo para comprovar as posses, e com a 

designação de quilombola significava abdicar o título individual da terra.  

Mas com a ação de grileiros cada vez mais atuante na região do Kalunga do 

Mimoso e com as vantagens conquistadas no Kalunga de Goiás, os Kalunga do Mimoso 

no Tocantins optaram pelo título de propriedade coletiva e se auto reconheceram como 

remanescentes de quilombo e fundaram a Associação Kalunga do Mimoso e foram 

certificados pela Fundação Cultural Palmares em 11 de junho de 2005. 

O território Kalunga do Mimoso situa-se no sudeste do Estado do Tocantins nas 

cidades de Arraias e Paranã, territórios onde o Curso pesquisado consegue alcançar 

tendo estudantes que se locomovem cerca de 120 quilômetros para frequentarem as 

aulas. 

Em decorrência da exploração do ouro no garimpo, a formação da sociedade no 

município perpassa pela composição de comunidades tradicionais rurais, que sucedeu 

entre o período de transição da garimpagem e as primeiras habitações no local que 

passou a ser a zona urbana do município de Arraias. Essas comunidades comprovam 

tanto a existência quanto a resistência à escravização. 

Essa distância representada no estratégico isolamento dos quilombos em relação 

à cidade é geográfica e temporal e de certa forma colaborou para preservar a cultura e 

tradições ao longo dos séculos, pois durante muitos anos as comunidades tradicionais 

eram citadas apenas quando havia referência ao período da resistência negra à 

escravidão. 

No Tocantins, encontramos um grande número de comunidades quilombolas, muitas 

ainda não se auto identificaram, algumas já possuem a certificação da Fundação Cultural 

Palmares, o que é necessário para acessar as políticas públicas direcionadas as 

comunidades quilombolas, pois poucas possuem o seu território identificado e 

principalmente titulado.  

Diante dessa realidade, Gonçalves (2012), assegura as seguintes informações:  

O Movimento Quilombola vem se organizando, em 2010 foi criado o Fórum 

Permanente de Acompanhamento da Questão Quilombola no Estado do Tocantins, que 

é um espaço de negociação entre as comunidades quilombolas e o Governo, onde se 

discute, principalmente, a regularização dos territórios quilombolas. O Estado possui 

atualmente 29 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares 

e com processo formalizado para regularização fundiária de seus territórios no INCRA. 

Existem outras 12 comunidades identificadas, mas que por não possuírem certificação, 

não tem processo de regularização instaurado. O número total de comunidades 

quilombolas existentes no Estado é desconhecido. (GONÇALVES, 2012, p.19). 

             De acordo com Moura (2001) na atualidade, os remanescentes de quilombos 

caracterizam-se por serem populações negras, majoritariamente rurais, com um relativo 

isolamento, o qual se traduz em um alto grau de endogamia, com um passado imaginado 

comum e uma valorização do espaço e do tempo: 

[...] esse é construído em uma sequência iniciada com a opressão/escravidão, 

seguida por um tempo de liberdade/abundância no quilombo e pelo tempo atual, 

marcado pela desigualdade social e pelas lutas por terra. Esses grupos possuem também 

uma tradição cultural expressa por rezas, danças e festas tradicionais. A projeção 

territorial, as pautas de comunicação, as marcas raciais e as tradições contribuem para 

delimitá-los de forma análoga aos grupos étnicos. Os remanescentes foram afetados pelo 

avanço da sociedade nacional, caracterizada pela pressão no intuito da posse de 



  

 

territórios mais produtivos e pela expropriação dos recursos tradicionais (MOURA, 

2001, p. 36). 

Na atualidade, segunda década do século XXI, (re)aparece a possibilidade de 

exploração de minérios na região, esse fato, pode ser tanto uma esperança de fixação do 

jovem na região, como entrada de grandes quantidades de pessoas oriundas de várias 

regiões do país. 

A preocupação está no fato de que Arraias sempre foi alvo de exploração de 

riquezas naturais. Inicialmente a corrida pelo ouro, depois a exploração da terra pela 

agricultura e pecuária e atualmente ela vive um momento delicado com o advento da 

chegada de mineradoras multinacionais.  Empresas que prometem gerar renda e 

capacitação de pessoal, que pretendem se instalar durante anos, explorando fosfato, 

inclusive em territórios quilombolas.  Quanto a chegada das mineradoras em Arraias 

Rodrigues (2012, p.77) discorre a seguinte contribuição:  

É aparentemente uma boa estratégia por parte do Governo Estadual, porém pode 

e deve ser mais bem aproveitada em prol de um modelo de desenvolvimento que melhor 

reparta e proporcione que a comunidade local melhor se aproprie de um recurso natural 

que em última instância lhe pertence (...). Outro tema não menos importante, é associado 

com o planejamento urbano necessário para receber os novos fluxos migratórios e com 

a defesa do patrimônio histórico e cultural do município. Estratégias e, posteriormente, 

investimentos devem ser urgentemente realizados para melhorar as condições de 

moradia e ocupação do espaço urbano do município, com atenção especial para a 

recuperação das construções históricas que hoje se encontram em um processo constante 

de deterioração. A cidade com aportes investimentos na recuperação do seu patrimônio 

histórico e com a criação de equipamentos de memória histórica tem todas as condições 

de ser uma referência para o turismo religioso e étnico-cultural. (RODRIGUES, 2012, 

p.77-78). 

            É preciso alertar quanto aos riscos que o município corre da depredação, 

superfaturamento de riquezas naturais, e o que restará para o município com a saída 

dessas empresas é outra preocupação que se deve ter em mente. Sabe-se que essas ações 

repercutem tanto no âmbito econômico, ambiental, político e social quanto nos aspectos 

culturais. O que sobrevive, o que se mantém e o que se modifica, com esse advento, são 

indagações que a comunidade precisa fazer.  

Em se tratando de compreender a existência e a presença de um Curso de formação 

pensado especificamente para atender às demandas e especificidades dos povos do 

campo, trazemos o Projeto Curricular do Curso redigido no ano de 2013 e outros autores 

que são referências nacionais. 

Em suas linhas, o PPC explicita que a luta principal da Educação do Campo tem 

sido por políticas públicas que garantam o direito da população do campo à educação, e 

a uma educação que seja no e do campo.  

A base fundamental de sustentação da Educação do Campo é que o território do 

campo deve ser compreendido para muito além de um espaço de produção agrícola. O 

campo é território de produção de vida; de produção de novas relações sociais; de novas 

relações entre os homens e a natureza; de novas relações entre o rural e o urbano. São 

relações que revelam vários tipos e formas de ocupação do espaço no campo brasileiro 

e no Estado do Tocantins (PPC, 2013 p.05). 

Santos (2007) afirma que: 

           (...)as experiências subalternas do Sul global têm sido forçadas a responder tanto 

à curta duração das necessidades imediatas de sobrevivência como à longa duração do 

capitalismo e do colonialismo. Mesmo nas lutas subalternas podem estar presentes 

diferentes durações. Como exemplo, a luta pela terra dos camponeses empobrecidos da 



  

 

América Latina pode incluir a duração do Estado moderno, quando, por exemplo, no 

Brasil, o Movimento dos Sem Terra (MST) luta pela reforma agrária, a duração da 

escravatura, quando os povos afrodescendentes lutam pela recuperação dos Quilombos, 

a terra dos escravos fugitivos, seus antepassados, ou ainda a duração ainda mais longa, 

do colonialismo, quando os povos indígenas lutam para reaver os seus territórios 

históricos de que foram esbulhados pelos conquistadores. (SANTOS, 2007,P.33) 

Apesar do curso possuir uma forte base conceitual e o avançar no enfrentamento 

da visão monocultural do conhecimento, percebe-se que é necessário e possível realizar 

um entrecruzamento entre as narrativas que fundamentam a Educação do Campo e  os 

conceitos definidos nos pensamentos decoloniais, Teoria Crítica , Intercultural idade, 

Ecologia dos Saberes , o rompimento com a colonialidade  e fortalecendo o debate 

acerca das diferenças étnico-raciais, a partir da visão intercultural dos/nos/pelos 

territórios e seus sujeitos sociais.  
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO EM ARRAIAS/TO 

Um dos fundamentos da Educação do Campo é que só há sentido em construir 

processos pedagógicos específicos às necessidades dos sujeitos do campo, vinculados à 

construção de outro tipo de modelo de desenvolvimento.  

Dessa forma, reitera Molina (2011), a educação do campo como novo paradigma, está 

sendo construída por diversos grupos sociais e universidades, rompendo com o 

paradigma rural cuja referência é a do produtivismo, ou seja, o campo como lugar da 

produção de mercadorias e não como espaço de vida, o lugar da dialetização da cultura, 

do saber e da formação de identidades. Assim, esses povos fazem ‘valer’ seus direitos 

e, ainda, políticas públicas que atendam às necessidades dos sujeitos que ali vivem, 

constroem saberes, culturas, e que resultam em diferentes identidades. 

Quando dizemos “Por Uma Educação do Campo” estamos afirmando a 

necessidade de duas lutas combinadas: pela ampliação do direito à educação e à 

escolarização no campo; e pela construção de uma escola política e pedagogicamente 

vinculada à história, à cultura e às causas sociais e humanas dos sujeitos do campo, e 

não um mero apêndice da escola pensada na cidade: uma escola enraizada também na 

práxis da Educação Popular e da Pedagogia do Oprimido (CALDART, 2002, p. 13). 

Nas palavras da professora pesquisadora Maria Antônia de Souza: 

A educação do campo tem conquistado lugar na agenda política nas instâncias 

municipal, estadual e federal nos últimos anos. Fruto das demandas dos movimentos e 

organizações sociais dos trabalhadores rurais, a educação do campo expressa uma nova 

concepção quanto ao campo, o camponês ou o trabalhador rural, fortalecendo o caráter 

de classe nas lutas em torno da educação. Em contraponto à visão de camponês e de 

rural como sinônimo de arcaico e atrasado, a concepção de educação do campo valoriza 

os conhecimentos da prática social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de 

trabalho, moradia, lazer, sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de 

novas possibilidades de reprodução social e de desenvolvimento sustentável. (SOUZA, 

2006). 

É crucial estarmos abertos ao diálogo, à integração de saberes, e a ruptura de 

barreiras. E ainda mais, que possamos focar nossos olhares para as relações entre 

passado e presente quanto aos aspectos sociais, econômicos, históricos, ideológicos e as 

relações de poder que foram estabelecidas nos espaços e temporalidades que se 

intercruzam. Intercruzamento descrito por Bhaba (1998): 



  

 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo” que não seja 

parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato 

insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa 

social ou precedente estético; ela renova o passado, refigurando-o como um “entre-

lugar”. Contingente que inova e interrompe a atuação do presente. O “passado-presente” 

torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver (BHABA, 1998, p.27). 

         A Educação do Campo como uma política pública legalmente constituída é fruto 

de toda uma trajetória de lutas dos/nos movimentos populares e sociais caracterizados 

por ativistas, líderes sindicais, sujeitos sociais do campo e diversas instituições da 

sociedade civil organizada. Tais iniciativas impactaram o contexto educacional 

brasileiro e passaram a exigir uma ênfase no tratamento da Educação do Campo nas 

agendas governamentais e não-governamentais. 

Tanto no cenário nacional quanto em Arraias e região, a Educação do Campo 

como processo de formação docente ainda é recente e pode contar com o engajamento 

de intelectuais orgânicos, parceiros e atores no processo da sua proposição e 

implementação. Tem avançado em debates e nas políticas. Toma-se como exemplo a 

existência de um curso de Pós-Graduação em Educação do Campo com foco nas 

Práticas Pedagógicas, e, apresenta em um dos seus eixos temáticos o debate sobre as 

relações étnico-raciais na escola pensada à luz da Lei 10.639/03.  

A Educação do campo em Arraias abrange parte da região sudeste do Tocantins 

e nordeste de Goiás. Agrega estudantes de diversos municípios, comunidades 

quilombolas e outras comunidades negras campesinas isoladas, evidenciando que é um 

curso voltado para um maior número de quilombolas.  

Arraias possui 274 anos calcados na escravização negra dando origem às raízes 

étnicas que marcam a população da cidade. A sociedade ainda vive sob o sistema 

patriarcal em suas relações políticas, educacionais e profissionais, necessitando 

emergencialmente potencializar suas discussões acerca das políticas de promoção da 

equidade racial tendo a educação como seu viés fundamental.  

Arraias e municípios adjacentes, como campo de pesquisa articulados à 

Universidade Federal do Tocantins precisa ser compreendida em sua composição 

histórica, espacial e temporal, já que possui sua trajetória fundamentada na escravização 

de negros e negras. 

Atualmente, a cidade é caracterizada pela presença de aproximadamente 90% de 

sua população composta por negros/as e descendentes, lugar onde a maioria negra é 

silenciada por uma minoria branca e coronelista. Esta realidade se expande para as 

cidades do entorno, localizadas no Sudeste do Tocantins e Nordeste de Goiás, lugares 

onde residem os/as estudantes do Curso de Educação do Campo. 

A história de Arraias possui estreita relação às vivências escravistas no Sec. XVIII, com 

suas múltiplas expressões para a formação da identidade arraiana, Apolinário (2007) 

afirma ainda que: 

[...] na sociedade escravista de um pequeno arraial do Norte de Goiás, 

denominado Arraias, ora minerador, ora voltado para a economia de subsistência, 

procurou-se identificar estratégias que revelassem a criatividade dos escravos de 

resistirem de múltiplas formas ao sistema escravista instalada. (...) Universo este, em 

que o ouro, a escravidão e a resistência faziam parte de uma mesma conjuntura histórica. 

(APOLINÁRIO, 2007, p.113). 

Neste contexto, acredita-se que o Curso de Licenciatura em Educação do Campo, 

toma para si o desafio de ser um espaço de formação política e profissional a partir de 

diálogos constantes com a comunidade e suas diversas formas de organização social 



  

 

com vistas a discutir e promover iniciativas capazes de potencializar práticas educativas 

e culturais do/no campo. 

 

4-

 P

ERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Por considerar a temática da pesquisa, vimos na abordagem qualitativa uma 

metodologia propícia para buscar responder às questões levantadas. Para atender à 

vertente histórica ,cultural e territorial  da investigação sobre o pertencimento, 

reconhecimento e formação de educadores quilombolas na Educação do Campo em 

Arraias, fizemos a opção por uma pesquisa de campo com método da história oral, 

“recurso metodológico validado pelos grupos de oprimidos, a ponto de ser identificada 

como a ‘história vista de baixo’ ou ‘uma outra história’” (MEIHY, 2002, p.30), e a 

técnica de história de vida, que, segundo Moita (1995), “põe em evidência o modo como 

cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir 

dando forma à sua identidade, num diálogo com seus contextos” (MOITA, 1995, 116). 

Sendo possível e viável a sistematização desse legado com a presença de 

trabalhos de pesquisa histórica incorporados à metodologia científica qualitativa, de 

cunho etnográfico. Para isso, pretende-se fazer usos de procedimentos metodológicos: 

a análise documental, a história oral e histórias de vida, a observação, o uso de imagem 

fotográfica, entrevistas abertas, semiestruturas e não estruturadas, registros de dados em 

arquivo específico, depoimentos e transcrição de entrevistas. 

O campo da Educação do Campo é um dos caminhos que possibilita a realização 

de pesquisas com grupo focal, indivíduos, instituições em diferentes aspectos de uma 

determinada realidade.  

Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 

necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de 

lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa é 

desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre 

no grupo. Esses procedimentos são geralmente conjugados com muitos outros, tais 

como a análise de documentos, filmagem e fotografias.  (GIL, 2002, p.53). 

A pesquisa será realizada no município de Arraias-TO e regiões de alcance da 

Educação do Campo e terá como sujeitos estudantes do Curso de Licenciatura em 

Educação do campo, Coordenação Pedagógica, Técnicos Administrativos, Docentes, 

Gestores da Universidade Federal do Tocantins, representantes de organizações 

parceiras e membros das comunidades. 

Como procedimentos para coleta e análise de informações, iniciaremos com a 

revisão da literatura, mapeamento das comunidades, realização de entrevistas e registros 

de depoimentos tendo como recurso a história oral, entrevistas semiestruturadas por 

meio de formulários, questionários, e pesquisa participante em atividades acadêmicas.    

Estas ferramentas permitirão a “varredura” do campo podendo analisar com 

maior ênfase as informações, vivências e experiências com vistas a dirimir a existência 

de possíveis lacunas na/da pesquisa, além de viabilizar o ato comunicativo e dialógico 

para uma melhor compressão do complexo da realidade, sendo por meio da metodologia 

participativa, a possibilidade de uma melhor visualização dos atores sociais envolvidos 

no processo de desenvolvimento regional. 
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OBJETIVOS ESPERADOS 

A pesquisa busca a sistematização do quadro situacional socioeducativo, cultural 

e territorial da região sudeste do Tocantins e Nordeste Goiano, quanto ao que se refere 

ao alcance do Curso de Licenciatura em Educação do Campo junto às populações 

campesinas e quilombolas.  

Articular experiências do campo na formação de professores à outras vivências 

como militantes dos movimentos sociais do campo, as quais encontram-se pautadas nos 

os estudos que norteiam e fundamentam debates acerca das temáticas e conflitos, 

perspectivas e possibilidades de superação, ampliação, engajamento e transformação da 

realidade em direção a potencialização de saberes e dos sujeitos sociais.  

Ao abordar temas relativos às questões sociais, políticas, culturais e ambientais 

relacionadas às problemáticas regionais rurais e urbanas, considerando os aspectos 

históricos e suas expressões temporal e espacial, abre-se um leque de possibilidades para 

pensarmos nossas formas de atuação e necessidades específicas e nos permitem propor 

o diálogo entre formação inicial docente, formação continuada e ainda a expansão 

dessas discussões para o contexto regional em que estamos inseridos.   

É latente a necessidade de conhecer e compreender de maneira crítica, os 

fundamentos e as características de questões sociais, políticas, culturais e ambientais 

relacionadas às problemáticas da região de abrangência da pesquisa e as iniciativas 

estatais, comunitárias, respeitando os espaços dos saberes tão marcantes e 

característicos em nossa região. 

Pretende-se, ademais, contribuir com a formação de educadores do campo 

capazes de enfrentar as mudanças tecnológicas, sociais, econômicas e culturais, visando 

sempre à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida das populações das quais 

somos sujeitos e corresponsáveis.  

A partir desse contexto, busca-se relacionar campo de atuação de formadores de 

educadores e o campo de educadores em formação, conscientes de que é preciso não 

somente compreender o contexto histórico em que vivemos, como também as 

possibilidades de sua transformação numa relação dialética entre teoria e prática, ação-

reflexão-ação, a práxis em aspectos mais amplos, relacionada com a formação humana. 

Tal pesquisa torna-se uma oportunidade no sentido de expandir vertentes e ampliar 

horizontes para que se torne possível realizar inferências necessárias à formação 

profissional, acadêmica e seus desdobramentos para a formação de educadores, em 

especial, aos povos do campo e remanescentes de quilombos.  

Desse modo, a história e o fortalecimento de saberes, especialmente, da cultura afro-

brasileira que é uma marca na região de Arraias, a presença da Universidade Federal do 

Tocantins e do Curso de Licenciatura em Educação do Campo como lugar de debate e 

construção da identidade da população, são dignos de serem estudados e sistematizados 

a fim de compreender a diversidade do perfil dos estudantes do Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo com foco nas comunidades remanescentes de quilombo, bem 

como aqueles que têm sua origem no campo e suas relações com a Educação Escolar e 

Educação Quilombola. 
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CAMINHOS POSSÍVEIS 



  

 

Ao sistematizar alguns elementos e informações para este artigo, deparamos com 

caminhos abertos para a continuidade da pesquisa. Um dos pontos de partida são os 

depoimentos dos discentes da Educação do Campo, suas vivências e a dedicação aos 

Tempos da Universidade e Comunidade, uma dinâmica educacional pautada na 

Alternância Pedagógica.  

Nesta primeira fase da pesquisa, em que estamos revisando o referencial teórico a partir 

dos estudos da etnopolítica e etnografia abre-se para o jogo de (re)conhecimentos dos 

direitos culturais e territoriais dos discentes, inclusive como política e prática de 

cidadania frente ao mundo cada vez mais globalizado. E, que acreditamos na Educação 

como ação transformadora deste mundo. 

Alguns depoimentos foram selecionados para reforçar o papel transformador da 

educação nesta região, e, claro evidenciar que é necessário pensarmos juntos – 

instituição de ensino e comunidades – formas e caminhos de se fazer educação do/no 

campo. 

No Tempo Comunidade da Comunidade Integradora do município de Paranã e com 

vistas à orientação proposta pela Disciplina Estágio Curricular Supervisionado, entre os 

dias 05 e 09 de novembro de 2016, quatro discentes relatam como a Universidade, o 

curso de Educação do Campo e o próprio pensar Educação tem sido fatores 

determinantes de mudança em suas vidas e de suas comunidades: 

Depoimento 01: “A Universidade Para os Povos afrodescendentes é uma porta 

que se abriu em forma de política pública, tornando-se realidade o desejo dos nossos 

antepassados. Uma conquista não apenas individual, mas coletiva, por parte daqueles 

que acreditam em um pais transformado , com mais justiça e igualdade de 

oportunidades.” (Gabriella Rodrigues da Silva, mora em uma comunidade negra 

chamada Bom Jesus da Palma –município de Paranã). 

Depoimento 02: “A Educação do Campo veio como uma única oportunidade de 

acesso à Universidade para mim que sou jovem e para demais pessoas que não teriam a 

oportunidade de morar em outra cidade deixando sua família para traz. Hoje a 

Universidade vem até nós. A distância diminuiu. Hoje sou uma Estudante da UFT. 

Levando esses argumentos em consideração, hoje podemos realizar nossos sonhos, com 

orgulho de ser descendente de quilombolas, moradora em uma região carente, de difícil 

acesso e que hoje conseguiu ser reconhecida ao ponto de chegar a uma universidade 

mesmo sendo uma pessoa negra e de família humilde. Façamos valer nossos sonhos e 

direitos.” (Arleth Moura Sousa-concluinte do Ensino Médio-Paranã) 

Depoimento 03: “Sou professora em uma escola do campo, situada em uma 

comunidade quilombola chamada Albino, fica localizada no Município de Paranã 

pertencente à Comunidade Kalunga Mimoso. O Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo veio como uma oportunidade única que tive de voltar a estudar. Hoje me sinto 

forte, reconhecida. Estou sendo convidada a falar em público e escrever sobre minha 

própria realidade.” (Maria Sebastiana Reges - Paranã) 

Depoimento 04: “O acesso ao Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

Artes Visuais e Música, fruto de políticas públicas e lutas dos movimentos sociais, 

mostra que é preciso lutar pelos nossos ideais. Os resultados sejam eles a curto , médio 

ou longo prazo, beneficiarão as gerações futuras , transformando a realidade de vida das 

pessoas que não tiveram outras oportunidades de acesso e continuidade aos estudos.” 

(Raissa de Almeida Alves - Paranã) 

 

Estes caminhos possíveis para o pertencimento, reconhecimento de sujeitos e formação 

docente, nada mais é que um exercício cotidiano de sujeitos-sujeitos e sujeitos-

pesquisadores para a transformação de vidas que ao longo da história foram silenciados, 



  

 

e, quando citados, como nos livros didáticos são figurantes de um Brasil Plural e que na 

verdade são os resistentes, nossas bussolas humanas que indicam a mudança a partir do 

local – uma educação integral que valoriza a relação do homem com a natureza. E, ainda, 

nos mostram que estamos no caminho certo, mesmo que muitos sintam-se desafiados a 

abrirem os caminhos como tem feito da Universidade Federal do Tocantins na região 

apresentada/pesquisada e na Faculdade de Educação por meio da Disciplina.  

           Nas palavras de Ramón Grosfoguel (2008, p.115) “luchar por un mundo donde 

otros mundos sean posibles”.   

 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

APOLINÁRIO, Juciene Ricarte.  Escravidão Negra no Tocantins Colonial: vivências 

escravistas em Arraias (1739-1800). 2. ed. Goiânia: Kelps, 2007.  

ARROYO, M. G., CALDART, R. S., MOLINA, M. C. (Orgs.). I Conferência Nacional 

por uma Educação Básica do Campo. Documentos Finais. Luziânia, GO, 27 a 31 jul. 

1998. 

ARROYO, Miguel Gonzalez. CALDART, Roseli Salete. MOLINA, Mônica Castagna. 

(Orgs.) Por uma educação do campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

BARBOSA, Joaquim G. A formação em profundidade do educador. São Carlos: 

FRCAR, 1998. p.73-87. 

BAIOCCI, Mari de Nasaré. Kalunga Povo da Terra. Goiânia: Ed. UFG,2006. 

BENEDUZI, Luíz Fernando. Patrimônio Cultural, Memória e Identidade: uma leitura 

de sinais sensíveis do passado. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy (Org.). et. al. 

Sensibilidades e sociabilidades: perspectivas de pesquisa. Goiânia: Ed. UCG, 2008. p. 

19-27. 

BEZERRA Neto, Luiz; BEZERRA, Maria Cristina dos Santos, NETO, José Leite. 

(Orgs.). Na luta pela terra, a conquista do conhecimento. São Carlos: Pedro & João 

Editores, 2013. 

BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. 

BOSI, Alfredo. Ideologia e contraideologia: temas e variações. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010, p.157-182. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças dos velhos. 3. ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1994.  

BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. 

CNE/CEB, resolução nº 08/2012. 

BRASIL, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional, dezembro de 1996. 

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002. Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

BRASIL, Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Arraias: 2013. 

CAVALCANTE, Maria do Espírito Santo Rosa. O discurso Autonomista do Tocantins. 

São Paulo: Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Histórica Econômica da Universidade de São Paulo: São Paulo: 2003. 

CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 

discriminação na educação infantil. São Paulo: Contexto, 2000. 

DICIONÁRIO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. / Organizado por Roseli Salete Caldart, 

Isabel Brasil Pereira, Paulo Alentejano e Gaudêncio Frigotto. – Rio de Janeiro, São 

Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 



  

 

FERNANDES, B, M. Os campos da pesquisa em educação do campo: espaço e território 

como categorias essenciais. In: MOLINA, M, C. Educação do campo e pesquisa: 

questões para reflexão. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

______. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

GOMES, Nilma Lino. A contribuição dos Negros para o pensamento educacional 

brasileiro: In: SILVA PBG, BARBOSA LMGA (Orgs). O pensamento negro em 

educação: expressões do Movimento Negro. São Carlos: UFSCAR, 1997. 

GONÇALVES, Paulo Rogério. O território da comunidade quilombola Kalunga do 

Mimoso. Palmas/TO: FORDFOUNDATION, APA-TO, 2012.  

GONH, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos Sociais. Paradigmas Clássicos e  

Contemporâneos. SP: Loyola, 1997. 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Ed. Centauro, 2004. 

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 

______. Da Diáspora: identidades e Mediações Culturais. Sovic, Liv (Org.). Tradução 

Adelaine La Guardia Resende. Belo Horizonte: UFMG Editora, 2006. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 7. ed. Editora Atlas, 2007. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 11ª ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1997. 

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de história oral. 4ª ed. São Paulo, Loyola, 

2002. 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

MOITA, Maria da Conceição. Percursos de Formação e de Trans-Formação. In: 

NÓVOA, António (org.). Vida de professores. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 1995. Pp. 

111-140.   

MONTE ALTO, Rosana Lacerda. M763s Saberes e fazeres quilombolas: diálogos com 

a educação do campo / Rosana Lacerda Monte Alto. – Uberaba, 2012. 136 f. : il. color. 

Dissertação (mestrado) – Universidade de Uberaba. Programa de Mestrado em 

Educação, 2012. 

MOURA, Silva Adriana Tavares. A Pratica da capoeira e produção da cultura popular 

Brasileira: vivencias sócio Educativas em Arraias Tocantins TO. Brasília, 2008. 80f. 

Monografia (Especialização em Políticas públicas de Gestão Cultural) – Instituto 

Brasileiro de Pós Graduação e Extensão (IBPEX). Brasília, 2008. 

MUNANGA, Kabengele. (Org.). Superando o racismo na escola. Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Continuada, 1996. 

_________. Kabenguele; GOMES, Nilma Lino. O Negro no Brasil de Hoje. Ação 

Educativa; São Paulo: Global, 2006. (Coleção Para Entender). 

_________. Kabenguelle. Redescutindo a mestiçagem no Brasil: iden-ti-da-de Nacional 

versus Identidade Negra. Petrópolis: vozes,1999. 

POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de 

Janeiro, vol.2, nº 3, 1989. 

NEVES, José Luis Neves. Pesquisa Qualitativa-Características, Usos e Possibilidades, 

Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, V.1, nº3, 1996. 

OLIVEIRA, Rosy de. O Barulho da Terra: Nem Kalunga nem camponeses, Editora 

Progressiva, Curitiva, 2010. 

PARENTE, T. G. Fundamentos históricos do estado do Tocantins colonial. Goiânia: 

Editora da UFG, 1999, p.75-76.  



  

 

PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO CIENTÍFICA. Propostas e Práticas Pedagógicas do 

MST. Petrópolis: Vozes, 2006. 

PEREIRA ZEZUCA, et.al. O Tocantins e a UFT em Foco. Goiânia: Ed. PUC-Goiás, 

2012. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy (Org.) et.al. Sensibilidades e sociabilidades: perspectivas 

de pesquisa. Goiânia: Ed. UCG, 2008. p. 19-27. 

RODRIGUES, Jean Carlos. O espaço de representação tocantinense. Professor do curso 

de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade Federal do Tocantins, Campus 

Universitário de Araguaína, Tocantins, Brasil.  

GROSFOGUEL, Ramon. Para descolonizar os estudos de economia política e os 

estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade 

global. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 80, Coimbra, 2008, p. 115-140. 

REIMER, Ivone Richter. Trabalhos acadêmicos, normas e conteúdos. São Leopoldo: 

Uivos, 2012. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000. 

SILVA, Otávio Barros da. Breve História do Tocantins e de  sua gente – Uma luta 

secular. 2. ed. Solo Editores, 1997. 

SOUZA, Maria Antônia de. Educação do Campo: Políticas, Práticas Pedagógicas e 

Produção Científica. Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 105, p. 1089-1111, set./dez. 

2008. 

THIOLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1992. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A aventura de formar professores. – Campinas, SP: 

Papirus, 2009.- (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

 

 

SALA 207 - EIXO 3: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL  

Coordenador(a): Evelyn Buccar e Leonardo Ravaglia Ferreira Gonçalves. 
 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULUTA FAMILIAR E A 

COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA 

 

Cássius Dunck Dalosto. Mestre em Direito Agrário pelo Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Docente da 

Faculdade Evangélica de Goianésia e servidor da Universidade Estadual de Goiás. E-

mail: cdalosto@gmail.com 

 

Resumo: A presente comunicação oral têm como objetivo analisar e discutir as políticas 

públicas voltadas à agricultura familiar no contexto da comunidade quilombola 

Kalunga. Além de dados disponibilizados pelo governo federal pela internet, foram 

obtidos dados diretamente em órgão públicos e mediante pesquisa de campo, além da 

revisão da bibliografia já existente sobre o tema e sobre a comunidade Kalunga. A partir 

dos dados coletados, constatou-se que diversos problemas na execução efetiva de 

políticas públicas voltas à agricultura familiar na comunidade, sendo os principais: falta 

de infraestrutura mínima (estradas adequada, energia elétrica, água encanada etc.); 

caráter universal das políticas públicas que não contemplas as especificidades das 

comunidades quilombolas; falta de documentações mínimas necessárias para cumprir 

os requisitos exigidos nas políticas; baixa escolaridade dos membros da comunidade 

decorrente da deficiência estatal na oferta do ensino formal básico;  falta de interesse 

político na construção de soluções. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação têm como escopo apresentar a aplicação das políticas públicas 

do governo federal voltadas para a agricultura familiar na comunidade quilombola 

Kalunga, apresentando parcialmente o resultado da pesquisa realizada pelo autor 

durante o mestrado em Direito Agrário, pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (UFG), entre 2014 e 2016, e que 

formam publicados no livro Políticas públicas e os direitos quilombolas no Brasil: o 

exemplo Kalunga, em 2016, de minha autoria. 

A pesquisa mostrou-se relevante pela verificação da situação de insegurança 

social vivenciada pelas comunidades quilombolas, o que também foi verificado na 

comunidade quilombola Kalunga. Neste sentido, considerando que são objetivos do 

Estado brasileiro construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, incisos 

I a IV, da CRFB); e que o instrumento por excelência para o Estadual atuar na realidade 

social, a fim de cumprir os objetivos indicados, são as políticas públicas, mostra-se 

relevante estudar o alcance das políticas públicas voltadas à agricultura familiar nas 

comunidades quilombolas, o que foi feito na comunidade Kalunga, tendo em vista que 

a grande maioria da população vive de atividades agropecuária e, nos termos da 

legislação nacional, podem ser considerados como agricultores familiares.15 

2 METODOLOGIA 

 

No tocante à metodologia, a pesquisa teve um enfoque qualitativo, pois não 

buscou apenas medir as variáveis e os fatos estudados, mas houve sim o objetivo de 

compreendê-los.  

Com relação às técnicas de pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, tanto 

de fontes primárias (exposições de motivos, leis e documentos oficiais, dados oficiais 

disponibilizados por órgãos públicos) como de fontes secundárias (literatura sobre a 

temática), e a pesquisa de campo exploratório-descritiva, com o objetivo de explorar o 

objeto em questão (comunidade Kalunga) e descrever os seus elementos a partir da 

percepção individual. Dentro da pesquisa de campo, foram utilizadas como 

procedimento, além da observação direta, a entrevista semiestruturada. Ressalta-se que 

a entrevista foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. 

Com relação especificamente à pesquisa de campo foram feitas 2 (duas) visitas 

à comunidade Kalunga. A primeira ocorreu entre os dias 12 a 18 de agosto de 2014, no 

qual pude acompanhar a Romaria do Vão de Almas na condição de colaborador da 

“Pesquisa participante sobre o consumo de álcool e outras drogas junto à comunidade 

                                                           
15 A definição de agricultor familiar está prevista na Lei Federal n. 11.326, de 24 de julho de 2006, 

que em seu artigo dispõe: “Art. 3º  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,  

simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 

(quatro) módulos fiscais;  II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo 

da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 

na forma definida pelo Poder Executivo;  IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com 

sua família”. 



  

 

quilombola Kalunga de Cavalcante - GO”. A segunda visita ocorreu entre os dias 26 a 

28, na comunidade Riachão, como participante do quarta edição do projeto de extensão 

“Kalunga Cidadão”. Ambos os projetos são vinculados à UFG. 

 

3 DISCUSSÃO TEÓRICA  

 

As atuais comunidades quilombolas brasileiras são reflexo do processo de 

desagregação da escravidão no Brasil e do processo de bloqueio à terra imposta aos ex-

escravos e ao campesinato brasileiro (que a no século XVIII já era majoritariamente 

negro) pelo Estado. Como nunca houve acesso e garantia de permanência da terra (que 

no Brasil se dá por meio da propriedade privada), o campesinato brasileiro sempre teve 

acesso precário à terra, sendo a mobilidade uma constância. Além do bloqueio do acesso 

à terra, o Estado brasileiro basicamente sempre incentivou o latifúndio e a produção de 

monoculturas para a exportação, não havendo políticas de apoio à agricultura familiar 

(CASTRO, 1997; LINHARES; SILVA, 1999; RIOS; MATTOS, 2004; SILVA, 2008; 

WISSENBACH, 1998).  

Com vistas a mudar a estrutura fundiária brasileira (injusta) e visando reverter 

a “dívida histórica” do Estado e da nação brasileira com as populações negras foi 

instituída a política de titulação dos territórios quilombolas na Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB). Com a positivação na constituição foi 

necessário dar uma definição para o que seriam as comunidades quilombolas, sendo a 

atual definição existente no Decreto Federal n. 4.887/2003, editada durante o governo 

Lula. 

Além da atual definição de comunidades quilombolas, foi também no governo 

Lula que foram elaboradas políticas voltas à agricultura familiar e também para as 

comunidades quilombolas que efetivamente buscavam reverter a situação de 

insegurança social dessas comunidades (BRASIL, 2013; ARRUTI, 2009; SILVA; 

SOUZA; SANTOS, 2008). Neste caso, verificou-se que a comunidade Kalunga, assim 

como a regra geral das comunidades quilombolas no Brasil, vivem em situação de 

insegurança social (DALOSTO, 2016). 

 

4 RESULTADOS 

 

A partir dos dados coletados concluiu-se que a comunidade quilombola 

Kalunga, assim como é regra nas comunidades quilombolas brasileiras, encontra-se em 

situação de insegurança social. Dados do Cadastro Único do Governo Federal 

(CadÚnico) relativos a setembro de 2015, demonstram que dos 5.525 membros da 

comunidade Kalunga cadastrados, 2.974 (53,83%) possuíam renda per capita até R$ 

77,00, ou seja, em situação de extrema pobreza. Já outros 1.169 (21,16%) membros da 

comunidade viviam em situação de pobreza, com renda per capta entre R$ 77,01 a R$ 

154,00, sendo que 4.312 (78,05%) recebem bolsa família (DALOSTO, 2016, p. 175-

176).16 

 Primeiramente observa-se que as políticas públicas destinadas às comunidades 

quilombolas, o denominado Programa Brasil Quilombola (PBQ), são políticas públicas 

gerais para a agricultura familiar, e por tal razão não levam em consideração às 

                                                           
16 Apesar de os cadastrados no CadÚnico serem pessoas em situação materialmente com poucos 

recursos, podendo existir mais pessoas na comunidade que não se enquadram nos requisitos de 

cadastro do CadÚnico, considerando a grande quantidade de pessoas em situação de pobreza 

pode-se afirmar que a comunidade efetivamente encontra-se em situação de invulnerabilidade 

social. 



  

 

características específicas das comunidades quilombolas, o que foi verificado na 

comunidade Kalunga, dificultando a aplicação dessas políticas na realidade social. 

Durante os anos de 2004 a 2007 do governo Lula, por exemplo, apenas 32,8% do 

orçamento previsto foi executado (DALOSTO, 2016; SHIRAISHI NETO, 2004; 

ARRUTI, 2009). 

A falta de infraestrutura, principalmente a dificuldade de acesso e a falta de 

energia elétrica e água encanada mostra-se como um sério problema na efetivação de 

políticas públicas, dificultando a sua implementação. Neste tocante, observou-se na 

comunidade Kalunga que as estradas são de terra e a região é de difícil acesso. Nas 

épocas das chuvas é comum os rios transbordarem e impedirem a passagem nas estradas. 

Com relação ao acesso à energia elétrica, apenas 2.813 (50,91%) indivíduos tinham 

acesso. No tocante ao acesso à água, 3.448 (63,13%) indivíduos a tinham por meio de 

poços ou nascentes (DALOSTO, 2016, p. 190-193).  

Outro problema identificado foi a dificuldade de acesso à documentação 

mínima necessária para o acesso à políticas públicas, o que inviabiliza a sua 

implementação. Ainda há membros da comunidade sem documentos como certidão de 

nascimento, carteira de identidade e CPF. Com relação especificamente às políticas 

voltadas à agricultura familiar, observou-se que apenas 484 famílias quilombolas 

possuíam Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Considerando as 1770 famílias 

registradas no CadÚnico em outubro de 2015, verifica-se que apenas 484 (27,34%) 

possuíam a DAPs ativas. Portanto, observa-se que qualquer política de incentivo à 

agricultura familiar na comunidade irá deparar-se com grande quantidade de pessoas 

sem acesso a este documento que é obrigatório para acesso à política (DALOSTO, 2016, 

p. 209-213). 

A falta de educação formal básica também é um grande problema para a 

implementação de políticas públicas. Dos 5.525 Kalunga cadastrados no CadÚnico, 

apenas 348 (6,30%) tinham o ensino médio completo e outros 13 (0,24%) afirmara ter 

ensino superior completo. Neste sentido, considerando que para participar de políticas 

públicas é necessário uma educação formal mínima para a compreensão das regras 

previstas nas leis e editais e também a redação de planos de trabalho/produção etc. a 

falta de educação formal mostra-se como uma efetiva barreira na implementação de 

políticas públicas na comunidade Kalunga (DALOSTO, 2016, p. 189) 

Especificamente sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 

que determina que 30% dos valores recebidos pelo município sejam utilizados na 

aquisição de alimentos da agricultura familiar, em especial de assentados da reforma 

agrária e de comunidades tradicionais, observou-se que dos 3 (três) municípios 

alcançados pelo território da comunidade, apenas o Teresina de Goiás, em 2013, 

adquiriu 12,94% dos valores recebidos pelo Pnae, o que representa valor inferior ao 

disposto na lei como obrigatório. Ressalta-se que não foi possível verificar se esses 

alimentos foram adquiridos de quilombolas ou outros agricultores familiares não 

quilombolas. Já com relação aos outros municípios verifica-se que não houve qualquer 

ação no sentido de adquirir alimentos da comunidade Kalunga ou de outros agricultores 

familiares (DALOSTO, 2016, p. 201-204). 

No tocante ao Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA), em 2012 

a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizou uma ação para compra de 

alimentos de agricultores familiares em Cavalcante, no qual participaram 26 famílias, 

sendo 20 delas quilombolas, no qual forma investidos R$ 103.005,29. Como é possível 

observar, apesar do valor considerável aplicado e de ter beneficiado aproximadamente 

2.703 pessoas em 10 meses com alimentos saudáveis, apenas 20 famílias quilombolas 



  

 

participaram que basicamente estavam restritas às comunidades do Engenho II e Vão 

do Moleque (DALOSTO, 2016, p. 204-208). 

Por fim, conclui-se que verifica-se falta de interesse político na efetivação de 

políticas públicas na comunidade Kalunga, principalmente por parte dos municípios, 

que em grande parte das políticas públicas federais são efetivamente os responsáveis 

pela sua execução. 
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Resumo:  

Objetiva-se discorrer sobre o tema abordado na tese de doutoramento em Geografia, vinculado 

ao Programa de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Goiás - IESA. Na tese 

propõe-se a análise dos aspectos culturais e identitários do território Kalunga da Comunidade 

Quilombola Mimoso em Tocantins. Além da leitura e análise crítica de bibliografia sobre o 

tema, acredita-se que as festas religiosas tradicionais e as narrativas orais desvelam 

particularidades das identidades territoriais, essenciais para compreender as relações dos 

Kalunga com o espaço social produzido. A tradição e a memória compartilhada entre as 

gerações formam o vínculo temporal com o passado e com o local onde eles vivem. Portanto, 

entende-se que os aspectos imateriais, com base nas festas religiosas populares e nas narrativas 

orais, são elementos relevantes para a configuração da identidade territorial, da comunidade em 

questão. 

 

Palavras-chave: Geografia Cultural; Tradição; Tocantins. 

 

 

Introdução 

 

A tese tem como tema central questões relacionadas à construção identitária do território 

do povo Kalunga do Mimoso no Tocantins, como uma construção histórica e cultural. Essa 

comunidade compõe parte do território de remanescentes de quilombos do norte de Goiás17 e 

sudeste do Tocantins.  

A Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso está localizada a 120 km da cidade de 

Arraias-TO, e seu território está distribuído entre esse município e o de Paranã, Tocantins. O 

processo de regularização e titulação do território, como remanescente de quilombolas 

aconteceu em 2005, 17 anos após o título dado aos Kalunga  goianos. 

Mesmo estando em territórios administrativos distintos, esses povos têm a mesma 

ascendência; e os limites geográficos que delimitam os estados não alteraram os vínculos e/ou 

o sentimento de pertencimento grupal, posto que eles comungam das mesmas práticas sociais, 

simbólicas e culturais.  

Considerando essas e outras peculiaridades, alguns questionamentos colaboram para o 

desenvolvimento da tese, a saber: de que forma ocorre a apropriação do espaço na comunidade 

Mimoso pelas práticas sociais, culturais e simbólicas? Como esses aspectos cooperam para a 

construção da identidade territorial dos quilombolas? Qual a contribuição das narrativas orais e 

das festas religiosas populares para a compreensão da construção do território e da identidade 

territorial em Mimoso? 

O arcabouço teórico e metodológico da Geografia Cultural dará base para o 

desenvolvimento das discussões, além de contribuições de estudos amparados em outras 

correntes teóricas e metodológicas. Assim, o estudo da bibliografia sobre o território, a 

identidade territorial, a performance18, as festas religiosas tradicionais, a pesquisa de campo, 

associados à análise das narrativas orais, contadas na comunidade, permitem tecer considerações 

quanto à formação do território e da identidade Kalunga da Comunidade Mimoso. 

                                                           
17 Onde localiza o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, constituído pelos municípios de 
Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre. 
18 A performance envolve o outro (o ouvinte), pela maneira como é expressada: com as mãos, o 
olhar, o riso, o grito, o silêncio, os movimentos da cabeça, face, tronco e membros. “[...] a 
linguagem da cultura oral é gesticulada, sussurrada, gritada, por isso constitui-se um 
prolongamento do corpo.” (GINZBURG, 2006, p.104) 
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A construção da identidade coletiva ou individual sempre é um processo contínuo e 

sofre influências, seja do meio social, cultural, da historicidade, ou até de questões espaciais e 

de tempo. Há uma apropriação simbólico-afetiva nesse processo; e no pensamento de Cruz 

(2007, p.16) os vínculos de pertencimento e de identificação que caracterizam a identidade, são 

constituídos pelas tradições (“raízes”, heranças, passado, memórias, etc.) e pelas traduções 

(estratégias para o futuro, “rotas”, “rumos”, projetos, etc.). 

Tendo em vista, que a memória coletiva e as tradições colaboram para a formatação da 

identidade cultural, a escolha pelas festas religiosas e pelas narrativas orais como metodologias 

se justifica para construir a tese, uma vez que advindas da tradição, concorrem para a construção 

da identidade Kalunga, em Mimoso. Com base nelas é possível identificar elementos que 

presumem a relação entre a identidade e o território.  

De acordo com Haesbaert (1999, p.180), a identidade territorial “recorre a uma 

dimensão histórica, do imaginário social, de modo que o espaço que serve de referência 

condense a memória do grupo”. Ora, na nossa leitura os Kalunga comungam dos mesmos 

hábitos, valores e costumes, historicamente construídos, e que se somam aos aspectos que 

caracterizam o território apropriado e produzido por eles.  

Almeida (2010, p.121) assegura que “o território é, para aqueles que têm uma identidade 

territorial com ele, o resultado de uma apropriação simbólico-expressiva do espaço, sendo 

portador de significados e relações simbólicas”; outrossim, as relações culturais e as dinâmicas 

socioespaciais imprimem no território a identidade do grupo, bem como o sentido de 

pertencimento para os sujeitos.  

O território, portanto, é resultado também de um processo de relação que se instaura 

entre comunidade e o espaço do qual se apropria ou produz um mecanismo para reprodução da 

vida, do trabalho e sua cultura.  

Enfim, sabe-se que a identidade e o território estão imbricados, pois a dimensão espacial 

os envolve; e a identidade necessita de elementos como a cultura, o espaço, o tempo, a crença, 

sem os quais não poderia ter uma constituição.  Conforme Claval (1999, p.16) “o sentimento 

identitário permite que se sinta plenamente membro de um grupo, de uma base espacial ancorada 

na realidade.”  

Associada a essas questões, a memória adquire importância para reforçar o sentimento 

de pertencimento ao território, como fatos que rememoram questões relativas à produção do 

espaço. As narrativas sobre o trabalho rural, os elementos do bioma Cerrado, as dinâmicas de 

sociabilidade e solidariedade entre os moradores e as práticas ligadas à cultura afro-brasileira 

exemplificam bem essa questão. Segue para ilustrar, um trecho da história ‘Boi Café: 

 
Fazenda da Gameleira é uma fazenda inteirada, capava duzentos bois, por o 

quê desse uma boiada. Capava duzentos garrotes para o que vai para 

charqueada. O Satilo é um bom vaqueiro e também bom amansador, só ficou 

um bezerrinho que o Satilo não amansou. Sempre ele ia no campo, mas não 

via o bezerrinho, só via as cavacaduras no morro do Sobradinho. Satilo 

mesmo falava – ‘aqui corre um veadinho’. (H.M. 80 anos) 

 

Sobre a formação histórica do território, um dos contadores explica uma das crenças 

Kalunga, que tornou-se aspecto simbólico e identitário: 

 
Tem um corgo19  lá em cima no Riachão, que chama Kalunga. Aí, como lá 

chama Kalunga, ajeitou essa área, é uma área do Kalunga. E por Kalunga 

ficou. Assim é que eu vejo eles contando. Tem o corgo, pra cá de Procopa, 

tem o corgo por nome Kalunga. Aí dividiu, diz assim, vai ser Kalunga, então 

ficou geral, ai então é Kalunga. Tudo. Mas Kalunga é o corgo lá. Nascido lá, 

e encavado no Paranã. (R.F.S. 70 anos) 

 

Para Benjamin (1994, p.221), o ato de contar histórias não é apenas obra da voz, “a 

mão intervêm decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho, que 

                                                           
19 Manteve-se a fala original, e a palavra corgo significa córrego. 



  

 

sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito”, estabelecendo uma relação artesanal com a 

vida. Essa mistura de códigos e diversidade linguística, foi denominada por Zumthor (1993), de 

performance. 

Em consonância, a tradição da folia de Reis também estabelece uma “forte carga de 

relação entre os sujeitos e a constituição do território.” (CAVALCANTI, 2011, p.419) A Folia 

de Reis é definida por Brandão (1983) como expressão ritual de grupos rogatórios20 de devotos 

de Santos Reis21 que percorrem áreas urbanas ou rurais, no período natalino, especificamente 

entre o dia 25 de dezembro e o dia 06 de janeiro.  Eles fazem visitas às casas, com o intuito de 

anunciar os festejos, renovar promessas, receber dádivas, e levar esperança ao povo.  A folia 

mostra-se como uma das mais importantes manifestações religiosas do catolicismo popular. 

As folias apresentam variações no que se refere à organização, à estrutura e à questão 

do ritual. Por exemplo a Comunidade Mimoso inicia o festejo com a “saída da folia”, na noite 

de 01 de janeiro, e termina no dia 06 do mesmo mês, - recolhida da folia, no dia de Santos Reis.  

No decorrer desses dias acontece o giro22, e os sujeitos envolvidos demonstram 

expressões importantes: emocionais, gestuais e performáticas. Essas, são nomeadas de 

performance, se dá enquanto corporeidade, e torna-se um dos elementos fundamentais da folia, 

do mesmo modo que as narrativas orais. 

Isto posto, infere-se que tanto a Folia de Reis quanto as narrativas orais que permeiam 

a cultura em Mimoso contribuem de maneira significativa para a formação da identidade 

territorial. Logo, percebe-se a relevância das práticas sociais como necessárias para a promoção 

da identidade territorial baseada na participação coletiva dos sujeitos partícipes no processo de 

produção do território, por meio das relações socioespaciais. 

Em vista disso, o estudo da bibliografia sobre o território, a identidade territorial, a 

performance, as festas religiosas populares, a pesquisa de campo, associados à análise das 

narrativas orais, permitem tecer considerações quanto à formação do território e da identidade 

Kalunga da Comunidade Mimoso. Com a Folia de Santos Reis e as histórias contadas em 

Mimoso pode-se identificar uma linguagem simbólica, tanto oral quanto corporal; e por meio 

delas revelam-se as verdades, as crenças, as vontades e possibilidades de compreensão do Outro 

e de suas identidades mediadas pelo território que ocupam.  
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RESUMO: Entender e respeitar o campo de pesquisa é um dos princípios básicos do 

antropólogo, sendo assim é necessário internalizar metodologias que servem para capacitar 

e favorecer o desenvolvimento do trabalho empírico com ética e seriedade, para isso o artigo 

vai trazer métodos etnográficos e compará-los com uma pesquisa que possua um enfoque 

científico religioso e por fim descrever uma breve experiência prática na comunidade 

Kalunga do Engenho II.  
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1. Métodos Etnográficos  
No momento em que o campo se apresenta para o pesquisador, automaticamente se 

inicia o processo de interpretação da dinâmica social estabelecida no campo, assim o desejo 

de realizar uma pesquisa etnográfica carrega consigo compreensões de pesquisa 

previamente estabelecidos, mesmo que sejam inconscientes eles farão parte da construção 

da interpretação do campo.  

O ponto de partida está na compreensão de que nós pesquisadores estamos 

predispostos a “construir tipos ideias locais baseados em nossa experiência cotidiana” 

(BOAS, 2010, p. 69), portanto é comum atribuir certo padrão comportamental ou 

psicológico baseado nos conceitos pertencentes ao grupo no qual o pesquisador se enquadra.  

Esse argumento não serve para justificar possível desvio de interpretação do 

pesquisador, mas se propõe a estimular uma autocrítica de deverá ser usada durante todo 

processo que envolve a pesquisa, fazendo-o estar atento para não se prender aos conceitos 

e métodos assimilados que podem comprometer seu olhar sobre o campo, como nos diz:  
“A partir daí é possível fazer uma crítica metodológica geral da abordagem antropológica, 

perguntando-se em que medida nossa visão de indivíduo (essa forma específica de conceber o ser 

humano) não introduziu distorções importantes no estudo de outras sociedades, vendo indivíduos (no 

nosso sentido) onde eles não existiam”. (DURHAM, 1986, p. 30)  

Mesmo não havendo total imparcialidade na pesquisa de campo, se faz necessário 

desenvolver mecanismos de percepção que direcione a maneira como são observadas as 

pessoas da comunidade estudada, isso foi chamado por Brandão de “lugar simbólico” (2007, 

p. 17), espaço que precisa ser constantemente analisado, a fim de compreender melhor o 

outro.  

O método etnográfico da observação participante possibilita ao pesquisador estar 

mais sensível ao campo, contudo alguns cuidados podem ser tomados para não 

comprometer o objetivo da pesquisa, dentre eles não é recomendado “entrar diretamente 

numa relação de pesquisa” (BRANDÃO, 2007, p. 13), mas se relacionar da forma mais 

natural possível para poder “sentir como é que o lugar é, como é que as pessoas são, como 

é que eu me deixo envolver” (BRANDÃO, 2007, p. 14).  

Quando se inicia a pesquisa, a escuta atenta se faz necessária na construção da 

alteridade da pesquisa, além do ouvir é necessário entender, pois no momento em que são 
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compartilhadas as experiências não pode haver quebra de comunicação, pois a mesma irá 

interferir diretamente na inteligibilidade da pesquisa: 
“Esta comunicação se identifica com a aprendizagem da língua do “nativo” para a compreensão 

de suas falas quando necessário, com o reconhecimento dos sotaques ou das gírias, com a aprendizagem 

dos significados dos gestos, das performances e das etiquetas próprias ao grupo que revelam suas 

orientações simbólicas e traduzem seus sistemas de valores para pensar o mundo” (ROCHA & ECKERT, 

2008, p. 6).  

Brandão vai afirmar que “é muito importante que se respeite a própria maneira como a 

pessoa se coloca numa entrevista” (2007, p. 19), praticando isso, estaremos interpretando 

corretamente os sistemas simbólicos que direcionam valores, ética e a vida do grupo social 

a ser pesquisado.  

Sendo assim, percebemos que o método qualitativo de análise permitiu 

desenvolvimento da “história de vida” em diversas áreas do conhecimento humano, que 

abriu espaço para a chamada “história oral” ser aceita como ciência, possibilitando a 

memória de antepassados que não estão registradas no papel serem utilizadas como fonte 

de pesquisa.  

A ênfase na aceitação desta análise está em “incorporar à historiografia oficial a 

versão que os oprimidos e desprivilegiados têm dos grandes e dos pequenos 

acontecimentos” (DEBERT, 1986, p. 141) dando voz àqueles que outrora não possuíam 

credibilidade histórica e acesso aos meios de promover história.  

A história de vida é pensada como um instrumental praticamente insubstituível, ela 

é a recuperação da história das instituições que busca a maior aproximação da veracidade 

dos fatos. Mas a história oral é a possibilidade de reconstruir novos paradigmas 

historiográficos a partir dos silenciados pela narrativa escrita, portanto “é um método 

inerentemente democrático” (DEBERT, 1986, p. 151).  

Diante de tudo, percebe-se que a motivação do antropólogo não está somente na 

pesquisa, mas também “estamos nas esferas da ética e da moral enquanto antropólogos 

comprometidos com essa concepção de prática. Sem esquecermos que essa prática é 

mais do que uma noção, mas um conceito de raiz kantiana, portanto preso a uma tradição 

Iluminista” (OLIVEIRA, 2004 p. 22)  

Oliveira vai explicar a expressão “relações morais” dizendo:  

“dou a ela um sentido moderno, como o de relações dotadas de um compromisso com o 

direito de bem viver dos povos e com o dever de assegurar condições de possibilidade 

de estabelecimento de acordos livremente negociados entre interlocutores”. 

(OLIVEIRA, 2004 p. 22)  

Mostrando-nos que o fazer antropológico não é desprovido de poder. Realizar o 

trabalho de campo não se resume em buscar o ponto de vista do nativo, mas influenciar 

de tal forma a sociedade ao ponto de modificar estigmas e promover sentimentos de 

empatia entre o campo, o pesquisador e seus leitores. 

 

2. Etnografia e Religião  
A etnografia permite que culturas aparentemente distantes possam possuir 

estruturas comuns nos processos de tradição baseados na perseverança da crença, isso 

se relaciona com o motivo ao qual a Ciência da Religião se originou, já que um de seus 

ramos é a análise comparada das religiões, sendo assim podemos compreender os dois 

ramos da pesquisa a partir de Usarsk: “Há autores que destacam, de maneira 

universalista, as constituintes e estruturas comuns da religião como essência do real 

mundo religioso em suas manifestações múltiplas; enquanto outros enfatizam a 

importância de um levantamento empírico e histórico em favor de uma reconstrução, a 

mais detalhada possível, de cada tradição religiosa em sua singularidade”. (USARSK, 

2006, p. 17)  



  

 

O campo é estabelecido através da dinâmica entre pesquisador e objeto de 

pesquisa e pode ser compreendido mediante uma análise comparada das religiões ou, 

até mesmo interpretado a partir das peculiaridades culturais que não são passíveis de 

comparação.  

Quando se compara as religiões, se promove uma “fusão de horizontes” (OLIVEIRA, 

1998 apud LOBO, 2007, p. 225), responsável por englobar a relação íntima da sociedade 

com a religião, permitindo entender que da mesma forma com que pessoas se socializam 

elas também produzem religião.  

Essas características da crença são verdadeiras a partir do momento em que 

atinge um tipo ideal de vida que satisfaz o fiel, essa função da religião promove uma 

ordem cósmica bem estruturada que influencia diretamente o comportamento das 

pessoas em sociedade.  

Como paradigma à abordagem Durkheimiana observa-se que não se pode 

separar, ou pelo menos, colocar em hierarquia, a sociedade e a religião. Elas são uma 

coisa só “o social é religioso, o religioso é social: a legitimação deles é recíproca” 

(CIPRIANI, 2007, p. 95).  

Geertz elabora uma definição própria de religião, entendendo ser “um sistema de 

símbolos que atua para” (1989, p.67), estabelecer fortes motivações nas pessoas 

mediante conceitos de ordens absolutas com aparente factualidade e veracidade.  

Contudo, devemos entender que a expressão “religião é um produto da academia 

europeia” (USARSK, 2007, p. 55), pois o religioso não a define quando promove um 

novo movimento social com bases religiosas.  

Portanto, valer-se de julgamentos etnocêntricos prejudica uma lúcida 

compreensão da dinâmica social que envolve as religiões, para isso é pertinente está 

livre das tradições religiosas dominantes e de seus termos para desenvolver um campo 

científico que compreenda o religioso através do seu próprio mundo. 

 

3. Experiência no Campo  
Antes de apresentar minhas impressões do campo de pesquisa é necessário esclarecer 

que se trata de um contato com a comunidade Kalunga do Engenho II localizada a 40 

kilômetros do município de Cavalcante.  

Ao chegar no Engenho encontrei uma comunidade de aproximadamente 600 habitantes 

e 125 famílias, liderada por Sirilo e administrada por seu filho Damião.  

Percebe-se que mesmo sendo possuidora de grande espaço de terra, a 

comunidade vem sofrendo forte “cobiça por ação da expansão da fronteira agrícola 

levada a efeito a partir do desenvolvimento da política da Marcha para o Oeste” 

(FRANCO, 2012, p. 132), não só interesses latifundiários, mas de outras formas de 

exploração das riquezas que a terra possui.  

O que havia de hipótese é que “essa sociedade cultiva um forte vínculo com o cerrado, 

de onde tirar sua sobrevivência e estabelece uma relação de pertencimento com o lugar” 

(MOREIRA, 2013, s/n), portanto acreditávamos que a terra era elementar para a 

economia e para as construções dos símbolos religiosos, e de fato o era, mesmo com a 

expansão do turismo as pessoas preservam a relação com a roça e com o cultivo de 

diversos produtos naturais.  

Moreira vai afirmar que “a principal atividade econômica dos moradores é a 

agricultura familiar” (2013, s/n), entretanto o nativo entende que o turismo vem 

ganhando maior importância para economia local, isso pode estar relacionado com a 

seca, que ocasiona a baixa produção de grãos e também devido à crescente demanda de 

turistas.  



  

 

A frase que está inserida na caixa d’agua da região vai sintetizar tal 

transformação econômica além de enfatizar uma relação de crença religiosa: “GRAÇAS 

A DEUS TEMOS O TURISMO QUE MELHOROU NOSSAS VIDAS”, podendo fator 

modificador das demandas religiosas locais.  

É importante entender a origem das comunidades e como elas se apropriam da 

religião no dia a dia, em outro quilombo, Waldemar Bento de Arruda descreveu os 

motivos aos quais levou uma escrava chamada Eva a fazer uma promessa a São Benedito 

por melhores condições de vida:  

“Ela fez um pedido se São Benedito ajudasse que ela saísse de lá para vim pra 

cá pro Mato Grosso ela ia arrumar um lugar para criar só as pessoas da cor dela, mas 

que não iriam mais ser escravos. Iam viver independentes, fazer sua casa, fazer farinha, 

lavar roupa, fazer óleo de mamona, um local para passar toda a vida” (PLÍNIO DOS 

SANTOS, 2010, p. 258). 

A resistência possui uma perspectiva religiosa marcante, assim precisamos 

perceber o fator religioso na manutenção das comunidades e as tradições carregadas de 

simbolismos e representatividade religiosa que fomentem a resistência e a luta pelo 

espaço de terra.  

“Os sacrifícios vividos por tia Eva no cativeiro, as promessas que fez para São Benedito 

e o seu “dom” de benzer e curar doenças, formaram uma imagem de tia Eva ligada 

diretamente ao campo do sagrado. Como que revivendo o mito judaico-cristão da terra 

prometida, tia Eva pediu a São Benedito uma terra onde os negros poderiam viver em 

liberdade sem apanhar – ‘a terra prometida’” (PLÍNIO DOS SANTOS, 2010, p. 264).  

Podemos supor que os Kalunga, ao olhar para suas tradições religiosas, 

encontrem um instrumento de autoafirmação na busca de mais igualdade nas relações 

sociais.  
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1 RESUMO  
Ao longo de toda a história das relações sociais a criança trabalhadora foi invisibilizada 

em detrimento da representatividade e significado em que a mesma tinha para a 

sociedade. Vista ainda de forma incompreendida essa invisibilidade as tornam-nas 

escravas para satisfazer as necessidades das elites. São vários os problemas que tornam 

agravantes dessas crianças e adolescentes em situação de exploradas. Reconhecer e 

procurar medidas para tentar mudar a realidade desses sujeitos é uma iniciativa que pode 

partir de qualquer pessoa e ainda mais é valorizar e dar uma oportunidade para que elas 

tenham uma infância adequada assim como uma oportunidade de se dedicar aos estudos. 

O trabalho infantil doméstico é uma prática persistente e muito viva no município de 

Arraias – Tocantins. O que reproduz fortemente as condições de desigualdades e 

perduração de uma forma de poder ainda existente, porém a existência da mesma 

representa a violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente quando 

expõem em situações de exploração e violência.  

 

Palavras-Chave: Trabalho Infantil doméstico, invisibilidade, perduração.  

 

2 INTRODUÇÃO  
A presente monografia tem como objetivo analisar o trabalho infantil doméstico 

na cidade de Arraias, situada no sudeste do estado do Tocantins e suas implicações no 

processo de escolarização de crianças e adolescentes oriundos da zona rural em sua 

maioria remanescentes de comunidades tradicionais quilombolas.  

A relevância deste trabalho é que dentre a lista das atividades laborais que mais 

utiliza a mão-de-obra infantil, está o trabalho doméstico. Observa-se a prática em seus 

próprios lares ou diretamente para casa de terceiros. Estas crianças e adolescentes são 

submetidas a realizarem diversas tarefas diárias, como limpeza em geral, lavagem de 

roupa, afazeres na cozinha, cuidar de menores e/ou idosos, entre outras. Práticas que em 

sua maioria implicam em perdas diretas na vida dessas crianças e adolescentes, as quais 

deixam de fazer atividades coerentes com as fases de desenvolvimento correspondentes 

à sua idade, o que acaba refletindo também no processo de escolarização ou até 

desistência da escola.  



  

 

Serão abortados e discutidos nessa pesquisa temas ligados ao objetivo central como 

Inserção da prática do trabalho infantil no Brasil, o contexto sócio histórico, as várias 

causas que fazem desses sujeitos trabalhadores invisíveis, as leis protetivas assim como 

a falta de aplicabilidade da mesma e os desafios enfrentados por eles que impedem no 

processo de escolarização. Esses temas serviram de base para analisar a existência e 

permanência do trabalho infantil doméstico no referido município.  

Para referenciar e dar sustentabilidade aos escritos foram utilizados alguns 

autores e trabalhos que discutem temas ligados as relações sociais e principalmente o 

modo como à criança foi inserida e submetida a viver nesse contexto, como: AQUINO 

(1999, p.1) et al, CUSTÓDIO (2006), COSTA (2008), FAUSTO (1995), GALENO 

(1971), Karl Marx (1985), PINSKY (1981), PRIORI (2012), MORENO (2009), ASSIS 

(2008), MARCILIO (1997).  

Arraias - Tocantins em toda sua história marcada pelas diferenças sociais, 

convive com realidades de criança e adolescentes provenientes da zona rural, vítimas do 

trabalho infantil doméstico no meio urbano. Sujeitos estes que vivem em condições de 

verdadeira exploração que afeta o desenvolvimento psíquico e motor, desencadeando 

problemas futuros na saúde física e mental. Entendo isso como escravização de menores 

e esta é velada pela sociedade, que a naturaliza, quando deveria denunciar por ser uma 

prática que fere a dignidade humana.  

Espera-se com está pesquisa além de uma compreensão maior da prática do trabalho 

infantil doméstico mostrar que existem ainda hoje crianças e adolescentes vítimas e que 

esta situação interfere diretamente no processo de escolarização.  

 

3 OBJETIVOS  
Analise da situação do trabalho infantil doméstico na cidade de Arraias-To e as 

implicações no processo de escolarização.  

Pesquisa sobre o contexto sócio histórico com ênfase nas relações de poder.  

Investigação das principais razões que fazem dessas crianças “trabalhadores invisíveis”. 

 

4 METODOLOGIA  
A presente pesquisa foi realizada na cidade Arraias, no estado do Tocantins, 

cidade que por alguns anos foi berço do coronelismo e do trabalho escravo que por 

consequência segregou as classes sociais trabalhadoras até os tempos atuais. Resultante 

dessa herança cultural de poder, o município ao longo dos anos vem conservando 

práticas que submetem aqueles cujo viveram e/ou vivem em situação de vulnerabilidade 

social, a trabalhos exploratórios exercidos em lares e arredores do mesmo, sem nenhum 

vínculo  

empregatício, pois a maioria não há uma remuneração ou quando é feito o pagamento 

pelos afazeres doméstico prestados é irregular.  

Para obtenção dos dados foi realizada uma pesquisa com os professores de rede pública 

do município, órgão como a polícia civil além de pessoas que foram vítimas do trabalho 

infantil doméstico, utilizando como instrumento de pesquisa o questionário que teve 

como fim entender a real situação dos que convivem e são vítimas do trabalho infantil 

doméstico. Feita essa análise a pesquisa buscou diagnosticar as dificuldades de 

aprendizagens na escola, pois se percebe que a jornada exercida por esses sujeitos os 

impede de ter uma vida escolar integradora.  

Ao longo de toda a história das relações sociais a criança trabalhadora foi 

invizibilizada em detrimento da representatividade e significado em que a mesma tinha 

para a sociedade. Vista ainda de forma incompreendida essa invisibilidade as tornaram 



  

 

escravas para satisfazer as necessidades das elites. Constantino (2007) em seu artigo 

pontua sobre os sujeitos que vivem nessas condições de invisibilidade social:  

O conceito de invisibilidade social tem sido aplicado, em geral, quando se refere 

a seres socialmente invisíveis, seja pela indiferença, seja pelo preconceito, o que nos 

leva a compreender que tal fenômeno atinge tão somente aqueles que estão à margem 

da sociedade. Há várias formas de invisibilidade social: econômica, racial, sexual, 

etária, entre outras. É o que acontece, por exemplo, quando um mendigo é ignorado de 

tal forma que passa a ser apenas mais um objeto na paisagem urbana.  

Os que são vítimas dessa prática trazem consigo consequências que afetam diretamente 

no desenvolvimento físico e psicológico. Em detrimento das jornadas exacerbadas de 

trabalho muitas dessas crianças e adolescentes carregam ao longo da vida problemas 

que as impedem de alcançar seus desejos.  

O trabalho infantil ameaça o desenvolvimento da criança em vários aspectos, tais como: 

desenvolvimento físico – inclusive saúde, coordenação, resistência física, visão e 

audição; desenvolvimento cognitivo – inclusive alfabetização, aprendizado e aquisição 

dos conhecimentos necessários à vida normal; desenvolvimento emocional – inclusive 

níveis adequados de autoestima, de ligação familiar, de sentimentos de amor e de 

aceitação; desenvolvimento social e moral – inclusive um sentido de identidade de 

grupo, a habilidade de cooperar com outras pessoas e a capacidade de distinguir entre o 

certo e o errado Borges & Cavalcante apud (CUSTÓDIO, 2006, p. 120).  

São vários os problemas que tornam agravantes dessas crianças e adolescentes 

em situação de exploradas. Reconhecer e procurar medidas para tentar mudar a realidade 

desses sujeitos é uma iniciativa que pode partir de qualquer pessoa e ainda mais é 

valorizar e dar uma oportunidade para que elas tenham uma infância adequada assim 

como uma oportunidade de se dedicar aos estudos.  

Arraias - Tocantins em toda sua história marcada pelas diferenças sociais, 

convive com realidades de criança e adolescentes provenientes da zona rural, vítimas do 

trabalho infantil doméstico no meio urbano. Sujeitos estes que vivem em condições de 

verdadeira exploração que afeta o desenvolvimento psíquico e motor, desencadeando 

problemas futuros na saúde física e mental. Entendo isso como escravização de menores 

e esta é velada pela sociedade, que a naturaliza, quando deveria denunciar por ser uma 

prática que fere a dignidade humana.  

 

 

5 RESULTADOS DA PESQUISA  
A pesquisa teve com forma de análise o método indutivo utilizando a 

observação, aplicação de questionários e entrevistas frente ao objeto foco. Foi também 

formulada hipóteses para serem analisadas sendo refutadas algumas por insuficiências 

de informação após experimentação, pois se sabe que trabalho infantil doméstico é 

exercido por crianças e adolescentes no município de Arraias, porém foram os 

instrumentos utilizados para coletas de informações que trouxeram subsídios para 

consolidação da mesma.  

A ordem de realização da pesquisa foi aleatória. Foram entregues os 

questionários e combinado um prazo para serem respondidos. A coleta dos dados foi 

realizada por meio dos questionários aplicados aos professores, representantes dos 

órgãos envolvidos na pesquisa e pessoas civis que já foram vítimas do trabalho infantil 

doméstico. Foram também entregues para todos os pesquisados o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme requisito para realização de 

pesquisa de campo.  



  

 

Com estes registros para estudos foi possível compreender o quanto é desafiante estudar 

e desvelar o trabalhado infantil doméstico na cidade de Arraias, no estado do Tocantins, 

pois se torna claro a naturalização da prática e a pouca importância que uma parte 

(escola) considerada fundamental para a formação integral desses sujeitos, quando não 

demonstra interesse em contribuir com a pesquisa. Esse experiênciar proporcionou ao 

pesquisador várias provocações e principalmente embates no que diz respeito tocar em 

uma ferida secular banalizada pelos olhares elitizados. É perceptível, o quanto se torna 

insignificante as crianças e adolescentes frente aos seus direitos que são desrespeitados 

e negligenciados.  

A falta de denúncia comprova a pouca importância que o trabalho infantil 

doméstico faz na vida desses seres humanos. O que demonstra a total invisibilidade de 

um trabalho explorador e em muitas situações destruidor de vidas, quando foram 

colocadas respostas nos questionários os sonhos que foram destruídos e ofuscados (V2) 

sem nenhum pensar a respeito. A falta de impunidade é um fator legitimado, assim como 

a existência de crianças e adolescentes que foram vitimados.  

A perduração da prática de exploração do trabalho doméstico infantil é 

justificada pela não aplicabilidade da Lei que ampara e protege essas crianças e 

adolescentes de situações como a citada acima e pela falta de sensibilização da 

sociedade. A não aplicabilidade se justifica pela falta de denúncias e o não 

reconhecimento da sociedade da prática exploratória e por não entenderem essa prática 

como trabalho infantil doméstico se configura como crime. Segundo informações 

prestadas pela polícia civil de Arraias um dos fatores que determina com crime é a não 

regularização da documentação que comprove a guarda provisória ou integral do sujeito. 

Segundo o Art. 28 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente “A colocação em 

família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da 

situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei”. Nesse pensar a 

família mesmo que não explore a criança ou a adolescente, já está cometendo um crime 

por não ter os documentos que comprovem a referida guarda, retirando a legitimidade 

dos direitos dessa criança ou adolescente que a parti desse momento passa a ser invisível 

aos olhos da sociedade e da lei.  
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Resumo 

Na proposta que segue pretende-se argumentar sobre o empoderamento das mulheres 

Kalunga a partir de sua inserção na atividade turística como empreendedoras, 

condutoras, cozinheiras e artesãs no Engenho II em Cavalcante, Goiás. A metodologia 

adotada foi a revisão bibliográfica e o trabalho de campo na comunidade estudada. Os 

procedimentos metodológicos foram a observação participante e entrevistas 

semiestruturadas. O artigo foi dividido em Introdução com a apresentação do estudo, 

objetivos, metodologia, discussão teórica e resultados. Essas etapas permitiram a 

organização dos dados e estudos já realizados. 

Palavras-chaves: Turismo. Trabalho. Independência. Complementação da Renda. 

Participação social. 

Introdução  

A transformação do espaço rural em atrativos turísticos tem se tornado cada vez 

mais frequente, tendo em vista a busca pelos aspectos bucólicos e a valorização da 

natureza. As paisagens culturais nesses espaços referem-se a idealização do contato com 

o meio natural e retorno às origens provincianas, principalmente por indivíduos que 

possuem ascendência camponesa.  

Não obstante, alguns destinos tem-se adaptado para atender a demanda turística, 

e assim implantam empreendimentos nos espaços rurais ligados a hospedagem, 

alimentação e lazer, como passeios a cavalo, observação do cotidiano rural, banhos de 

rios e caminhada em trilhas.  

O Engenho II em Cavalcante, Goiás, representa um dos casos de 

desenvolvimento de base local a partir da exploração da atividade turística. Segundo 

relatam os próprios moradores, alguns turistas começaram a visitar a região no início da 

década de 1990, e já nesse período, alguns quilombolas dessa comunidade 

comercializavam alimentos e artesanatos aos visitantes. Na década de 2000, o Estado de 

Goiás, na figura da Goiás Turismo empreendeu o lançamento do Plano Estadual de 

Turismo. Nesse documento, uma das estratégias era alavancar a oferta de atrativos 

naturais no contexto do turismo em Goiás, entre eles as serras, cânions, cachoeiras, 

trilhas, fauna e flora (SEBRAE, 2011). 

Nas regiões da Chapada dos Veadeiros e nas Serras Gerais, alguns dos atrativos 

vislumbrados como alternativas para o turismo eram as cachoeiras, entre elas a Santa 

Bárbara e a Capivara, ambas localizadas no Engenho II. Além dos atrativos naturais, 

outros fatores foram incorporados ao marketing como os aspectos culturais e históricos 

da comunidade que abriga as cachoeiras e trilhas. O mito do isolamento e a ascendência 

africana (escravizados no período colonial) despertavam o interesse daqueles que 

viajavam até a região.  

mailto:jorgeannyf@gmail.com
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No presente estudo, pretende-se discutir o envolvimento das mulheres Kalunga 

na atividade turística no Engenho II, em funções como condutoras de turismo, 

cozinheiras, artesãs, recepcionistas em alguns estabelecimentos comerciais, e como 

esses trabalhos contribuem para a mudança das vidas dessas mulheres. Outrossim, 

observar-se-á as dinâmicas da sociedade Kalunga com a inserção da mulher em outra 

atividade profissional além daquelas ligadas a agricultura e serviços domésticos. 

 

Objetivos 

O estudo tem como objetivo identificar as atividades turísticas desenvolvidas por 

mulheres Kalunga na comunidade Engenho II em Cavalcante, Goiás. Além disso, 

pretende-se analisar de que forma as atividades turísticas promovem formas de 

empoderamento a essas mulheres, uma vez que ao estarem ligadas às atividades 

econômicas, as Kalunga são efetivamente consideradas nas tomadas de decisões tanto 

em seus lares como na política e organização da comunidade. 

  

Metodologia 

A metodologia tem a sua abordagem na pesquisa qualitativa, pois não 

preocupou-se, exclusivamente, com a representatividade numérica, mas “com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização etc.” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). Portanto, a pesquisa está centrada na 

compreensão e explicação das dinâmicas das relações sociais da comunidade, tendo no 

turismo uma ferramenta que possibilita certa mudança nessas dinâmicas, principalmente 

no que concerne as práticas sociais e econômicas das mulheres Kalunga.  

A pesquisa possui caráter analítico e descritivo, pois pretende-se descrever os 

fenômenos da realidade observada. Todavia, a revisão bibliográfica foi realizada em 

momento anterior à observação in loco com o intuito de obter subsídios teóricos, tanto 

do ponto de vista das categorias de análise e conceitos relevantes acerca do turismo, 

como para obter informações do estado da arte sobre os quilombolas Kalunga. 

 Na segunda etapa da pesquisa, preocupou-se em aprofundar e confrontar os 

conhecimentos teóricos a partir de metodologias desenvolvidas em trabalho de campo 

para a coleta de dados, por meio da pesquisa participante que permite, de acordo com 

Gondim (1999, p. 30) “a familiaridade do pesquisador com o objeto de pesquisa só é 

possível a partir da construção do conhecimento, mediante sucessivas aproximações 

com a realidade empírica”.  

Em trabalho de campo alguns procedimentos foram importantes para obter as 

informações necessárias para análise e interpretação dos fenômenos investigados, como 

a aplicação de entrevistas com perguntas abertas, além da observação que permite o 

envolvimento entre o pesquisador (a) e o seu objeto de estudo de forma a contribuir com 

a melhor interpretação dos dados coletados em campo e a compreensão mais ampla 

sobre o grupo social e como ele age sobre o espaço (BORGES, 2009). 

 

Discussão teórica 

A atividade turística no Engenho II demonstrou-se duas faces: a desigualdade 

social e os benefícios ligados a geração e complementação da renda para alguns 

moradores. As mulheres Kalunga que participavam ativamente da renda familiar em 

cooperação com os pais ou cônjuges, por meio do trabalho nas roças e em seus lares, 

passaram a assumir outras funções tais quais condutoras de turismo, cozinheiras, 

comerciantes, artesãs e atendimento nos estabelecimentos ligados a atividade turística.  

Esse caso reflete uma transformação social e econômica na comunidade, uma 

vez que o envolvimento das mulheres em atividades não agrícolas em conjunto com o 



  

 

trabalho doméstico aumenta o número de mulheres empregadas, independência 

financeira e poder de decisão frente as necessidades da comunidade (BUHLER, 2011). 

O termo empoderamento foi adotado para o desenvolvimento de tal estudo porque 

retrata questões relativas as mudanças e melhorias das condições sociais das  mulheres, 

e sua participação nas tomadas de decisões dos grupos sociais aos quais pertencem.  

Silva (2011) ressalta que o termo empoderamento está associado as questões de 

gênero, uma vez que em uma sociedade machista e patriarcal, a distribuição de poder e 

tomada de decisões é desigual e opressora às mulheres. Ao empoderar-se por meio do 

trabalho, as trabalhadoras rurais deixam, ou minimizam, sua condição de subordinação 

aos homens. 

Com base no cotidiano vivenciado pela mulher rural, Lopes et. al. (2015, p. 166) 

afirma que “a identidade feminina se constrói alicerçada no que ela aprendeu, ao longo 

dos anos, a reconhecer como inerente a sua condição de ser mulher: casar, cuidar da 

casa, dos filhos e do marido, ser responsável pela harmonia do lar”. No entanto, ao ser 

inserida no trabalho, a mulher ganha maior visibilidade. Ela passa a ser reconhecida pela 

atividade realizada e se torna responsável pela nova condição de representatividade, 

diferente da imagem que existia nos moldes da sociedade patriarcal, em que sua 

participação se resumia aos afazeres domésticos. 

 

Resultados 

Atualmente, o Engenho II conta com 8 restaurantes em funcionamento.  Nas 

duas pesquisas de campo realizadas na comunidade, em novembro de 2016 e fevereiro 

de 2017, observou-se a atividade de 12 mulheres como cozinheiras nesses 

estabelecimentos, além delas contou-se outras quatro como auxiliares de cozinha. É 

válido ressaltar que dessas 12 mulheres, 7 são proprietárias dos restaurantes 

evidenciando sua postura como empreendedoras na atividade turística. Essas mulheres 

narram suas trajetórias marcadas pelo serviço doméstico ou na agricultura. Com o 

turismo, outras fontes de rendas mostraram-se possíveis e viabilizaram o complemento 

necessário ao sustento do lar. 

Além do trabalho como cozinheiras e empreendedoras, 40 mulheres afirmaram 

que são condutoras de turismo na comunidade. Uma das entrevistadas, mãe solteira de 

cinco filhos, relata que o seu trabalho como condutora não é o principal, uma vez que 

trabalha na roça, é contemplada pelo Programa Bolsa Família e recebe um pequeno 

auxílio financeiro dos pais das crianças. Todavia, a renda advinda com o seu trabalho 

com o turismo é essencial para a manutenção dos filhos na escola e melhor alimentação 

para a casa, uma vez que o dinheiro extra é utilizado para a compra de carne, legumes, 

verduras e frutas. 

As artesãs também completam o grupo de mulheres empreendedoras na 

comunidade do Engenho II. Algumas moradoras complementam a renda do lar 

comercializando artesanatos como bordados, geleias, cachimbos fabricados com bambu 

e barro, toalhas de mesa em crochê ou tricô, pimentas e outros frutos em conserva etc. 

Esses produtos são vendidos na loja de suvenires localizada junto ao Centro de 

Atendimento ao Turista do Engenho II, um espaço atendido por mulheres Kalunga que 

executam trabalhos como recepcionistas e atendentes.  

Observa-se, portanto, uma mudança no comportamento familiar quando a 

mulher deixa seus filhos nas escolas ou desacompanhados em casa, e volta-se ao 

trabalho como condutora de turismo, cozinheira, recepcionista e/ou artesã. Se até a 

década de 1990, a participação da mulher limitava-se a agricultura e ao lar, agora ela 

contribui com recursos financeiros complementando a renda familiar, manifestando-se 



  

 

na tomada de decisões da sociedade e colocando-se à frente de questões que surgem em 

seus lares, como contas a pagar, investimentos e educação dos filhos.  
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Maraynne M. Pontes Xavier, Acadêmica do curso de Pedagogia, na Universidade 

Federal do Tocantins, campus de Arraias – Tocantins. (maraynne@uft.uft.edu.br). 
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O objetivo deste trabalho é relatar nossas experiências na comunidade 

quilombola Kalunga do Mimoso, localizada no município de Arraias - Tocantins, em 

umas das atividades práticas da disciplina de Didática, ministrada pela prof. Dra. Magda 

Suely Pereira Costa do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins. A 

experiência ocorreu no ano de 2014, em uma das viagens de pesquisa e extensão do 

curso na comunidade localizada na zona rural a cerca de 120 km de distância da cidade. 

Fomos pra comunidade com um planejamento base, mas sem saber com o que realidade 

realmente iriamos nos deparar lá. 

Na ocasião, como frutos das discussões da disciplina, planejamos ações a serem 

desenvolvidas com crianças da comunidade sobre diversos temas: Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Sabores do Mimoso, Valorização Pessoal, Sexualidade, temas estes 

que serão relatados em nossas experiências.   
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Relatamos aqui o que foi realizado e as impressões que tivemos ao desenvolver 

essas oficinas, e fazer algumas reflexões acerca de algumas necessidades que 

encontramos na comunidade, como por exemplo, a questão de orientação, 

reconhecimento e a garantia de direitos no que se diz respeito aos direitos da criança e 

do adolescente, sexualidade precoce, a falta de perspectiva e outros que serão 

apresentados no decorrer dos relatos. 

 

Relatando sobre Sexualidade 

Nesta visita à comunidade juntamente com a professora de Didática, Dra. Magda 

Sueli, participamos das oficinas e orientamos os pais, crianças e adolescentes sobre a 

questão da sexualidade, da importância da prevenção do câncer de Mama, do colo do 

útero e próstata e também das doenças sexualmente transmissíveis. Tivemos como 

relato de pais e adolescentes, que não sabiam da importância do uso do preservativo e 

dos exames de preventivos. 

Apesar de ter visto apenas um pouco da comunidade, o tempo de estadia tenha sido 

curto, obtivemos boas discussões, e consideramos de fundamental importância que as 

visitas sejam mais constantes de nós universitários, dos agentes de saúde, médicos e 

enfermeiros na comunidade, trabalhar na comunidade e foi de grande relevância e trouxe 

olhar mais profundo e encorajador para o trabalho pedagógico.  

Para a realização do trabalho tivemos o apoio com os materiais do Conselho 

Tutelar da cidade Combinado Tocantins assim com do posto de Saúde. 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

O trabalho disposto sobre importância da Lei nº 13.105 que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, destacamos que no § 6º, “que em se tratando de 

criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade quilombola é 

obrigatório que: I-sejam respeitadas sua identidade social cultural, e os seus costumes e 

tradições etc.”. Logo de início pude perceber que ainda não há um conhecimento acerca 

deste tema.  

O trabalho visou repensar que o “problema” de atendimento ás crianças e adolescentes 

na comunidade é uma questão que precisa de um olhar mais atento sobre o modo como 

compreendemos os direitos das crianças e adolescentes, e também da maneira de como 

desconhecemos esses direitos e para que isto seja concretizado de fato juntamente com 

a comunidade é preciso que esses direitos sejam respeitados e levados a sério, sendo 

trabalhados no meio. 

Mais o que chamou muito a atenção nesta experiência foi o reconhecimento da 

comunidade ao nosso trabalho a qual percebemos a relevância do tema discutido. 

Tivemos relatos de crianças que nos disseram que muitas vezes elas só tinham deveres 

e que os direitos muitas vezes ficavam de lado, e que elas não culpavam seus pais por 

isso, porque sabiam elas que aquilo era a realidade e que entendiam que o trabalho duro 

serviria para eles mesmos.  

E à medida que nós participávamos juntamente com eles eu percebia o quão são 

importantes esses trabalhos acadêmicos na comunidade e pude perceber tais pontos 

positivos e relevantes na construção de saberes. Ficamos imensamente satisfeitos com 

a receptividade e também de podermos ter tido a honra de compartilhar de nossos 

saberes acadêmicos com a comunidade quilombola Kalunga do Mimoso, novos desafios 

nos esperam, pois, sentimos a necessidade dessa troca de informações, culturas e 

saberes. 

 

Sabores do Mimoso 



  

 

A valorização dos saberes das comunidades é discutida com muito mais 

frequência que os seus sabores e foi isso que levamos para discussão e degustação, as 

comidas muitas vezes não são valorizadas por quem está de fora das comunidades ou 

até mesmo por quem está inserido nela, levamos para discussão a importância da 

valorização dos sabores que o Mimoso tem. 

Fizemos a inserção de alimentos nada convencionais (Pera, Kiwi, Nectarina e 

Pêssego), para muitos desconhecidos, até mesmo para crianças de escolas não 

quilombolas, provando esses sabores discutimos a importância dos frutos do cerrado, 

das comidas caseiras, das manifestações religiosas (rezas e pousos) com suas comidas 

regionais. 

Esperamos que a discussão sobre a valorização local tenha sido prazerosa para 

as crianças participantes, pois a discussão calorosa que tivemos serviu para percebermos 

o quão é importante levar o outro a refletir e a valorizar o que tem até mesmo em suas 

casas e comunidade, deixando de lado a ideia que o que vem de fora é mais gostoso e 

rico. 

 

Valorização Pessoal 

Antes mesmo de irmos à comunidade tínhamos em mente o quão é difícil 

crianças, adolescentes se aceitarem como “gente”, as preocupações com a beleza física 

e a mudança corporal e junto com ela as dúvidas do que ser na vida. 

Tivemos momento de discussão sobre beleza, onde ressaltamos que cada rosto, 

cada corpo, cada cabelo tinha sua importância e beleza, que ninguém precisa se igualar 

ao outro para ser pertencente a um grupo, que suas escolhas podem ser individuais. 

Questionamos os sonhos desses jovens e crianças, o que querem para sua vida e para a 

comunidade e levamos a reflexão o quão é importante valorizar o que se tem de melhor 

e os valores que a comunidade traz, esperamos que esses jovens ingressem na 

universidade, cresçam muito mais com cidadãos e lutem pelos seus direitos como 

pertencentes a comunidade quilombola Kalunga do Mimoso. 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE 

VISITANTES E NA CRIAÇÃO DA CARTILHA “TRILHANDO O 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL NA COMUNIDADE KALUNGA 

DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS”  
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RESUMO  
Este artigo se trata de um relato de experiência do grupo de pesquisa de geografia 

cultural do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás 

(IESA/UFG) em relação à atividade de extensão referente à inventariação de recursos e 

atrativos turísticos, ministração de oficinas e posterior elaboração de cartilha sobre 

desenvolvimento turístico na comunidade Kalunga em Monte Alegre de Goiás. A 

pesquisa e extensão junto aos Kalunga já aconteceram em outras comunidades no 



  

 

nordeste goiano e em outras épocas, mas como recorte temporal apresentamos as ações 

realizadas entre os anos 2015 e 2017, especificamente no município citado acima.  

 

Palavras-chave: turismo, Kalunga, Monte Alegre de Goiás  

 

INTRODUÇÃO  
O Grupo de Pesquisa de Geografia Cultural coordenado pela Professora Dra. 

Maria Geralda de Almeida dedica-se ao estudo das relações produzidas no espaço, com 

enfoque nas comunidades tradicionais. Na última década, os projetos de pesquisa e 

extensão deste grupo estiveram voltados para a Região Nordeste do Estado de Goiás, 

com atenção especial para as Comunidades Rurais e Tradicionais. Entre estas está o 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga – SHPCK.  

A proposta deste grupo baseia-se no atendimento da tríade Pesquisa-Ensino-Extensão, 

direcionada pelo Ministério da Educação para as Instituições de Ensino Superior. Neste 

caso, as Pesquisas são constantemente realizadas pelos alunos de graduação e pós-

graduação, a parte do ensino é realizada em sala de aula, assim como nas atividades 

interdisciplinares e integradoras dos cursos de graduação. Já as atividades de extensão 

são voltadas para a integração da universidade e comunidade.  

O Grupo de Pesquisa de Geografia Cultural, responsável pelo subprojeto de 

Turismo do Projeto Kalunga Cidadão, realizou nos anos de 2015 e 2016 ações de 

extensão voltadas para a disseminação e o desenvolvimento do turismo nas localidades 

de Monte Alegre de Goiás. Desse modo, tem-se com o presente texto o objetivo de 

apresentar um relato de experiência sobre as atividades realizadas pelo grupo em Monte 

Alegre de Goiás, e sobre a produção da Cartilha como material de apoio para a 

compreensão do turismo de base local na Comunidade.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  
Para o desenvolvimento das atividades extensionistas na Comunidade Kalunga 

utilizou-se como instrumentos metodológicos o Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 

Para tal realizou-se o trabalho de campo, quando se fez a coleta de informações para o 

diagnóstico, para produção das cartas, e realizou-se reuniões com a Comunidade.  

Após os trabalhos de campo, ocorridos em 2015, criou-se um grupo interdisciplinar, que 

construiu uma cartilha com base no conteúdo programático do Curso de Capacitação 

para Condutores de Visitantes proposto para a Comunidade, realizado com base na 

solicitação dos mesmos.  

O trabalho de campo ocorreu no período entre 19 e 23 de junho de 2015 nas 

Comunidades Kalunga em Monte Alegre de Goiás. Saiu-se de Goiânia às 7:50 do dia 

19, chegando em Monte Alegre de Goiás às 15:30, com ida à prefeitura para coleta de 

informações sobre o turismo no município.  

No dia seguinte, às 08:20, o grupo que foi nesta viagem chega à casa de Manoel 

Edeltrudes Moreira, mais conhecido como “Tico”. “Tico” é nascido e criado no 

Território Kalunga e na época era vice-prefeito do município de Monte Alegre de Goiás. 

O grupo lá se divide: Prof. Maria Geralda de Almeida e as pesquisadoras Thayza Neves 

Soares e Alice da Silva Castro vão para a Comunidade de Sucuri e o pesquisador 

Leonardo Ravaglia Ferreira Gonçalves vai com “ Seu Tico” explorar alguns atrativos 

naturais. Esta atividade dura das 9:00 às 22:20.  

Diversos foram os atrativos naturais visitados, grande parte deles sem acesso de 

veículos automotores, sendo que alguns não possuíam nome e nem eram visitados, tanto 

por turistas quanto pelos próprios Kalunga. Os atrativos de mais difícil acesso foram 

visitados no dia 20/06, somente sendo acessíveis por trilhas, sendo visitados a cavalo e 



  

 

mulas. Neste dia, diversos poços para banho, cachoeiras e saltos foram visitados e 

georreferenciados, locais estes pertencentes aos córregos Pastinho e Jacuba.  

Outros atrativos naturais visitados e georreferenciados nos outros dias foram as 

Águas Termais da Lagoa da Contenda, Rio Paranã e a região conhecida como “Funil”, 

Praia da Areinha, quedas d’água e poços para banho do Córrego Ursa, dentre outros. 

Ressalta-se que, devido principalmente à extensão do Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga em Monte Alegre de Goiás, à escassez de estradas e ao relevo 

acidentado, muitos atrativos naturais, notadamente quedas d'água, ainda podem ser 

descobertos em outras visitas à região.  

Além de atrativos naturais, diversos recursos culturais foram levantados nesta 

visita de campo. Calendário de festas, contos, artesanato e culinária foram levantados 

na região, sendo que todas estas informações foram sistematizadas e colocadas na 

cartilha.  

Após a realização dos trabalhos de campo nas localidades foi possível produzir cartas 

cartográficas, identificar a localização das residências, a acessibilidade das estradas e 

dos trieiros, a possibilidade de visitação dos recursos naturais. Além disso, foi possível 

verificar o interesse da Comunidade sobre qual tipo de atividade poderia ser realizada 

juntamente com as atividades de formação de condutores de visitantes solicitada pelos 

representantes da Associação Kalunga.  

Para ministrar as oficinas de turismo e de condutores de visitantes decidiu-se 

criar um material específico e personalizado com as informações coletadas nos trabalhos 

de campo. Este atenderia tanto os objetivos da ação extensionista quanto se tornaria uma 

contribuição para a Comunidade devido a inexistência de um material pedagógico com 

informações específicas sobre as localidades do Sítio situadas em Monte Alegre de 

Goiás.  

Antes da criação da cartilha, foi realizada uma oficina na comunidade do Riachão no 

dia 26 de setembro de 2015. Nesta oportunidade, os pesquisadores tiveram a 

oportunidade de mostrar os mapas produzidos e as demais informações levantadas para 

a comunidade, que pôde avaliar o trabalho feito e sugerir novos conteúdos e práticas 

para a confecção da cartilha. 

 
Figura 1. Oficina “Introdução ao Turismo e à Condução de Visitantes na Comunidade 

Kalunga em Monte Alegre de Goiás 

 



  

 

Além disso, a oficina, cujo título foi “Introdução ao turismo e à Condução de 

Visitantes na Comunidade Kalunga em Monte Alegre de Goiás” objetivou também, 

como sugere seu título, apresentar alguns conceitos em relação ao turismo e às formas 

de se conduzir um visitante pelos atrativos e recursos turísticos da região. Esta oficina 

estava inserida na programação geral do Ação Kalunga, vinculado ao Programa Kalunga 

Cidadão, da Universidade Federal de Goiás. Ela foi organizada e ministrada por cinco 

dos pesquisadores do grupo: os já citados Leonardo, Thayza e Alice, além de Ingrid 

Regina da Silva Santos e Priscila Fernanda Brito da Silva.  

Com os dados da pesquisa de campo, do levantamento junto aos Kalunga durante 

a oficina, e da pesquisa junto à prefeitura de Monte Alegre de Goiás, deu-se início à 

construção da cartilha intitulada: “Trilhando o desenvolvimento turístico local na 

Comunidade Kalunga de Monte Alegre de Goiás”. Sua elaboração reuniu esforços de 

uma equipe multidisciplinar, formada por graduandos, mestrandos, e doutorandos, que 

produziram todo o conteúdo da publicação. A cartilha teve seu layout e linguagem 

adaptados para atender tanto o público jovem quanto idosos.  

Ao longo do ano de 2016 está cartilha foi planejada e escrita pelas seguintes 

pesquisadoras: Renata Siade Damasceno Borges, Rosiane Dias Mota, Sara Alves dos 

Santos, além dos já citados Leonardo, Thayza, Priscila, Alice e Ingrid, ao longo de 

reuniões lideradas pela Prof. Maria Geralda de Almeida. A organização da cartilha ficou 

a cargo dos já citados Leonardo e Rosiane e da coordenadora Prof. Maria Geralda, sendo 

impressa em março de 2017.  

 

CONCLUSÃO  
O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga em Monte Alegre de Goiás 

possui grande potencial para que a atividade turística seja trabalhada, desde que se 

tomando cuidado tanto no perfil de turistas que se quer trabalhar quanto na forma como 

a atividade possa vir a ser desenvolvida.  

Em relação aos atrativos turísticos naturais, foco da atividade de campo 

realizada, foi constatado que ainda estão na fase de “recursos turísticos”, ou seja, 

possuem potencial de se tornarem atrativos ao visitante, mas ainda não o são, seja por 

conta da dificuldade de acesso, divulgação, infraestrutura, equipamentos de apoio.  

Caso o turismo passe a ser uma atividade a ser desenvolvida na região, é 

desejável que se busque um visitante com perfil bastante específico para a realidade do 

lugar, Mais do que apreciar belas paisagens e aproveitar várias cachoeiras, o visitante 

também precisa ter consciência da história e cultura do lugar, aprendendo sobre novas 

formas de vivência, conhecendo uma cultura rica, apreciando festas pitorescas. Ou seja, 

mais do que atrair o ecoturista, deseja-se planejar uma atividade turística que consiga 

aliar o turismo de natureza com a exuberante riqueza histórico-cultural da região.  

A realização de atividades extensionistas na Comunidade Kalunga voltadas para 

o desenvolvimento do turismo de base local contribuíram para a sensibilização e 

capacitação dos Quilombolas para atuarem neste campo. Além disso, contribuiu para a 

formação dos acadêmicos e pesquisadores envolvidos no projeto.  

Apesar de ser um projeto a longo prazo, com ações contínuas, nota-se que já há 

um certo grau de sensibilização e mobilização de grupos Kalunga para a atividade do 

turismo, visto o, na percepção dessas comunidades, bem-sucedido exemplo do turismo 

no Engenho II, em Cavalcante. Para as comunidades Kalunga em Monte Alegre de 

Goiás, o turismo é uma atividade que pode manter o sujeito em seu lugar de vivência, 

mantendo um modo de vida que pode e deve ser valorizado.  
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Resumo 

Esta comunicação objetiva discutir alguns aspectos das transformações produzidas pelo 

turismo na localidade do Engenho II, no Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga, 

enfatizando questões relacionadas à infraestrutura e geração de emprego. Desenvolvida 

no âmbito do projeto “Diagnóstico turístico, estudo da capacidade de carga turística do 

Engenho II, avaliação dos condicionantes dos processos erosivos e proposição de 

medidas mitigadoras no entorno das Cachoeiras Capivara, Santa Bárbara e Candaru em 

Cavalcante-GO”, parceria entre a Promotoria de Cavalcante, o Ministério Público do 

Estado de Goiás e a Universidade Federal de Goiás (UFG). A metodologia utilizada 

baseou-se em consulta a referenciais teóricos da temática, levantamentos de campo com 

aplicação de questionários, tabulação de dados e elaboração de materiais cartográficos. 

O Diagnóstico identificou que o aglomerado do Engenho II conta com cerca de 150 

casas, 7 restaurantes, 1 açougue, 2 pousadas e 3 campings, distribuídos ao longo do 

povoado. O turismo contribuiu para geração de empregos e melhorias na infraestrutura 

local, que está em fase de constante aprimoramento, porém, aumentou o lixo e agravou 

processos erosivos. Sem dúvida o turismo demonstra seu papel na melhoria da condição 

de vida local, sobretudo no acesso. Entretanto deve-se ter em mente que esta é uma 

atividade que demanda atenção e que necessita ser aproveitada de maneira o mais 

adequado possível, em harmonia com o modo de vida local. 

 

Introdução 

O Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga possui significativo potencial 

turístico. Está situado na Mesorregião da Chapada dos Veadeiros e sua área total abrange 

três municípios goianos: Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante 

(Figura 1). Localizado em meio ao Cerrado brasileiro, em uma região denominada de 

Vãos da Serra Geral, está inserido nas bacias dos rios Paranã e das Almas. A topografia 

acidentada e rios contribuem para encontrar potencialidades naturais para o turismo. 

Nele vivem comunidades remanescentes de quilombolas, que, segundo Lima 

(2012, p. 1), são “grupos sociais que desenvolveram ao longo da formação histórica 

brasileira características próprias de ocupação da terra, organização social, produtiva e 

religiosa”. 

Foi em meados da década de 1980 que os Kalunga começaram a ser identificados 

e estudados, o que ocasionou ao longo dos anos um contato mais intenso com a 
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comunidade externa, gerando diversas transformações, sendo algumas advindas de 

turistas (ALMEIDA, 2016).  

De acordo com Almeida (2010, p. 57) o turismo é um fenômeno social que 

manifesta um crescimento constante, considerado como uma importante fonte de 

riqueza econômica e oportunidade para impulsionar áreas deprimidas nos aspectos 

econômico e social. Este pode atuar como uma fonte de renda complementar e contribuir 

para valorização da cultura e aspectos naturais locais. Mas nem sempre as 

transformações impulsionadas pelo turismo são de fato positivas, o que vai depender da 

maneira como este é implantado, gerido e lidado pela comunidade.   

Neste sentido, esta comunicação objetiva expor alguns aspectos das 

transformações produzidas pelo turismo na localidade do Engenho II, no Sítio Histórico 

do Patrimônio Cultural Kalunga, enfatizando questões relacionadas à infraestrutura e 

geração de emprego.  

 

Engenho II no contexto do Sitio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga  

O Engenho II (Figura 1) é uma das 62 localidades do Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga, é considerada como a que apresenta melhor acessibilidade, próxima 

a sede do município Cavalcante, aproximadamente 27 km (ALMEIDA, 2016), e com 

moradias mais agrupadas. Recebe fluxo considerável de visitantes, uma vez que é 

privilegiada por belas paisagens e cachoeiras, como a Santa Barbara, a mais visitada. 

Com áreas de declividade acentuada, cercado por serras e morros, o Engenho II está 

situado na porção mais elevada do Território Kalunga, com elevações que variam de 

290 a 1400 m. 

 
Figura 1. Localização de alguns dos estabelecimentos da localidade Engenho II, 

no Sitio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga – GO. Elaboração: Santos, 2016. 

 



  

 

Passos do conhecimento de Engenho II 

O Presente estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto “Diagnóstico turístico, 

estudo da capacidade de carga turística do Engenho II, avaliação dos condicionantes dos 

processos erosivos e proposição de medidas mitigadoras no entorno das Cachoeiras 

Capivara, Santa Bárbara e Candaru em Cavalcante-GO”, fruto de uma parceria entre, a 

Promotoria de Cavalcante, o Ministério Público do Estado de Goiás e a Universidade 

Federal de Goiás (UFG). O objetivo principal deste projeto é investigar as 

transformações espaciais produzidas pelo turismo na localidade do Engenho II.  

A metodologia utilizada baseou-se em estudo de referenciais teóricos sobre a 

temática e levantamentos de campo no local. Seguidos de tabulação de dados, análise e 

elaboração de materiais cartográficos.  

Foram realizados até o presente 3 campos ao Engenho II. No primeiro, em 

dezembro de 2016, aplicaram-se entrevistas aos moradores da comunidade e levantou-

se o número de moradias e estabelecimentos presentes, por meio do registro de pontos 

de GPS.  Os pontos obtidos foram trabalhados e refinados no aplicativo GoogleEarth, 

gerando um mapeamento atualizado da localidade. No secundo campo, em fevereiro de 

2017, focou-se na avaliação das trilhas. E o terceiro na finalização das entrevistas, 

realizando em 96 casas, totalizando 150 entrevistados no Engenho II. 

 

Turismo na perspectiva dos Kalunga  

De acordo com os entrevistados, o turismo melhorou a condição de vida da 

comunidade, surgiram empregos ligados direta e indiretamente a essa atividade, e a 

circulação de renda aumentou. Estes relatam que:  

“Antes a comunidade era muito isolada, tudo dependia da 

plantação, não havia outra renda”. 

“O dinheiro que corria era só dos aposentados.” 

 “O turismo dá um complemento para quem vive da roça”.  

(Moradores do Engenho II, Cavalcante - GO, 01/12/2016). 

O turismo contribuiu com melhorias na infraestrutura local, o dinheiro dos 

repasses a Associação, proveniente da taxa paga pelos turistas no CAT (Centro de 

Atendimento ao Turista), foi investido em obras para manutenção da própria localidade. 

Nos depoimentos dos tesoureiros da Associação dos Moradores: 

 “Graças ao dinheiro do turismo a água encanada chegou à 

comunidade, o barracão de festas foi arrumando e foi facilitado 

o transporte de pessoas doentes á cidade. Quando tem alguém 

doente eles arrumam e sai”. 

“O dinheiro do turismo é utilizado para organizar festas, auxiliar 

pessoas doentes, com ele foi possível construir/reformar o 

barracão da comunidade, que hoje conta com 8 banheiros, 

cozinha. A igreja também foi reformada, a estrada que dá acesso 

a comunidade. Com esse dinheiro também alugamos um 

caminhão para o transporte de areia para obras na comunidade.” 

(Tesoureiros da Associação dos Moradores do Engenho II, 

Cavalcante - GO, 02/12/2016). 

Para estas obras/trabalhos, segundo os mesmos, foram contratados os próprios 

Kalunga, o que gerou trabalho e impulsiona a economia local. Além disso, outra geração 

de renda provém de muitos moradores fornecerem alimentos (frangos, ovos, verduras) 

para os restaurantes e vendas, formando um efeito em cadeia, que beneficia significativa 

parcela de pessoas.  



  

 

Atualmente a sede do Engenho II conta com aproximadamente 150 casas, 7 

restaurantes, 1 açougue, 2 pousadas, uma com capacidade para 6 pessoas e outra para 4, 

e 3 campings com capacidade para  10 a 15 pessoas. Estes estão distribuídos em toda a 

sede da comunidade (Figura 1). 

Nos restaurantes a refeição é preparada por encomenda, e o preço por pessoa varia 

entre 25 e 30 R$. É servida comida caseira, preparada com alguns ingredientes 

produzidos na própria comunidade/território, como abobora e feijão. 

Tanto os restaurantes como os locais de hospedagem já contam com placas de 

sinalização de indicação. Em alguns restaurantes, a comida é personalizada com fotos 

de pratos típicos nas placas. No caso das áreas de camping e pousadas, a estrutura varia 

de algumas mais simples, aproveitando o próprio quintal das casas, a outras que contam 

com uma estruturação mais aprimorada. Existem dois pequenos pontos comerciais as 

“vendas”, que comercializam produtos básicos como água, salgados etc.  

 Como o movimento e número de turistas tem variações, geralmente os donos 

destes estabelecimentos conciliam mais de duas ou três atividades, dividindo seu tempo 

entre a roça, os afazeres diários e as atividades relacionadas ao turismo. Alguns dos 

homens também trabalham como brigadistas nos períodos de queimadas e/ou em outras 

atividades como encanação, obras e ocupações diversas nas fazendas vizinhas.  

Durante a realização do primeiro campo notou-se que de fato havia muitos 

moradores ausentes trabalhando naquele momento na roça. Na comunidade estavam 

aqueles que tinham envolvimento direto com o turismo, os condutores marcando 

presenças no CAT. 

 Já no segundo observou-se que a manutenção e abertura de novas trilhas para os 

locais de visitação e de lazer era um momento de reunião e trabalho coletivo. Na ocasião 

reuniram-se condutores da comunidade e quem não pertence a ela também. Naquele 

momento significativa parcela da comunidade foi mobilizada, homens e mulheres, seja 

carregando pedras para calçamento, seja trabalhando com a enxada para abertura da 

trilha, todos os envolvidos participavam.  

Alguns Kalunga comentaram que com o aumento das atividades relacionadas ao 

turismo, certos hábitos ficaram menos frequentes, como realizar visitas aos doentes. De 

certa forma aumentou a desunião entre os moradores. Além de ocasionalmente 

ocorrerem um ou outro conflito com alguns turistas discordando de regras estabelecidas 

pela comunidade, como a visitação aos atrativos ser feita com a companhia de guia e 

pagamento de uma taxa. Apesar disso, destacaram que os benefícios gerados por esta 

atividade superam os aspectos negativos (aumento do lixo, desunião, erosão das trilhas 

e enfraquecimento de alguns hábitos sociais e culturais). Os mesmos se mostraram 

preocupados com a definição da capacidade de carga dos atrativos e manutenção 

adequada das trilhas.   

 

Considerações sem finalizar 

 O projeto ainda está em fase de desenvolvimento, porém os resultados obtidos 

até o momento tornaram possível inferir sobre alguns impactos do turismo na 

comunidade e como os moradores lidam com estes. A maioria dos entrevistados 

demonstrou ser a favor do turismo, frisando sua importância para economia local e as 

melhoras que ocasionou, apesar de citarem algumas questões incômodas. A comunidade 

possui uma associação organizada, que direciona obras para manutenção da mesma e 

dos seus atrativos.  

Foi possível notar o surgimento de comercio e serviços específicos para atender 

ao turismo, além do trabalho em conjunto em algumas atividades, como manutenção 

das trilhas e obras locais.  



  

 

O Engenho II conta com infraestrutura para atender os turistas em fase de 

constante aprimoramento, tanto que entre o primeiro e segundo campo realizado foi 

possível observar algumas mudanças, como a sinalização para os restaurantes. Os 

moradores participam de cursos e demonstram interesse em se capacitarem. 

A implantação de atividades relacionadas ao turismo propiciou a criação de 

empregos, circulação de renda e infraestrutura, o que demonstra seu papel na melhoria 

da condição de vida local. Apesar dos impactos não tão favoráveis mencionados, os 

aspectos positivos os superam. Entretanto, deve-se ter em mente que esta é uma 

atividade que demanda atenção e necessita ser aproveitada de maneira o mais adequada 

possível, em equilíbrio com o modo de vida local. Ou seja, realizar o turismo 

responsável. 
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Resumo:  
O Sítio Histórico Kalunga está localizado na porção nordeste do estado, em uma área 

do cerrado brasileiro, banhado pelos rios Paranã e das Almas. Sua área total abrange três 

municípios goianos: Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. É na área 

rural do Município de Monte Alegre de Goiás, antigamente conhecido como distrito do 

Chapéu, que está localizada o Sítio Histórico Kalunga, onde se encontra nossa área de 

atuação, que tem um potencial turístico e oferece vários atrativos culturais e naturais 

para o turista. Monte Alegre pode se tornar uma área de procura turística, como já 

acontece na comunidade de Engenho II em Cavalcante.  

 

Palavras chave: Potencialidades turísticas; atrativos naturais. 

 

Introdução  
O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga é caracterizado por possuir 

potencial turístico, e se localiza no meio do cerrado brasileiro, sendo irrigado pelas 

bacias dos rios Paranã e das Almas.  

Localizado na mesorregião da Chapada dos Veadeiros, um local bastante 

procurado por pessoas que buscam realizar atividades turísticas, situado nos Municípios 

de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás.  

mailto:Thayza18@hotmail.com


  

 

Este estudo tem como recorte espacial o município de Monte Alegre de Goiás. 

Analisando o potencial para iniciar a capacitação dos moradores da comunidade em face 

ao potencial de turismo na região.  

O presente artigo traz o resultado do projeto de Turismo na Comunidade 

Quilombola Kalunga em Monte Alegre de Goiás. Ele se inclui no Programa Kalunga 

Cidadão que tem como objetivo a promoção da igualdade racial na Comunidade Rural 

Quilombola 

Kalunga nos municípios onde ela se encontra Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, 

Teresina de Goiás.  

Para se entender o turismo na comunidade Kalunga é necessário, inicialmente, 

compreender como o Cerrado contribui para a prática do turismo. Posteriormente 

entender o que é turismo, o tipo de turismo ligado ao meio ambiente da comunidade 

observando suas características típicas e como isso auxilia na busca pelo turismo, 

observar e analisar as potencialidades turísticas presente na comunidade. Criar uma 

cartilha de condutores de visitantes e realização de oficinas de capacitação.  

Para responder a essas etapas mencionadas participamos do grupo de estudo de 

turismo, com leituras voltadas à introdução ao turismo, turismo em comunidades 

tradicionais, turismo de base comunitária, tipos de turismo e implantação do turismo. 

As leituras realizadas encontram-se nas referências.  

Foram realizados três campos à comunidade, o primeiro campo, realizado em 

junho de 2015, com duração de 5 dias, teve como objetivo principal fazer o 

levantamento de atrativos naturais, culturais, observar o festejo de São João e levantar 

os pontos de atrativos com o uso do GPS.  

O segundo campo, realizado em setembro de 2015, com duração de 3 dias, teve 

como objetivo apresentar os dados coletados para a comunidade e, a partir desses dados, 

criar um mapa falado com outros locais a serem visitados e introduzir a contextualização 

do turismo na comunidade.  

O terceiro campo realizado em novembro de 2016, com duração de 3 dias, teve 

como objetivo a realização de oficinas de capacitação aos moradores da comunidade e 

apresentação da primeira versão da cartilha de condutores, criada pela equipe de turismo 

participante do Projeto. Os comentários foram positivos e de grande valia para a equipe, 

foi sugerido apenas um foco maior na história da comunidade, principalmente de Monte 

Alegre de Goiás.  

 

O cerrado e sua contribuição para o turismo  
Segundo o geógrafo brasileiro Aziz Ab`Saber(2003), “Entendemos por domínio 

morfoclimático e fitogeográfico um conjunto espacial de certa ordem de grandeza 

territorial-...- onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, formas 

de vegetação e condições climático-hidrológicas.” (AB`SÁBER,2003. P. 11,12)  

O Sítio Histórico está localizado em uma região denominada de Vãos da Serra Geral e 

é caracterizado por ser uma área predominantemente cerradeira (ALMEIDA, 2010), 

com árvores mais espaçadas e de porte médio. Essa característica contribui para 

encontrar potencialidades naturais para o turismo nos morros e serras.  

Essas características do cerrado, apoiada no fator de localidade – por estar em 

uma mesorregião com grande procura por atividades turísticas -, atraem turistas levados 

pela prática de turismo relacionado ao meio ambiente.  

Barreto (2003) define o turismo como:  

Um ato praticado por pessoas que realizam uma atividade especifica de lazer, 

fora das suas respectivas cidades, e se utilizam, para atingir seus objetivos, de 

equipamentos e serviços cuja prestação constitui um negócio. (BARRETO, 2003, p. 21)  



  

 

Podemos notar que para Barreto (2003) o turismo tem como principal motivação 

o lazer, de formas genéricas e independentes da atividade realizada pelo turista, 

formando sempre uma atividade de negócios.  

Beni (2002), define o turismo ecológico como o deslocamento de pessoas para 

espaços naturais, com ou sem equipamentos receptivos, motivadas pelo 

desejo/necessidade de fruição da natureza, observação passiva da flora, da fauna, da 

paisagem e dos aspectos cênicos do entorno. (BENI, 2002, p.33)  

Atualmente, o Ministério do Turismo (2010) conceitua o Ecoturismo como um 

segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e 

cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das 

populações. (Ministério do Turismo, 2010, p.17)  

Nota-se uma diferença conceitual entre o turismo natural e ecoturismo, porém 

os dois segmentos podem ser executados unificadamente, aprimorando assim a busca 

do turista e melhorando o sistema do mesmo.  

 

Monte Alegre: paisagens naturais  
A comunidade Kalunga em Monte Alegre tem como um dos maiores desafios a 

dificuldade de acesso, tendo como principal via de acesso a GO 118. A estrada que dá 

acesso a comunidade não tem nome e é totalmente sem asfalto. Em sua maior parte, não 

é conservada e alguns carros não conseguem chegar até o destino.  

Com o propósito de consolidar o turismo na comunidade Kalunga em Monte 

Alegre de Goiás, foi realizado um levantamento de potencialidades turísticas, realizada 

na primeira visita a comunidade. Dez locais foram visitados: Aguas termais Lagoa das 

Contendas; Bomba D’água na terra do Senhor Gurun; Cachoeira do Basílio; Cachoeira 

do Alminha; Cachoeiras e poços do Córrego da Ursa; Quedas d´água do Córrego Pastim; 

Quedas d´água do Córrego Jacuba; Praias do Rio Paranã; Praias do Rio Funil; Festejo 

de São João.  

Com o resultado desse campo foram confeccionados mapas e o resultado foi 

apresentado para comunidade no segundo campo realizado. Nessa apresentação os 

moradores puderam identificar outros pontos no mapa onde se localizava outros 

potenciais turísticos que não foram visitados pela equipe.  

Após essa identificação os moradores observaram a grande variedade de recursos 

naturais e culturais presentes na comunidade. Assim, iniciamos o processo de 

capacitação dos moradores, apresentando algumas modalidades de turismo que 

poderiam ser feitos na comunidade e realizando indagações onde colocávamos os 

moradores como agentes de criação desse turismo.  

No terceiro campo foram realizadas oficinas de capacitação voltadas aos 

primeiros socorros, introdução ao turismo, condução de visitantes, gastronomia e 

artesanato. Essas oficinas fazem parte do conteúdo da cartilha de condutores, criada pela 

equipe de turismo do IESA, para auxiliar os condutores da comunidade.  

Foram feitas a apresentação do material dessa cartilha para os moradores locais 

e com a ajuda deles foram alterados alguns temas para se adequar realidade da 

comunidade e facilitar a leitura e o entendimento dos moradores.  

O potencial turístico do Sítio Histórico Quilombola Kalunga em Monte Alegre 

de Goiás é fator que auxilia na oferta de turismo nessa região. Os moradores da 

comunidade demonstram interesse e vontade de se efetuar uma proposta de turismo 

natural na região.  



  

 

Após o levantamento dos dados concluímos que existe a possibilidade de criar uma 

oferta turística para aqueles que procuram contato com a natureza e conhecimento sobre 

a vida dos Kalunga. 

A preparação e capacitação dos moradores da comunidade são as bases para a 

comunidade buscar e lutar para a concretização desse futuro turístico, relembrando que 

esse futuro só poderá ser realizado e executados por eles e para eles, sempre 

contribuindo para a indagação sobre como se pode realizar esse tipo de turismo, 

despertando nos moradores da comunidade o desejo de se qualificar para poder receber 

o turista. 
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RESUMO 

A Assembleia Nacional Constituinte (ANC), transcorrida no Brasil nos anos de 1987 e 

1988, foi perpassada pela participação do movimento negro. Atas das audiências 

constituintes, como revela documento  anexado pelo Centro de Estudos Afro Brasileiros 

(CEAB) ao processo, apontam como proposta para a cultura no novo texto 
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constitucional itens como os seguintes: “a liberdade de expressão criadora dos valores 

da pessoa e a participação nos bens de cultura, indispensáveis à identidade nacional na 

diversidade da manifestação particular e universal de todos os cidadãos”; “a preservação 

e o desenvolvimento da língua e dos estilos de vida formadores da realidade nacional”; 

“o concurso de todos os grupos historicamente construtivos da formação do País, na sua 

participação igualitária e pluralística, para a expressão da cultura brasileira”; “o acesso 

aos bens da cultura na integridade de suas manifestações”, “a sua livre produção, 

circulação e exposição a toda a coletividade” “a preservação de todas as modalidades 

de expressão dos bens de cultura socialmente relevantes, bem como da memória 

nacional”; “preservação da ambiência dos bens da cultura, visando a garantir: o 

acautelamento de sua forma significativa, incluindo, entre outras medidas, o 

tombamento e obrigação de restaurar” “o inventário sistemático desses bens referenciais 

da identidade nacional”; e a seguinte definição: são bens de cultura os de “natureza 

material ou imaterial, individuais ou coletivos, portadores de referência à memória 

nacional, incluindo-se os documentos, obras, locais, modos de fazer e valor histórico e 

artístico, as paisagens naturais significativas e os acervos arqueológicos”. Durante todo 

o processo, pouco se viu acerca das reivindicações pela memória, identidade e da 

propriedade e seu atrelamento ao patrimônio cultural. Ainda que as audiências nem 

sempre repliquem aquilo que foi reivindicado pelos documentos, a ANC possibilitou a 

inserção de atores em uma rara oportunidade de inclusão participativa. A diferença de 

linguagens e dificuldades de compreensão de termos jurídicos em audiências afastou a 

oportunidade de maior e efetiva participação. Nesse trabalho proposto, apresentaremos 

como a posse e a propriedade das terras de quilombolas foram usados como 

arrefecimento de demandas, via patrimônio cultural; e atendimento de interesses 

financistas, via impedimento da reforma agrária. 

 

Palavras-chave: Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). Brasil. Patrimônio 

Cultural. Posse e Propriedade Quilombolas. 

 

Introdução 

 I

ndicar o patrimônio cultural como área de conflitos já foi feito exaustivamente, e em 

várias línguas. Contudo, pretendemos demonstrar um uso perverso23 desse campo de 

negociação: a não destinação da posse e da propriedade a grupos quilombolas, durante 

a ANC, como maneira de atender a influências políticas constituídas e a instituições 

hegemônicas, ainda que, quase que eufemisticamente, tivessem reconhecido expressões 

culturais dos mesmos grupos. Numa tentativa de neutralizar diferenças (SANTOS, 

2015, p.83), os congressistas da Assembleia Nacional Constituinte brasileira 

desassociaram reclames indissociáveis, como cultura e vínculo à terra. Dessa maneira, 

atenderam às vontades ruralistas latifundiárias (postergando o reconhecimento de posse 

e propriedade de terras quilombolas), ao mesmo tempo que, como palanque para as 

eleições de 1989, reconheceram as demandas culturais desses grupos, por meio do 

patrimônio cultural como “alimento da política” (p.144). A arena constituinte foi uma 

“teatralização do poder” (CANCLINI, 2008, p.161), no que concerne à cultura e ao 

patrimônio, sendo o último “o lugar onde melhor sobrevive hoje a ideologia dos setores 

oligárquicos, quer dizer, o tradicionalismo substancialista” (p.160). A oportunidade de 

“libertar os oprimidos e resolver as lutas entre classes” (p.209), por meio do 
                                                           
23 Aquilo que “[...] Ricœur denomina ‘efeitos corrosivos’ do patrimônio, ‘malefício da 

patrimonialização’, ‘nocividade’ da noção de patrimônio (RICŒUR, 2007: 414, 416, 418) ” 

(GONÇALVES, 2012, p.38). 



  

 

patrimônio24, como indica Canclini, é desperdiçada num momento ímpar para a 

redemocratização brasileira, porém ímpar também para a manutenção de privilégios dos 

grupos hegemônicos. 

A 17ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, responsável 

pelos temas que a nomeiam, na ANC, foi marcada pela participação do movimento 

negro. Destacamos o documento25 anexado pelo Centro de Estudos Afro Brasileiros 

(CEAB), como proposta para a cultura no novo texto constitucional, no qual constam, 

segundo a ata da reunião, os seguintes itens: “a liberdade de expressão criadora dos 

valores da pessoa e a participação nos bens de cultura, indispensáveis à identidade 

nacional na diversidade da manifestação particular e universal de todos os cidadãos”; “a 

preservação e o desenvolvimento da língua e dos estilos de vida formadores da realidade 

nacional”; “o concurso de todos os grupos historicamente construtivos da formação do 

País, na sua participação igualitária e pluralística, para a expressão da cultura brasileira”; 

“o acesso aos bens da cultura na integridade de suas manifestações” “a sua livre 

produção, circulação e exposição a toda a coletividade” “a preservação de todas as 

modalidades de expressão dos bens de cultura socialmente relevantes, bem como da 

memória nacional”; “preservação da ambiência dos bens da cultura, visando a garantir: 

o acautelamento de sua forma significativa, incluindo, entre outras medidas, o 

tombamento e obrigação de restaurar” “o inventário sistemático desses bens referenciais 

da identidade nacional”; e a seguinte definição: são bens de cultura os de “natureza 

material ou imaterial, individuais ou coletivos, portadores de referência à memória 

nacional, incluindo-se os documentos, obras, locais, modos de fazer e valor histórico e 

artístico, as paisagens naturais significativas e os acervos arqueológicos”26. Porém, 

durante as audiências, pouco se viu reivindicações efetivas e diretas ao patrimônio 

cultural. A mediação de documentos elaborados por técnicos baseou também essas 

proposições.  

O acesso à Constituinte certamente dignifica a condição democrática do 

processo. Ainda que as audiências nem sempre repliquem aquilo que foi reivindicado 

pelos documentos, a ANC possibilitou a inserção de atores em uma rara oportunidade 

de inclusão participativa. Contudo, a diferença de linguagens e dificuldades de 

compreensão de termos jurídicos em audiências tenha afastado a oportunidade de uma 

maior e efetiva participação. Waldimiro de Souza27, presidente e representante na ANC 

do CEAB, afirmou que a linguagem utilizada durante os debates era a “linguagem da 

perversidade”, citando de maneira explícita Milton Santos28. Ele reclama um 

reconhecimento para a maioria, que são os negros. 

 “O Congresso de 1987-1990”, dispõe Bethell, “não só teve como membros 26 

mulheres, número pequeno embora maior do que o das eleitas durante todo período de 

1932 a 1986, como também dezenove negros, inclusive a primeira deputada negra, 

Benedito da Silva (Partido dos Trabalhadores - PT, Rio de Janeiro) ” (2002, p.21). 

Questionado sobre o êxito dos parlamentares negros, exemplificado por Benedita da 

Silva, Waldimiro respondeu que “ninguém teve sucesso. As elites manipularam”29. Há, 

                                                           
24 Acompanhamos Bhabha na inteligência da expressão “cultura como estratégia de 

sobrevivência” (2007, 241). 
25 “Documentos recebidos pela Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes a serem publicados em anexo 

à ata da 17ª reunião, realizada em 30 de abril 1987”. Ata da 17ª reunião, Assembleia Nacional Constituinte, 

1987. p.242 e ss. 
26 Anexo à Ata da 17ª reunião, Assembleia Nacional Constituinte, 1987. p.252. 
27 SOUZA, Waldimiro. Entrevista realizada em 11/04/2013. Brasília/DF. Acervo pessoal. 

28 Entrevista concedida a Yussef Campos, em 10 de abril de 2013, de Brasília, por telefone. 
29 Idem. 



  

 

em suas palavras, não só desapontamento, mas também decepção e ira. A exclamar 

serem os governos brasileiros, e não só o período Constituinte, um governo de 

Apartheid, racista, perverso, desumano, que não respeita os direitos humanos. 

Mas não residiram na Subcomissão estudada os debates mais inflamados sobre 

os direitos dos negros e sua relação com cultura. A demanda maior concentrou-se na 

Comissão da Ordem Social, notadamente na Subcomissão VII-c, a Subcomissão dos 

Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, assim como questões 

referentes a propriedade e posse das terras ocupadas. A atenção voltou-se mais para as 

questões sociais do que para as culturais, ainda que não possam ser dissociadas, a não 

ser nas temáticas de trabalho da ANC. Como afirmou Antonio Augusto Arantes30, “a 

cultura é parte integrante da orem social”31. Essa Subcomissão desenvolveu anteprojeto 

que possibilitou à Comissão da Ordem Social propor, em documento apresentado à 

Comissão de Sistematização, a seguinte proposta:  

Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas 

pelas comunidades negras remanescentes dos quilombos, 

devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ficam 

tombadas essas terras bom como todos os documentos 

referentes à história dos quilombos no Brasil32. 

Fiquemos com a parte do tombamento, pois esse artigo será desmembrado, 

ficando a parte por ora tratada no corpo das disposições permanentes da Constituição, 

enquanto a propriedade foi destinada às disposições transitórias. Esse trecho se 

transformará no atual §5º do artigo 216, assim disposto: “ficam tombados todos os 

documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos” 

(BRASIL, 1988)33. Segundo Leite, “as terras dos quilombos foram consideradas parte 

do patrimônio cultural desses grupos negros e, como tal, deveriam ser alvo de proteção 

por parte do Estado” (2008, p.969). Esse reconhecimento é uma vitória da mobilização 

dos movimentos negros, ao mesmo tempo em que se torna uma vanguarda 

constitucional. Acreditamos que o mais relevante seja a vinculação da proposição que 

foi amputada é a de vincular cultura e propriedade. O reconhecimento do quilombo, seu 

tombamento e a emissão do título de propriedade poderia ser considerada o mais 

importante passo dado pelo negro e pelo Constituinte na caminhada pela desconstrução 

da desigualdade no país. Contudo, a divisão em artigos distintos – o 67 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e o §5º do artigo 216 (que determina 

o tombamento de sítios quilombolas) diminuíram a importância política do possível 

avanço, bem como implicaram em pluralidade de interpretações jurídicas sobre seus 

efeitos. O timbre de promessa na fala do presidente da Subcomissão, Ivo Lech (Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB/RS), assim como visto nas palavras do 

presidente da VIII-a, Hermes Zaneti, suscitou a expectativa que foi dirimida com a 

decepção da mutilação do artigo.  

A postergação do reconhecimento de direitos sobre a terra de quilombolas adia 

também o acesso a tal direito. Ainda hoje as tais “disposições transitórias” não 

conseguem atingir sua plena eficácia. Os quilombolas enfrentam a resistência 

conservadora – a mesma da ANC, quando não se torna lei a Medida Provisória – 

continuamos na condição provisória – que isenta os sítios do Imposto Territorial Rural 

                                                           
30 ARANTES, Antônio Augusto. Entrevista realizada em 29/04/2013. São Paulo/SP. Acervo pessoal. 

31 DANC – Suplemento, 18/7/1987, p.199, 19ª reunião. 
32 Idem. 
33 Disponível em maio de 2015.m: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Ace 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


  

 

(ITR)34 ou quando a norma que reconhece sua propriedade plena é alvo de ação de 

inconstitucionalidade no STF35. Mesmo que não possamos “prever quais eventos no 

presente serão significativos no futuro” (BERBERT JÚNIOR, 2012, p.170), tudo isso 

poderia ser evitado se figurassem do texto permanente da Constituição. Essas questões 

levam a auscultar instituições como Fundação Palmares, INCRA, FUNAI, e a disputa 

de terra associada às reivindicações pelo patrimônio cultural. Por isso, é correto em 

dedicar à Constituição brasileira, sem desconsiderar seus inúmeros avanços, a alcunha 

de inacabada, como o fez o sociólogo e congressista constituinte Florestan Fernandes. 

Afirmou que a Constituição “ficou a meio caminho, sem levar até a fundo as exigências 

e expectativas do povo” (2015, p.60). Se a Constituição é um documento que define e 

regulamenta a cultura, ou documento da cultura, ela é, na feliz definição de Benjamin, 

um documento da barbárie (2012, p.245). 
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 O referendo trabalho teve como objetivo investigar e analisar a preservação das 

árvores que servem para construção das casas Kalunga da comunidade Vão de Almas, 

do município de Cavalcante-GO. É uma pesquisa fundamentada na Ecolinguística e na 

Etnobotônica, conforme postulados dos estudiosos Couto (2007), Wilson (2012), 

Araújo (2014) e Gil (2010); e na Educação do Campo, embasado em Caldart et al 

(2012). O mesmo discute a relação contínua da comunidade e seus falantes, ou seja, a 

Ecolinguística, o conhecimento etnobotônico Kalunga e a integração da diversidade 

cultural como um todo. Esta é uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, conforme 

Gil (2010) e Bortoni-Ricardo (2008), realizada no decorrer do ano de 2015, no contexto 

a comunidade Vão de Almas. A partir da metodologia utilizada, o estudo contou com a 

colaboração de oito moradores da comunidade, ambas com perfis diferenciados. Uma 

das principais expectativas é que esse conhecimento gire em torno e dentro dos 

processos educativos escolares da comunidade e da sociedade, já que é esse 

conhecimento faz parte da cultura do país como um todo. Com tudo essa cultura para 

essa comunidade representa a história, a forma de resistência e a potencialidade 

linguística, sua diversidade e ancestralidade, e hoje é como sendo sua identidade 

enquanto territorialidade no espaço e na vida camponesa na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Ecolinguística. Etnobotônica e Sustentabilidade. 

 

 Diante da metodologia utilizada, o estudo contou com a colaboração de oito 

pessoas dessa comunidade, no âmbito de assegurar-se da logística que aborda o conceito 

de Ecolinguística. A expectativa foi que os conhecimentos apresentados pudessem 

contribuir com os estudos científicos. Pois o mesmo mostra a magnitude e importante 

riqueza do saber e do sabor da língua da localidade sobre as árvores de construção de 

casas no território Kalunga. Outra perspectiva é que esse conhecimento gire em torno e 

dentro dos processos educativos escolares da comunidade para o fortalecimento da 

formação dos sujeitos e na autoafirmação de suas identidades. 

 Assim sendo, ao ter apresento no capítulo um (I) a introdução deste trabalho em 

resumo os objetivos da pesquisa as pessoas pesquisadas o perfil de cada um e as 

perguntas de pesquisas, o que será rediscutido aqui é o capítulo três (III). Ele trata 

especificamente da base teórica do trabalho com abordagens nos conceitos de 

Ecolinguística, Etnobotânica e sustentabilidade. 

 

Bases Teóricas: Ecolinguística e Etnobotânica no prelo, a Sustentabilidade.  

 Como já dito antes, o trabalho está embasado teoricamente no contexto da 

Ecolinguística e Etnobotônica, buscando desvelar o lócus da comunidade Vão de Almas. 

Nesse caminhar, alguns autores, como Couto (2007), Araújo (2014) e Wilson (2012) 

foram lanternas para fins dessa pesquisa qualitativa que trata da relação entre povo 

língua e meio ambiente em territórios tradicionais, dentre os quais: as inter-relações, 

adaptação, evolução, diversidade, sustentabilidade e a perpetuação da cultura de uso das 

plantas que servem na construção das casas Kalunga. A sustentabilidade está 

relacionada à capacidade de compreensão sistêmica da vida, sendo que o uso 

inadequado ou superexploração dos recursos naturais disponíveis nos ecossistemas 

compromete a vida de toda espécie num território e, mais amplamente, no planeta, como 

salientou Araújo (2015) no artigo intitulado: Aplicação dos princípios ecológicos nos 

estudos linguísticos: uma abordagem ecossistêmica da linguagem.   

 

Ecolinguística  



  

 

 Como o próprio nome já diz, a Ecolinguística tem a ver com a ecologia e com 

a linguística, portanto ela não é um substituto para a sociolinguística, mas um princípio 

norteador de pesquisa entendida como estudo das relações entre língua e meio ambiente. 

Com efeito, segundo Couto (2007), ela tem uma visão integradora, englobante e para 

praticá-la é preciso ter outra visão de mundo, pois a visão integradora encara as partes 

como relacionadas ao todo, bem como o todo relacionado às partes, daí conclui-se como 

a Ecologia Fundamental da Língua. Ele aponta que tudo começa de uma base física, ou 

seja, do meio ambiente territorial. “[...] A ecolinguística não estuda só a ecologia externa 

(exoecologia) da língua, como disciplina englobante que é, ela inclui no seu objeto de 

estudo a ecologia interna da língua (endoecologia)[...]”( COUTO, 2007, p. 21). 

 Três princípios da ecologia que devem ser elencados aqui, mas já discutidos por 

outros autores e citados por Couto em sua tese (2007, p. 36): a) “A Natureza Sabe Mais”; 

isso demonstra a relação da própria natureza física com os indivíduos e dos indivíduos 

com a natureza. Reflete uma ideia de que entre uma teoria e outra, proposta pelos 

humanos, não existe saber mais ou menos existem saberes diferentes e, por isso mesmo, 

a natureza é capaz de atribuir vida, valores e conhecimentos a todos e qualquer ser vivo, 

independentemente de quaisquer que sejam as diversidades desses seres. b) “Tudo está 

ligado a tudo”; essa relação indicotomizável com a natureza fortalece essa teoria em 

vários sentidos. Em primeiro lugar, nós, nada seríamos se a natureza não existisse. Isso 

significa que a vida surgiu a partir da própria natureza. Sendo assim, hipoteticamente 

nós aprendemos ou pelo menos deveríamos aprender antes de tudo a nos relacionar em 

harmonia com a Natureza, sendo Ela o princípio e o fim de todas as coisas. 

 As diversidades biológica e linguística se preocupam com a cultura e a língua. As 

mesmas estão intrinsecamente ligadas à terra e ao território, a diversidade cultural e 

linguística e com isso a diversidade biológica. Por isso mesmo, Door e Bang afirmam 

que a teoria linguística deve ser transdisciplinar, envolvendo não só conhecimentos 

linguísticos, mas colaborando com a antropologia, a biologia, os estudos literários, a 

psicologia e a sociologia. Uma vez que a ecolinguística é o estudo das relações entre 

língua e meio ambiente, os autores especificam que o meio ambiente da língua se 

apresenta sob três formas: 1) o meio ambiente físico, ou biológico que envolve a 

organização física, 2) o meio ambiente mental, ou ideológico, e 3) o meio ambiente 

social [...] (COUTO, 2007, p.71).   

 Nesse universo ecolinguístico o território (T) é o componente mais concreto de 

comunidade, é o seu suporte material. Os rios e os mares bem como o lagos, são 

imprescindíveis, pois sem água não há vida e sem vida não há povo nem indivíduos, 

sem ele (T) não haveria fauna nem flora, portanto, o território é indispensável na 

compreensão da ecolinguística. Como se vê, a sociedade é o povo e a língua tomados 

em conjunto e, de certa forma, essa relação é o próprio objetivo da ecolinguística, 

entendida no presente trabalho e definida como estudo das relações entre língua e meio 

ambiente.  

 A etnobotônica consiste no ramo da ciência que engloba todos os estudos 

condizentes às inter-relações mútuas entre meio ambiente (plantas) e povos tradicionais. 

De maneira mais ligeiramente clara, ela é o estudo das relações entre populações e 

plantas, é o acúmulo de saberes oriundos da ancestralidade de comunidades 

originalmente tradicionais. Para fins de melhor entendimento, a familiaridade dos povos 

Kalunga com árvores de seu habitat é rigorosamente rica, eles sabem sobre a dureza, o 

peso a flexibilidade, a resistência e a deterioração de todas as madeiras de uso, 

principalmente as usadas para construir uma casa Kalunga, isso, esclarece ainda mais o 

conceito de Etnobotânica aqui para nós.  



  

 

 Em suma, nessas comunidades tradicionais é notória a quantificação de espécies 

de vegetais e a diversificação do conhecimento etnobotônico entre homens e mulheres. 

Couto (2007, p. 232) registra que “o conhecimento da flora local é maior entre as 

pessoas do sexo masculino”. O fato é que mesmo tendo sido as mulheres que, na história 

da humanidade, descobriram a agricultura, os homens, de certa forma, lidam mais com 

as plantas do que as mulheres, em específico no uso das plantas para construção de casas 

Kalunga, mais isso não descarta em hipótese alguma o conhecimento Etnobotânico 

feminino acerca da comunidade estudada.  

 Sabemos que o conhecimento etnobotônico falando aqui dos Kalunga vai muito 

além do conhecimento sobre as plantas, isto é, está relacionado a outros elementos 

bióticos e abióticos do meio ambiente em que vivem os membros das diversas 

comunidades. Cabe lembrar ainda que o interesse humano pelas plantas, como salienta 

Araújo (2014), foi o responsável pelo desenvolvimento da agricultura e urbanização, o 

que ocasionou mudanças nos espaços geográficos e a perda da diversidade da flora “O 

conhecimento etnobotânico Kalunga também se estende à diversidade do Cerrado” 

(ARAÚJO, 2014, p. 101) e do território na medida em que a população vai ocupando o 

campo como espaço de vivência e de desenvolvimento social nas comunidades 

tradicionais.  

 

Sustentabilidade  

 Como foi dito na introdução, os problemas decorrentes da ação do homem com a 

natureza surgem de modo insatisfatório. Wilson (2012) frisou isso, e aqui retomamos 

esta ideia de que as forças colossais do ambiente físico colidem com as resistentes forças 

da vida, o que equivale dizer que quando se perde a força da diversidade se perde parte 

da vida de uma comunidade, se perde com tudo a sua sustentabilidade. Wilson (2012) 

traz outras importantíssimas e perturbadoras questões sobre a concepção da diversidade 

da vida; a) será algum dia possível avaliar os danos à diversidade biológica que estamos 

sofrendo? b) e finalmente a questão de interesse fundamental é saber quanto da 

biodiversidade global podemos salvar conosco nos próximos cinquentas ou cem anos 

(WILSON, 2012, p.317-428). 

 Mas, raciocinemos um pouco: o progresso humano, como se vê, não é 

determinado apenas pela razão, mas pelas emoções características da nossa espécie 

auxiliadas e moderadas pela razão, pois a humanidade é parte da natureza. Uma espécie 

evolui ao lado de outras espécies, e é isso que nos torna tão comum entre as 

características da diversidade da vida. 

 Falar de Sustentabilidade hoje se tornou uma luta pra lá de complexa teoricamente 

e ainda mais na prática, por isso, talvez, não foi aprofundado aqui com muito afinco 

sobre o conceito, justamente pela insustentabilidade que ele nos apresenta e que vivemos 

na atualidade. Mais creio eu ter apontado vertentes para a luta em debate. Em fim, essa 

discussão há de se valer para as lutas contra-hegemônicas sociais no cerne a reafirmação 

e afirmação da vida e das identidades dos territórios tradicionais. No más, outros 

elementos para complementação ideológica deste resume se encontra no trabalho 

original o qual permitiu esse fecho de ideias apresentadas. 
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Resumo 

A pesquisa consistiu em determinar a frequência de bovinos soropositivos para 

Leptospira spp. em rebanhos do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. A área 

de abrangência do estudo está localizada nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre 

de Goiás e Teresina de Goiás, estado de Goiás, área de Cerrado com pastagens nativas 

e poucas áreas formadas. Foram colhidas amostras sanguíneas de 4.860 bovinos de 

diferentes raças e faixas etárias, machos e fêmeas, correspondentes a 136 rebanhos 

predominantemente de corte e de manejo extensivo. A pesquisa de anticorpos anti-

Leptospira spp. foi realizada pela técnica de soroaglutinação microscópica. A 

prevalência de bovinos positivos foi de 44,69%, sendo os sorovares Wolffii, 

Hardjoprajtino, Tarassovi e Grippotyphosa os mais frequentes. Observou-se percentual 

de bovinos positivos para os sorovares na ordem, Wolffii (18,40%), Hardjoprajtino 

(12,33%), Tarassovi (11,05%), Grippotyphosa (7,97%), Patoc (5,24%), Hebdomadis 

(4,71%), Pomona (3,70%), Sentot (3,48%), Withcombi (2,91%), Australis (2,77%), 

Pyrogenes (2,29%) e Shermani (2,00%), com títulos variando de 100 a 1:800. A 

frequência de soros reagentes para sorovar Brastislava, Andamana, Copenhageni, 

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Hardjobovis, Cynopteri, Javanica, Panama e 
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Autumnalis foi inferior a 1%. A educação continuada em saúde e medidas higiênico-

sanitárias devem ser implementadas para reduzir a prevalência da infecção por 

Leptospira spp. nestes rebanhos e potencialmente para o homem. 

 

Palavras-chave: dados edafoclimáticos, doenças infecciosas, leptospirose 

 

Com o avanço da tecnificação e expansão das barreiras agrícolas no Estado 

de Goiás, a bovinocultura assumiu papel importante na economia, porém a 

modernização passou a acontecer de forma não equitativa entre as regiões, aumentando 

consideravelmente a distância tanto em termos econômicos quanto sociais (Rodrigues e 

Miziara, 2008). O nordeste goiano passou então a necessitar de uma consistente 

intervenção no direcionamento deste processo, com aplicação de políticas de 

desenvolvimento regional (Freitas, CALL, 2005). Nesta região, está inserido o Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga (SHPCK), reconhecido em 1991, pelo governo 

do estado. Fazem parte de sua população, cerca de 30 comunidades de negros 

remanescentes de quilombos com aproximadamente 6.000 pessoas, distribuídas na zona 

rural (Fioravanti et al, 2008). Localizado na microrregião da Chapada dos Veadeiros, 

uma das áreas de maior interesse de conservação do cerrado, a estrita interação entre 

homens e animais, domésticos ou silvestres, aliados às condições precárias de moradia, 

saúde e educação, e a importância econômica que a pecuária representa, demandam o 

desenvolvimento de estudos que avaliem a condição sanitária dos rebanhos, 

estabelecendo a ocorrência de doenças e sua relação com o ambiente. 

Este cenário de desenvolvimento tecnológico e maior competitividade 

produtiva, propiciam condições epidemiológicas favoráveis à introdução, manutenção e 

disseminação de agentes de doenças transmissíveis (Marques, et al, 2010). Na esfera 

reprodutiva, as enfermidades responsáveis pela ocorrência de abortos, infertilidade, 

esterilidade ou nascimento de animais debilitados, constituem condição de especial 

interferência no processo produtivo, aspecto que se agrava quando o agente envolvido, 

além de afetar um amplo espectro de espécies animais susceptíveis, pode atingir também 

o ser humano, como é o caso da leptospirose (Levett, PN, 2001). 

Normalmente, os sorovares de Leptospira spp. tendem a manter 

especificidade pelo hospedeiro de manutenção, entretanto, em algumas regiões, os 

animais domésticos podem ser infectados por sorovares específicos de outras espécies 

animais, como forma de infecção acidental (OIE, 2014). Os humanos comportam-se 

como hospedeiros terminais e acidentais e a prevalência está intimamente ligada à 

relação entre os animais portadores versus agente, assim como a sobrevivência 

ambiental da bactéria e a infecção de pessoas susceptíveis. A enfermidade em humanos 

também é mais comum em países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento, onde o 

saneamento é precário, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade em 

populações com índice elevado de pobreza (Ko, et al, 2009; Diament, D, 2016). A 

identificação dos sorovares prevalentes em determinadas áreas é fundamental para o 

conhecimento epidemiológico e capaz de fornecer subsídeos para programas de 

prevenção e padrões de medidas de controle que possam minimizar a disseminação da 

doença e assegurar a saúde humana e animais (Schelotto,2012). 

O estudo foi desenvolvido no SHPCK, no estado do Goiás, sendo a área 

dividida em cinco regiões: Engenho II, Vão do Moleque, Vão de Almas (Município de 

Cavalcante), Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás e estimativa de que haja 

aproximadamente 13.741 cabeças de bovinos, distribuídas em aproximadamente 433 

propriedades rurais (Agrodefesa, 2012). 



  

 

Foram colhidos sangue de 4.860 bovinos de diferentes sexo e idades, para 

estudo da freqüência de anticorpos anti-Leptospira através da técnica de soroaglutinação 

microscópica, que consiste na introdução de diluições decrescentes de soro suspeito na 

cultura de diversas sorovariedades de Leptospira spp (Miller, et al, 2011). As amostras 

foram submetidas à pesquisa de aglutininas contra 24 sorovares de Leptospira spp. com 

diluição seriada de 1:100 até 1:800. Outras informações edafoclimáticas como tipo de 

pastagens e dados zootécnicos foram obtidos durante as visitas às propriedades, por 

meio do questionário epidemiológico fechado com informações socioeconômicas e tipo 

de atividade para caracterização da propriedade e do rebanho  

Foram avaliadas 136 propriedades, que representam 31,4% do total, e 

35,36% do contingente de bovinos existente no SHPCK. Das propriedades avaliadas, 

mais de 55% dos proprietários atuavam na atividade pecuária a mais de 20 anos, mas 

somente 1/4 viviam exclusivamente desta atividade. Em 70,66% dos entrevistados a 

exploração bovina tinha finalidade mista (consumo familiar de leite e carne e venda do 

excedente). Os bovinos são a principal fonte de renda somente para 33,53% dos 

proprietários.  

Do total de amostras analisadas, 2.172 foram positivas para pelo menos um 

sorovar de Leptospira spp., o que representou 44,69% de soroprevalência (Tabela 1). 

Este resultado é inferior aos encontrados no Centro-Oeste em outros estudos, com 

69,8% de fêmeas bovinas reagentes no Estado do Mato Grosso do Sul, 62,2% de 

soropositividade para pelo menos um de dezesseis sorovares testados no estado de Goiás 

e 81,9% de prevalência em bovinos leiteiros na microrregião de Goiânia (Marques, et 

al, 2010; Figueiredo et al, 2009; Juliano, et al, 200). Levantamentos epidemiológicos 

realizados na região Nordeste e Sudeste do país também revelaram prevalência alta em 

rebanhos, com 77,9% no estado da Bahia e 71,3% no estado de São Paulo (Castro et al, 

2008; Oliveira, et al, 2009). A prevalência encontrada no presente estudo é similar a 

observada no Maranhão, em Santa Catarina e no Paraná, próximo à 35% para fêmeas 

bovinas reagentes na SAM a pelo menos uma sorovariedade de Leptospira spp. 

(Topazio, et al, 2015; Silva et al, 2012; Hashimoto, et al, 2012). 

 

TABELA 1– Frequência de leptospirose em bovinos por região e por rebanho no Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga no período de novembro de 2014 

a novembro de 2016 

Região 

Bovinos 

amostrad

os 

Número e % 

de positivos 

na região 

% de positivos 

frente ao total 

soropositivo 

Rebanhos 

positivos 

Engenho 1.244 411 - 33,04% 18,92% 17/17 (100%) 

Vão de Almas 642 309 - 48,13% 14,22% 36/37 (97,3%) 

Vão do Moleque 903 501– 55,48% 23,07% 28/28 (100%) 

Teresina de Goiás 879 399 - 45,39% 18,37% 25/25 (100%) 

Monte Alegre 1.192 552 - 46,31% 25,42% 30/30 (100%) 

Total 4.860 
2.172 - 

44,69% 
100% 

135/136 

(99,3%) 

 

Observou-se percentual de bovinos positivos para os sorovares na ordem, 

Wolffii (18,40%), Hardjoprajtino (12,33%), Tarassovi (11,05%), Grippotyphosa 

(7,97%), Patoc (5,24%), Hebdomadis (4,71%), Pomona (3,70%), Sentot (3,48%), 

Withcombi (2,91%), Australis (2,77%), Pyrogenes (2,29%) e Shermani (2,00%), com 

títulos variando de 100 a 1:800. A frequência de soros reagentes para sorovar 



  

 

Brastislava, Andamana, Copenhageni, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Hardjobovis, 

Cynopteri, Javanica, Panama e Autumnalis foi inferior a 1%. 

A observação de maiores prevalências para os sorovares Wolffi e Hardjo 

está em conformidade com a maioria dos inquéritos sorológicos realizados em bovinos 

em Goiás, com coaglutinações seguidas principalmente pelos sorovares Wolffii, Hardjo, 

Grippotyphosa, Shermani, Icterohaemorrhagiae e Tarassovi (Marques et al, 2010; 

Juliano et al, 2000). No Brasil, o sorovar Hardjo foi apontado como o mais prevalente, 

seguido do sorovar Wolffii (Figueiredo et al, 2009; Castro et al, 2008; Topazio et al, 

2015; Silva et al, 2012; Hashimoto et al, 2012; Oliveira et al, 2009). A maior prevalência 

dos sorovares Wolffii e Hardjo, este último adaptado à espécie bovina, em relação à 

transmissão da leptospirose por roedores, revela a importância da transmissão entre 

bovinos portadores do agente patogênico (Marques et al, 2010). 

A ocorrência de infecções acidentais, causadas por sorovares que não são 

mantidos nos bovinos, como Tarassovi, Grippotyphosa, Copenhageni, Panama, 

Pyrogenes, Shermani, Andamana e Patoc, deve-se à transmissão horizontal indireta, 

pois animais mantidos a pasto têm acesso livre a lagoas, banhados e matas ciliares, onde 

existem animais silvestres e roedores que podem atuar como portadores e transmitirem 

estes sorovares para os bovinos (Marques et al, 2010; Lilenbaum W, 1996; Castro et al, 

2008; Agudelo-Flórez et al, 2009; Juliano et al, 2000). 

O risco de disseminação da doença para o homem é considerável, por se 

tratar de uma zoonose que requer condições mínimas de higiene e saneamento básico 

como medida de controle. O SHPCK é composto por comunidades carentes, de baixa 

renda e estrutura precária de saneamento básico e tratamento de água. O acesso à 

educação em saúde é restrito e as medidas de controle para a doença, como utilização 

de vacinas não seria economicamente aplicável, aumentando o risco de disseminação 

uma vez que animais e homem compartilham a mesma fonte de água. A preocupação 

de informar a estas comunidades os prejuízos sociais da doença e cuidados mínimos no 

manuseio de produtos de abortos, desossa de animais e cuidados com água de consumo 

podem ajudar a minimizar os riscos de disseminação da bactéria e reduzir a prevalência 

da infecção por Leptospira spp. nos rebanhos bovinos, como também para o homem. 
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RESUMO  
O estudo consistiu em determinar a frequência de animais positivos para brucelose e 

tuberculose bovina em rebanhos do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

(SHPCK), região com pouca tecnologia de produção, devido às características particulares: 

dificuldade de acesso e sistema de produção baseado na agricultura de subsistência. Foram 

avaliados 4.939 bovídeos de diferentes raças, sexo e idades, sendo 4.939 bovinos e 47 

búfalos da raça Murah, correspondentes 141 rebanhos de cinco regiões do SHPCK sendo: 

Engenho, Vão de Almas, Vão do Moleque, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. 

Obteve-se neste estudo uma taxa de amostragem de 35,94% do contingente de bovinos e 

32,56% do rebanho do SHPCK. A frequência de brucelose foi feita com testes sorológicos 

de soroaglutinação com antígeno acidificado tamponado, combinado com provas de 

soroaglutinação lenta e do 2-mercaptoetanol (2-ME) para confirmação. Para tuberculose 

utilizou-se de teste de tuberculinização com aplicação intradérmica de 0,1ml de purificado 

derivado de proteína do Mycobacterium bovis (PPD bovina) e 0,1ml de Mycobacterium 

avium (PPD aviária) na região cervical. A prevalência de rebanhos soropositivos foi 2,12% 

para brucelose e 3,62% para tuberculose. A sorologia positiva individual correspondeu à 

0,07% para brucelose e 0,15% para tuberculose. Contudo, mesmo com a prevalência 

observada no presente estudo ser abaixo dos índices já descritos para o estado de Goiás, a 

população local deve ser instruída a respeito dos riscos das enfermidades por se tratar de 

duas importantes zoonoses.  

Palavra-chave: bovídeos, quilombolas, zoonoses.  

 

1. INTRODUÇÃO  
O povo Kalunga representa a continuação de uma comunidade formada por negros 

que resistiram à escravidão e por outros, alforriados, que organizaram quilombos na região 

da chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás, nos atuais municípios de Cavalcante, Monte 

Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. Detentor de identidade e cultura peculiares possui 

toda uma história que caracteriza seu modo de viver, suas relações com o meio natural, com 

a própria comunidade e demais grupos, na organização social e política de sua vida, na 

construção de suas formas de subsistência, entre outros processos (BAIOCCHI, 2006).  

A Comunidade Kalunga não possui energia elétrica, nem serviços de saneamento. 

De maneira geral, as casas das famílias são feitas com materiais simples encontrados na 

região, como adobe e palha. A água utilizada pelas famílias é proveniente dos rios, não 

fazendo nenhum tratamento antes do consumo ou usando somente o filtro de cerâmica. Os 

moradores de algumas localidades mais distantes dos rios descrevem a falta de água como 

um sério problema da comunidade, especialmente na época mais seca do ano, quando se 

tem que andar grandes distâncias para a obtenção da água (NEIVA et al., 2008).  

A grande maioria tem dificuldade de mobilidade, pois são poucas as estradas de 

acesso à comunidade e o principal meio de transporte utilizado são os muares, dificultando 

o deslocamento das pessoas, o transporte de mantimentos e outros produtos vindos da 

cidade. A comunidade não dispõe de postos de saúde tendo que se deslocarem para a cidade 

de Cavalcante quando necessitam de atendimento. O nível de escolaridade dos integrantes 

da comunidade é baixo, encontram-se muitos analfabetos principalmente entre os mais 

velhos (NEIVA et al., 2008).  



  

 

Os sistemas de produção da comunidade têm como base a agricultura de 

subsistência e as principais culturas são milho, feijão, mandioca, arroz, abóbora e cana. A 

maioria das pessoas utiliza a mandioca para fabricação de farinha, utilizando-a para 

consumo próprio e para ser vendida na cidade e trocada por outros produtos, o que torna um 

importante produto em termos econômicos para a comunidade (NEIVA et al., 2008).  

O relevo da região é ondulado, formando por um conjunto de serras que dificultam 

o acesso a essas comunidades. Uma densa rede hidrográfica passa por cheias na temporada 

de chuvas, inundando planícies e campos de plantações e essas enchentes desempenham 

importante papel na deposição de material orgânico nos vales e planícies, a eles trazendo 

uma adubação natural. O povo Kalunga aprendeu a viver com todas estas variáveis naturais 

de forma harmônica, praticando agricultura e pecuária de subsistência (BAIOCCHI, 2006).  

Em relação à pecuária, a venda de bezerros representa significativa fonte de renda. 

A bovinocultura de leite, a criação de galinhas e porcos apenas para consumo próprio ou 

troca na comunidade é uma prática utilizada por todas as famílias. Um importante elemento 

na composição da renda familiar dos Kalunga são os benefícios do governo recebidos pelos 

moradores (aposentadorias, Renda Cidadã, Bolsa-Família, Cesta Básica e Salário-

Maternidade) (NEIVA et al., 2008).  

Considerando a situação sócio-cultural e econômica da comunidade Kalunga é 

evidente que se trata de um local carente de assistência, principalmente no que diz respeito 

à educação e saúde. Portanto, deve-se considerar a falta de conhecimento das pessoas sobre 

as enfermidades em geral, de como são adquiridas ou como podem ser prevenidas. Entre 

estas doenças encontram-se diversas zoonoses, como por exemplo, a brucelose e 

tuberculose bovina. A população bovina nessa região é mantida em regime de criação 

extensiva, com mínimos cuidados sanitários e de alimentação, favorecendo a permanência 

principalmente de animais mais rústicos e resistentes. Além disso, os controles sanitários 

muitas vezes são falhos, pois em muitas propriedades as vacinações não são realizadas de 

forma adequada, em decorrência da ausência de infraestrutura, dificuldade de acesso e da 

falta de conhecimento dos produtores sobre medidas profiláticas.  

Problemas ligados à higiene da exploração animal e doenças infecciosas são fatores 

que influenciam diretamente na saúde do rebanho e na saúde pública da população rural. 

Nesse aspecto, doenças como brucelose, tuberculose, determinam perdas significativas e 

apresentam grande destaque, principalmente em se tratando de saúde pública, pois são duas 

zoonoses importantes. Nesse contexto, o levantamento epidemiológico das condições 

sanitárias relativas a essas duas doenças no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, 

torna-se imperioso.  

 

2. METODOLOGIA  
O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFG, tendo sido 

registrado sob o número 009359/2014. Também foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) sob o parecer número 008/14.  

 

2.1 Local e período de abrangência do estudo  
A área de abrangência do estudo foi o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

(SHPCK), compreendendo uma área total é de 253,2 mil hectares de preservação natural. 

Inserido nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, estado 

de Goiás, a região tem altitude variável (300m a 1.200m) e clima tropical, período de seco 

e chuvoso com precipitações que variam de 1.300mm a 1.400mm, temperatura entre 28ºC 

a 34ºC e umidade relativa de 48% a 78%, com vegetação característica do Cerrado, 

pastagens nativas e poucas áreas formadas.  

Nos anos de 2014 a 2016 foram efetivadas 15 viagens nas diferentes regiões do 

estudo, incluindo serviços de mobilização para adesão voluntária dos proprietários ao 

projeto e agendamento das atividades como colheitas de sangue e testes de tuberculização.  



  

 

O critério de escolha das propriedades com criação de bovinos baseou-se nos dados 

regionais e contingentes de animais cadastrados no órgão de defesa sanitária do estado, 

a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA), na possibilidade de 

acesso às propriedades e na adesão voluntária dos proprietários rurais ao estudo. Para 

tanto, os proprietários assinaram termo de consentimento permitindo a colheita de 

amostras biológicas.  

 

2.2 Amostragem dos animais  
Compuseram o estudo 4.939 bovídeos de diferentes raças, sexo e idades, sendo 

4.939 bovinos e 47 búfalos da raça Murah, correspondentes 141 rebanhos de cinco 

regiões do SHPCK sendo: Engenho, Vão de Almas, Vão do Moleque, Monte Alegre de 

Goiás e Teresina de Goiás. A AGRODEFESA estimou que no SHPCK o rebanho 

bovino fosse de 13.741 cabeças distribuídas em 433 propriedades. Obteve-se neste 

estudo uma taxa de amostragem de 35,94% do contingente de bovinos e 32,56% do 

rebanho do SHPCK.  

 

3.3 Colheita de sangue, exames laboratoriais e teste intradérmico  
Foram realizados testes sorológicos para brucelose e tuberculinização para 

diagnóstico de tuberculose. A prova de soroaglutinação com antígeno acidificado 

tamponado foi executada para a detecção de anticorpos anti-Brucella abortus. As 

amostras positivas foram submetidas a um teste confirmatório que combinou as provas 

de soroaglutinação lenta e do 2-mercaptoetanol (2-ME), seguindo a recomendação do 

MAPA (BRASIL, 2006). A prova confirmatória foi realizada no Laboratório de Análise 

e Diagnóstico Veterinário (LABVET) da AGRODEFESA.  

Para o diagnóstico de tuberculose fez-se o teste de tuberculinização com 

aplicação intradérmica de 0,1ml de purificado derivado de proteína do Mycobacterium 

bovis (PPD bovina) e 0,1ml de Mycobacterium avium (PPD aviária) na região cervical, 

antecedida por tricotomia e mensuração da espessura da dobra da pele, por meio de 

cutímetro. Após 72 horas realizou-se a leitura realizando nova medida da dobra da pele. 

Os resultados foram interpretados de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de 

Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose (BRASIL, 2006). 

 

RESULTADOS 

Em relação aos exames sorológicos e teste intradérmico realizados nos bovinos 

do SHPCK, a Tabela 1 apresenta quantidade de bovinos testados para cada doença e a 

frequência individual e de rebanho detectadas. 

 
 

No teste de tuberculinização intradérmica comparada, para diagnóstico de 

tuberculose, houve um déficit de 8,2% (405) de animais em que não foi possível a leitura 

final após 72 horas da aplicação da tuberculina, uma vez que os proprietários não 

conseguiram fechar todos os animais, para finalizar o exame. Esta intercorrência mostra 

a dificuldade de se trabalhar nesta região, pela dificuldade de encontrar os animais, pois 

a área é extensa, muitos utilizam pastagens coletivas, sem divisão com cercas e há 



  

 

deficiência de infraestrutura segura como currais para manter os animais fechados até 

concluir os testes. 

Considerando os animais positivos para tuberculose 1 (um) era búfalo e 6 (seis) 

bovinos e os 3 (três) soropositivos para brucelose também bovinos. 

DISCUSSÃO 

Em relação a tuberculose a prevalência de 0,15% de para animais está abaixo do 

encontrado por ROCHA (2016). Considerando um menor índice encontrado neste 

estudo é possível que a criação superextensiva de bovinos resulte em menor 

proximidade entre os animais, diminuindo a chance de contagio entre os animais. No 

entanto, a prevalência de tuberculose para rebanhos no SHPCK está acima (3,62%) da 

percentagem de foco encontrado por ROCHA (2016), em que testando 18.659 fêmeas 

bovinas adultas 48 resultaram positivas a prevalência global foi 3,43% [2,20–4,67%] 

para propriedades e 0,30% [0,10–0,49%] para animais. Além disso, o autor não 

encontrou nenhum animal positivo na região nordeste do estado de Goiás. É possível 

que a compra de animais sem realização de exame prévio para tuberculose tenha 

contribuído para detecção de foco desta doença no SHPCK.  

A prevalência para brucelose observada neste estudo está abaixo da encontrada 

por ROCHA (2009) amostrando fêmeas bovinas adultas em 300 propriedades no Estado 

de Goiás descrevendo prevalência simples de 7,69% (4,67% – 10,71%) para as 

propriedades e 0,91% (0,60% – 1,22%) para os animais.  

Os resultados indicam que essas duas doenças encontram-se com baixo índice de 

ocorrência, contudo, a população local deverá ser orientada em relação as medidas de 

prevenção, haja vista que são duas zoonoses e os bovinos são fonte de alimentação tanto 

na ingestão de carne como leite, dois veiculadores dos agentes etiológicos.  
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Resumo mínimo: 

Esse estudo busca conhecer o grupo Quilombola Kalunga localizado na Chapada dos 

Veadeiros/Go, em Teresina, Monte Alegre de Goiás e Cavalcante de Goiás, onde fica 

localizada a maior comunidade Quilombola Kalunga do Brasil, juntamente com o Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. A pesquisa se faz nas Comunidades Vão de 

Almas, Saco Grande e Areião, localizadas em Teresina e Monte Alegre de Goiás. A 

pesquisa teve como objetivo identificar a situação atual dos direitos a terra bem como a 

obtenção do título de posse e propriedade aos Kalunga, e as características 

socioambientais, tais como habitação, trabalho, produção, formas de produção, situação 

econômica e cultural da comunidade e o uso de práticas que garantam a sustentabilidade 

e preservação ambiental do Cerrado, ante ao Plano Nacional de desenvolvimento 

sustentável dos povos e comunidades tradicionais. A metodologia utilizada para a 

presente pesquisa constitui-se de uma abordagem qualitativa, bem como o uso do 

caderno de campo, aplicação de entrevista semiestruturada, levantamento bibliográfico 

e a etnografia com o fim de compreender e aprender sobre o tema em tela. Conclui-se 

que os Kalunga desenvolveram um sistema produtivo que combina a prática da 

agricultura, caça e pesca de subsistência como uma de suas principais fontes de renda. 

Tal sistema econômico vem garantindo a sua sobrevivência através do uso sustentável 

dos recursos naturais há mais de um século. A comunidade convive harmoniosamente 

com o meio ambiente, tirando dele o seu sustento e utilizando os recursos naturais com 

um mínimo de impacto ambiental. Tradicionalmente esta comunidade quilombola 

desenvolve atividades econômicas voltadas para a agricultura de subsistência a fim de 

garantir o seu próprio alimento em harmonia com o Cerrado, lembrando que o Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga se localizada em uma área de preservação 

ambiental. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável – Comunidade Kalunga – Goiás. 

 

Introdução 

Na atualidade, existem 121 títulos emitidos, regularizando 988.356.6694 

hectares em benefício de 109 territórios, 190 comunidades e 11.946 famílias 

quilombolas, assim distribuídos nos Estados, Pará 56 títulos, Maranhão 23 títulos, Rio 

Grande do Sul 8 títulos, São Paulo 7 títulos, Piauí 5 títulos, Bahia 6 títulos, Mato Grosso 

do Sul 04 títulos, Mato Grosso 1 título, Rio de Janeiro 2 títulos, Amapá 3 títulos, 

Pernambuco 2 títulos, Goiás 1 título, Sergipe 1 título, Minas Gerais 1 título, Rondônia 

1 título, Total de 121 títulos. (INCRA 2012) 

O território em questão é hoje reconhecido como Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga e se organiza mediante alguns núcleos que abrigam vários povoados. 

Marinho (2008), fala em quatro núcleos principais: Ribeirão dos bois, Vão de Almas, 

Vão do moleque e Engenho II. (SEPPIR 2014). 

A área do território quilombola Kalunga possui 262 mil hectares (ha) com, 

aproximadamente, 850 famílias quilombolas. Em 1991, o quilombo foi reconhecido 

como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, pelo Estado de Goiás e no ano de 

2000 foi titulado pela Fundação Cultural Palmares (FCP), órgão vinculado ao Ministério 



  

 

da Cultura (MinC). A competência para regularização dessa área foi transferida para o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 2003 e, cinco anos 

após, no dia 20 de novembro de 2009, o território foi reconhecido por um Decreto 

Presidência (PLANO DE AÇÕES DO QUILOMBO KALUNGA. 2016). 

Observa-se um importante ecossistema no local, segundo Baiocchi (1999), a 

vegetação apresenta-se com predominância de Cerrado com incidência de matas ciliares 

ou de galeria, região de difícil acesso, cercada de Serras, transformando a região dos 

Kalunga em uma reserva biológica. Tendo em vista a abrangência da Área de 

Preservação Ambiental na região do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, 

configurando um verdadeiro santuário ecológico, sendo formado por um cerrado 

conservado e diversificado, com grandes rios, como o rio das Almas e o Paranã, cercado 

também por várias nascentes e belíssimas cachoeiras. 

 

Materiais e métodos 

  A Metodologia utilizada foi à abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica, 

bem como o caderno de campo, e a etnografia, diante disso foi elaborado o roteiro para 

a entrevista semi-estruturada. Foram levantados e analisados os seguintes indicadores 

socioambientais tais como: habitação, trabalho, produção, forma de produção. Realizou-

se a entrevista semi-estruturada com os moradores das Comunidades Vão de Almas, 

Saco Grande e Areião, foram entrevistados homens com mais de 18 anos que trabalham 

diretamente com a agricultura de subsistência. Registrou-se a realidade por meio de 

fotografias, bem como foi utilizado o registro etnográfico do local de pesquisa no 

caderno de campo. 

Para análise dos dados realizou-se o diagnóstico de conteúdo das entrevistas e 

das imagens das comunidades. As categorias analisadas foram: condições 

socioambientais (trabalho, habitação, produção, formas de produção, práticas 

ambientais e o manejo com o solo, preservação da terra). 

 

Resultados e discussão 

No ano de 1991, a área Kalunga foi reconhecida pelo Governo de Goiás como 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, por meio da Lei Estadual nº 11.409/1991. 

No ano de 2000 essas Comunidades receberam do Governo Federal, por meio da 

Fundação Cultural Palmares, o título de reconhecimento de domínio sobre a área 

habitada (BAIOCCHI, 2006, ANJOS & CYPRIANO 2007). 

Quanto a segunda categoria “mudanças na qualidade do solo”, ao responder se 

eles observam alguma diferença no solo, desde o momento em que eles começaram a 

lidar com a terra, as respostas constantes no Gráfico Número 01. 

 

Gráfico 01: Posição dos entrevistados sobre as mudanças ocorridas no solo 

 
Fonte: entrevistas realizadas pela pesquisadora, 2015. 

 

Fica evidente que 26% confirmam que o solo em que atuam encontra-se 

desgastados; e 74% não quiseram opinar sobre esta questão. As observações anotadas 



  

 

no diário de campo indicam que os entrevistados ficaram inseguros ao responder esta 

pergunta. 

A Conservation Internacional CI (2004) elaborou um estudo denominado 

“Estimativas da perda do Cerrado Brasileiro”, onde foi realizado o mapeamento da 

cobertura vegetal nativa do Cerrado a partir da análise de imagens de satélite do sensor 

MODIS e estimou que a área desmatada do Cerrado até 2002 está em torno de 54,9% 

da área original. O estudo prevê o desaparecimento do Cerrado original no ano de 2030. 

(CI,2004). Alguns autores afirmam que atualmente cerca de 80% da cobertura vegetal 

do Cerrado já foi convertida em pastagens e plantações (MYRES et.  2000) (SILVA e 

BATES, 2002). 

Nesse quadro de desmatamento do cerrado, perguntou-se a respeito de quais 

cuidados que se deve ter com a manipulação da terra do cerrado, no gráfico as respostas 

foram as seguintes: 

 
Gráfico 02: Cuidados com as terras do cerrado 

Fonte: informações levantadas pela pesquisadora, 2016 

O Maior índice, 44% refere-se a necessidade de deixar a terra descansar, 

seguidos por 31% limpar a terra e 25 % deixar a terra descansar. Existem várias maneiras 

de devolver a vitalidade e os nutrientes da terra. Dentre essas técnicas estão: a rotação 

de cultura, o pousio e pousio melhorado. 

A rotação de culturas é a técnica que preserva a terra por meio da divisão de 

uma propriedade e do cultivo de diferentes espécies vegetais em cada parte dessa 

divisão. Há, posteriormente, a troca dessas espécies em áreas pré-determinadas. Para ser 

eficaz, a técnica deve ser realizada com atenção ao espectro de minerais requisitados 

por cada um dos vegetais escolhidos de maneira tal que se complementem essa troca 

permite a diversificação da exploração dos nutrientes fornecidos e a possível restauração 

daqueles minorados na cultura anterior (FARIAS,2004. SILVA,2010). 

O pousio é a técnica utilizada para preservar a terra que mantém uma área sem 

cultivo por certo período para restabelecer os nutrientes perdidos com o plantio anterior. 

É um período em que a terra “descansa” do cultivo, isto é, uma área é mantida sem 

lavoura alguma por um espaço de tempo (FARIAS, 2004. ANDRES, 2001). 

Quando questionados a respeito das mudanças observadas no rio que margeia 

a comunidade, as respostas no gráfico nº 03 foram as seguintes: 36 % consideram que o 

rio encontra-se com pouca água e a maioria, 64% relataram que diminuíram muito a 

quantidade de peixe. 

Gráfico 03: Mudanças observadas no rio 

 



  

 

Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora, 2006. 

O Rio é considerado pelos moradores como um lugar de trabalho e de lazer, 

constituindo umas das principais fontes de alimentos da comunidade pela produção de 

peixes e disponibilização de água. A água é utilizada de diferentes formas: para pescar, 

lavar roupas, tomar banho, para o cuidado dos quintais e dos plantios. Os entrevistados 

foram questionados a respeito das práticas realizadas para descansar o solo entre um 

plantio e outro, as respostas foram as seguintes: 74 % não quiseram opinar e 36% 

responderam que o solo se encontra desgastado, os 36% responderam que para 

descansar o solo, eles mudam a plantação de lugar, de forma que o solo descanse. 

Gráfico04: Práticas realizadas para descansar o solo 

 
Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora, 2016 

Em todas as Comunidades Quilombolas Kalunga usam-se o sistema de pousio, 

o qual já fora explicado anteriormente. O pousio tradicional, todavia, apresenta-se como 

uma técnica essencial para a saúde da terra e cujo período de repouso pode variar de 

acordo com a cultura em questão e o desgaste do solo. (FENGER,2006). 

Foi questionado como o morador da Comunidade se orienta no tocante ao 

plantio e conservação do solo, as respostas foram as seguintes: 

Gráfico 05: Orientação no tocante ao plantio e conservação do solo 

 
Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora, 2016. 

Ao responder sobre ao plantio e descanso da terra os entrevistados se 

posicionaram: 55 % disseram que deixa descansara terra e depois planta no mesmo lugar 

novamente; e 45% disseram que enquanto a terra descansa, planta em outro lugar. 

Somente depois retorna novamente para a terra que estava descansando. 

No tocante ao Cerrado foi questionado o que eles retiram do cerrado para ajudar 

na sobrevivência? 

Gráfico 6: Produtos que retiram do cerrado 



  

 

 
Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora, 2016. 

Neste quesito 65% dos entrevistados disseram que buscam plantas medicinais 

no cerrado, corroborando a prática dos povos tradicionais.  No caso dos Kalunga esta é 

uma forma de resolver os seus problemas de saúde, visto que o posto médico e farmácia 

ficam distantes da comunidade desses povos. 

Os Kalunga para se manterem em suas terras utilizam práticas sociais e de 

territorialização e envolvem dimensões culturais, econômicas e políticas por este 

motivo, cabe pensar que o território contempla também uma dimensão entendida como 

um meio de subsistência, uma fonte de recursos, uma área geopoliticamente estratégica 

como uma unidade político-administrativa etc. (GIMENEZ, 2000 pg. 94). 

Sobre a importância do Cerrado para os membros da Comunidade Kalunga, as 

respostas constantes no gráfico nº 06 foram às seguintes: A maioria, 42%, respondeu 

que o cerrado é importante porque fornece alimento; em seguida, 31% disseram que sua 

importância deve-se a possibilidade da família morar e sobreviver nesse espaço. As 

respostas de 17% foram no sentido de valorizar a natureza, sua fauna e flora, e 10% 

indicaram outros motivos. Mas, se olharmos as respostas como um todo, elas giram em 

torno da sobrevivência a partir do cerrado. 

Gráfico07: Importância do cerrado para os povos Kalunga. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas pela pesquisadora, 2016. 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ele possui mais de 7 mil 

espécies de flora nativa, compreendendo regiões de 11 Estados brasileiros e o Distrito 

Federal, abriga as nascentes das bacias dos rios São Francisco, Araguaia e Tocantins, e 

os principais afluentes da bacia Amazônica e Prata. 

Esse Bioma abriga 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas, 

constituindo uma grande diversidade de habitats, que determinam uma notável 

alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias. (MMA, 2016 online.) 

Além dos aspectos ambientais o Cerrado tem grande importância social, muitas 

populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo etnias indígenas, 

quilombolas, raizeiros, ribeirinhos, babaçueiros, vazandeiros, que juntas fazem parte do 

patrimônio histórico e cultural brasileiro, e detêm um conhecimento tradicional de sua 



  

 

biodiversidade. Mais de 220 espécies de plantas desse bioma têm uso medicinal e mais 

416 podem ser usadas na recuperação de solos degradados, como barreiras contra o 

vento, proteção contra a erosão, ou para criar habitat de predadores naturais de pragas. 

Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são regularmente consumidos pela população 

local e vendidos nos centros urbanos, como os frutos do Pequi (Caryocar brasiliense), 

Buriti (Mauritia flexuosa), Mangaba (Hancorniaspeciosa), Cagaita (Eugenia 

dysenterica), Bacupari (Salaciacrassifolia), Cajuzinho do cerrado (Anacardiumhumile), 

Araticum (Annonacrassifolia) e as sementes do Barú (Dipteryxalata), (MMA, 2016 

online). 

Quanto às formas de organização do grupo, constante no gráfico nº 08, 83 % 

dos entrevistados responderam que os mais velhos lideram as comunidades e 17% 

disseram que as festas e folias de reis são importantes para a organização dos grupos. 

 

 
 

Gráfico 08: Forma de organização dos grupos 

Fonte: entrevistas realizadas pela pesquisadora, 2016. 

 

Os festejos anuais têm uma data e locais fixos, são frequentados por moradores 

de diversas partes do Sítio. Cada região tem um festejo típico. No Vão de Almas existe 

o festejo de Nossa Senhora da Abadia que é comemorado no dia 15 de agosto, nestes 

festejos ocorrem os casamentos e batizados, enquanto que no Vão do Moleque este 

festejo não é comemorado, e os casamentos ocorrem no Festejo de Nossa Senhora do 

Livramento no dia 17 de setembro, Em Janeiro tem o festejo de Folia de Reis e a Festa 

de São Sebastião, em junho tem a festa de Santo Antônio na Maiadinha, ambos festejos 

atraem pessoas de todas as partes da região, seja Kalunga ou não. Esses festejos 

simbolizam o fechamento de um ciclo, quando acaba a seca e inicia as chuvas, 

consequentemente o plantio. 

Nesses festejos também acontecem à coroação da rainha e do imperador da 

Comunidade onde acontece o festejo, toda comunidade tem a coroação da rainha e do 

imperador do festejo, que saem de cortejo por todo o centro de interação que é o local 

destinado ao evento, levando consigo comida.  

No começo do festejo é realizado o levantamento dos mastros de São Gonçalo, 

São Sebastião e de Nossa Senhora do livramento, momento este que é realizada a dança 

de origem afrodescendente chamada Sussa. As relações de poder estabelecem-se com 

base nas celebrações festivas, poderosas no reforço da identidade cultural e territorial 

Kalunga. 
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RESUMO 

Comunidades quilombolas são um patrimônio brasileiro. Apesar disso, são invisíveis a 

gestores na execução das políticas sociais. Grupo de pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás organizou uma agenda pactuada com essas comunidades, com vistas a 

conhecer, intervir e implementar ações de resgate de cidadania. Esse resumo apresenta 

algumas delas, buscando explicitar como se deram as investigações, discussões, 

projetos, encontros e seminários. O resultado é uma parceria longitudinal, que têm 

discutido e divulgado o processo de vida e demandas dessas comunidades. Destaca-se a 

presença de representantes em eventos, reuniões com gestores para estruturação de 

planos municipais e publicação de trabalhos e livros. A vivencia têm oportunizado 

promover o conhecimento e o empoderamento do grupo quanto a seus direitos enquanto 

cidadãos brasileiros, bem como despertada a importância de organização dessas 

comunidades para produção, geração de renda e alcance de melhorias para a 

comunidade.  

Palavras-chave: comunidades quilombolas – qualidade de vida – organização 

comunitária 

 

ACERCA DO TEMA E PROBLEMA 

As comunidades remanescentes de quilombo são designadas como grupos étnico-

raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria e relações 

específicas com o território, além da presunção de ancestralidade negra relacionada a 

resistência à opressão histórica sofrida, sendo consideradas patrimônio histórico e 

cultural brasileiro36. Apesar da importância no processo de construção da identidade e 

história brasileira, os remanescentes de quilombo sofrem com a exclusão social e a não 

efetivação de direitos básicos. O cotidiano da maioria destas comunidades inclui o 

acesso precário à saúde, moradia, educação, alimentação, trabalho e saneamento 

básico37, apesar da inclusão recente destas populações tradicionais nas políticas públicas 

em diferentes áreas.  

Ainda são limitadas as informações sobre as comunidades quilombolas no Brasil, o que 

exige ampliação das pesquisas, a fim de melhor conhecer sua forma de organização e 

necessidades sentidas/não sentidas, com vistas a subsidiar a proposição de ações e a 

construção de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida, garantia de 

direitos e valorização da cultura quilombola. De forma agregada, os estudos não têm 

empoderado as comunidades, que continuam abandonadas, invisíveis e sem acesso a 

resultados ou mesmo ações decorrentes dos achados obtidos junto a esses povos. 

A experiência aqui relatada trata do processo de aproximação, interface e planejamento 

conjunto, feito entre grupo de pesquisa da Universidade Federal de Goiás e as 

comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Como trata-

se de um relato de experiência onde se incluem diversas vivencias, para facilitar sua 

leitura, serão apresentadas a intenção (objetivos), o fazer conjunto (metodologia) e onde 

chegamos (os resultados) de forma agrupada em cada uma delas. 

 

SENTA QUE LÁ VEM HISTÓRIA 

O Marco Histórico da aproximação do grupo com comunidades quilombolas foi 2008, 

                                                           
36 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
37 MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Pesquisa de avaliação da situação de 

Segurança Alimentar e Nutricional em comunidades quilombolas tituladas. Brasília-DF: MDS, 2013. 15p.  

 



  

 

por meio do projeto “Saúde e qualidade de vida de famílias quilombolas do Tocantins”, 

cujos resultados nos alertaram para um universo até então desconhecido, e que merecia 

um olhar mais cuidadoso. Com a implantação de um Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) em 2009, veio a demanda do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC): como estava sendo utilizado 

o recurso financeiro em dobro para a alimentação escolar que gestores de municípios 

com comunidades quilombolas recebiam? O desafio era estabelecer um diálogo com as 

comunidades afim de mostrar nossa intenção. E nos contrapormos a uma fala que foi 

muito recorrente: “muitos vêm até nós – prometem – fotografam – pegam dinheiro do 

governo. Depois vão embora e nunca mais voltam”. Nossa opção foi buscar uma 

parceria governamental, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEMIRA) e 

juntos traçarmos uma estratégia. E ela veio na forma da oficina “Alimentação, saúde e 

qualidade de vida de escolares quilombolas”, realizada em 2011 cujo objetivo foi 

construir coletivamente proposta de investigação sobre saúde e qualidade de vida em 

comunidades escolares quilombolas. Estruturada em 4 eixos de discussão contendo 

questões norteadoras: (1) cardápio escolar/alimentação escolar; (2) agricultura 

familiar/plantio; (3) estrutura física da escola; (4) saúde e alimentação das crianças 

escolares, a oficina contou com representantes das comunidades quilombolas Kalunga 

(Cavalcante, Monte Alegre, Teresina de Goiás), Baco Pari (Posse), Quilombo dos 

Magalhães (Nova Roma), Cedro (Mineiros) e Jardim Cascata (Aparecida de Goiânia); 

além de parceiros locais. A realização da oficina permitiu compreender como se dá o 

cotidiano destas comunidades em relação aos temas discutidos e os resultados reiteram 

a importância da proposição de ações resolutivas em oito eixos de ação: (1) condições 

de saúde e nutrição; (2) infraestrutura; (3) gestão; (4) controle social; (5) agricultura 

familiar; (6) alimentos e alimentação escolar; (7) educação permanente e (8) mundo do 

trabalho. A partir daí tínhamos o retrato dessas comunidades e a perspectiva de elaborar 

um projeto capaz de responder a essas demandas: “Alimentação, saúde e qualidade de 

vida de escolares quilombolas de Goiás”, para execução nas comunidades parceiras, 

aprovado no CEP-UFG protocolo nº 263/2011. 

 

UMA PARCERIA QUE VAI E FICA 

1- Dando visibilidade à (in)segurança alimentar e nutricional junto às 

comunidades quilombolas 

O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional inclui dentre suas ações a 

promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do Direito Humano a 

Alimentação Adequada (DHAA) para esse grupo populacional38.  

Para que: refletir sobre as possibilidades e limitações no uso de escala de avaliação da 

SAN junto a comunidades quilombolas.  

Como: questionário contendo a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 

cuja classificação da SAN no domicílio é feita em quatro níveis: segurança alimentar, 

insegurança alimentar leve, moderada ou grave, no período de três meses, por meio de 

15 perguntas39. 

                                                           
38 CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN. Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012/2015.  Brasília, DF: CAISAN, 2011. 132 p. 
39 SEGALL-CORRÊA, AM.; MARIN-LEON, L. A Segurança Alimentar no Brasil: proposição e uso da Escala 

Brasileira da Insegurança Alimentar (EBIA) de 2003 a 2009. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, v. 

16, n.2, p. 1 - 19, 2009.  



  

 

Achados: entrevista com 214 famílias de estudantes quilombolas, vinculadas a 12 

comunidades de Goiás, cujo resultado identificou 75,2% das famílias com algum grau 

de IA e 17,2% dos estudantes apresentavam excesso de peso40. 

 

2- Alimentação escolar nas comunidades quilombolas: como tem sido utilizado o 

recurso financeiro do PNAE? 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) representa política pública de 

apoio aos estudantes de escolas públicas brasileiras. Diante da situação de IA, a 

importância da preservação e resgate do costume alimentar, desenvolvimento da 

economia local e consequente reconhecimento de sua importância no processo histórico 

cultural do país, os remanescentes de quilombos são diferenciados junto ao FNDE/MEC 

no recebimento do recurso do PNAE. A Lei nº 11.947/200941 preconiza que escolas 

localizadas nessas áreas têm recurso financeiro per capita em dobro, agricultura familiar 

priorizada e o cardápio deve valorizar o costume alimentar desta clientela.  

Para que: avaliar aspectos gerais do PNAE em comunidades quilombolas de Goiás, 

certificadas pela Fundação Cultural Palmares. 

Como: Estudo transversal descritivo e exploratório, realizado em sete municípios, por 

meio de questionário contendo o Marco Legal do PNAE, incluindo os atributos do 

PNAE quanto ao recurso financeiro e agricultura familiar; características dos cardápios 

referente à diversidade de alimentos e composição nutricional. 

Achados: 31 escolas cadastradas no Censo Escolar 2012. O valor per capita de escolas 

quilombolas era desconhecido por 75% dos representantes do Conselho de Alimentação 

Escolar. Dezessete (54,8%) escolas compravam da Agricultura Familiar, das quais em 

11 (35,5%) o fornecedor era quilombola. Apenas um cardápio estava nutricionalmente 

adequado. O PNAE nesse espaço mostrou-se ineficaz quanto ao valor e utilização do 

recurso financeiro, da compra da agricultura familiar e da adequação do cardápio da 

alimentação escolar. Mesmo quando presente, o recurso financeiro, garantido por lei 

para escolas localizadas nessas comunidades era desconhecido (ou ignorado?) pelos 

gestores.  

3- Sabores e saberes de quilombolas de Goiás 

O processo histórico das comunidades quilombolas se traduz num acesso precário à 

saúde, moradia, educação, alimentação, trabalho e saneamento básico2. Resgatar sua 

importância exige levar em consideração os conhecimentos dos povos tradicionais, 

como as comunidades quilombolas. A interface se dá pelo projeto “Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bem-Estar Humano” 

(Biodiversity for Food and Nutrition - BFN Project), em desenvolvimento em quatro 

países, dentre eles o Brasil. Seu objetivo é promover o uso sustentável da 

agrobiodiversidade para a alimentação e nutrição por meio da ampliação de 

conhecimentos sobre os benefícios nutricionais de espécies vegetais, registro de 

preparações e conhecimentos de comunidades tradicionais, com fortalecimento do 

processo produtivo.  

Para que: Identificar saberes e sabores de populações nativas deste bioma com vistas a 

contribuir com a sobrevivência do Cerrado.  

                                                           
40 CORDEIRO, M.M.; MONEGO, E.T.; MARTINS, K.A. Excesso de peso de estudantes quilombolas de 

Goiás e a insegurança alimentar em suas famílias. Rev. Nutr. [online]. 2014, vol.27, n.4, pp. 405-412. 
41 BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Lei n° 11.947, de 16 de 

junho de 2009. Brasília, DF: MEC, 2009. 
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Como: Vivência em comunidades quilombolas por meio de rodas de conversa e 

questionários estruturado, cujas questões remetiam à produção e ao consumo de 

alimentos, com ênfase naqueles oriundos do Cerrado. 

Achados: Comunidade com 70 famílias, cuja organização está vinculada a associação 

que articula a maior parte das questões políticas e econômicas pertinentes, com destaque 

para o apoio à produção agrícola e comercialização dos produtos pelos moradores. Os 

impulsionadores da economia são a mandioca, pimenta, maracujá e o abacaxi, e 

processados como a farinha, polvilho, conservas de pimenta e polpa de frutas. O 

consumo alimentar é qualitativamente restrito, com destaque para o arroz, feijão, carnes, 

alguns tipos de hortaliças, mandioca, milho com seus derivados e rapadura. A 

comunidade não possui equipamentos públicos de saúde em seu território, não há 

serviço de saneamento básico e o abastecimento de água é feito por meio de poços e 

cisternas. Os estudantes são atendidos em estabelecimentos da rede pública fora da 

comunidade. Grande parte dos jovens busca empregos nas zonas urbanas dos 

municípios a fim de conseguir melhores condições de vida, sendo os principais atores 

do êxodo rural. É necessário buscar uma discussão participativa que inclua o sistema 

alimentar e o resgate da cultura alimentar quilombola; considerando seus saberes (o que 

sabem?) e sabores (como fazem o que comem?). 

4- A cultura quilombola está presente na vida das comunidades quilombolas? 

Apesar da reconhecida importância no processo de construção da história e identidade 

do Brasil, os remanescentes de quilombos ainda sofrem com falta de acesso a direitos, 

como a educação. Na trajetória de luta por uma educação contextualizada, o marco 

referencial são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola, que recomendam a inserção da história e cultura quilombola na educação 

ofertada aos estudantes destas comunidades.  

Para que: investigar como a temática quilombola tem sido contemplada no projeto 

político pedagógico (PPP) de escola que atende estudantes de uma comunidade 

remanescente de quilombo. 

Como: Pesquisa social exploratória e estratégica, com abordagem qualitativa das 

informações, por meio de entrevistas semiestruturadas, roda de conversa, observação 

das atividades cotidianas e análise do PPP da escola.  

Achados: A população do estudo foi composta pela liderança da comunidade 

quilombola, equipe escolar e nutricionista do município. A investigação incluiu aspectos 

relacionados à caraterização geral da escola, à alimentação escolar, além da inserção da 

temática quilombola na escola. A alimentação escolar não atende ao preconizado pela 

legislação e a cultura alimentar quilombola não está inserida nas atividades escolares. A 

falta de formação docente e a inexistência de materiais didáticos foram citadas como 

dificuldades para trabalhar a temática quilombola na escola.  

Parece oportuno concluir com uma aproximação da Constituição Brasileira, afirmando 

que, apesar das iniciativas de promoção do desenvolvimento e inclusão social dos povos 

quilombolas, muitas comunidades ainda estão longe de ter acesso aos direitos sociais 

básicos, o que torna emergencial a implementação de políticas públicas mais efetivas 

para a melhoria da qualidade de vida e preservação e valorização de sua história e 

cultura.  

 

MULTITERRITORIALIDADES E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

Orimar Souza Santana Sobrinho. Universidade Federal Do Tocantins (UFT).  

orimar@uft.edu.br 

mailto:orimar@uft.edu.br


  

 

Joana D’arc da Silva Rodrigues. Universidade Federal Do Tocantins (UFT). 

darcjoana@mail.uft.edu.br 

Elisabete Rodrigues da Silveira. Universidade Federal Do Tocantins (UFT). 

btsilveira@uft.edu.br 

Paulo Renato Franco. Universidade Federal Do Tocantins (UFT). 

paulinhobafafa@yahoo.com.br  

 

RESUMO 

 

Visando examinar as alterações recentes ocorridas no modo de vida de grupos sociais, 

este trabalho comunica sobre processos contemporâneos que vem modificando a vida 

de relações das comunidades do território quilombola do Norte goiano e Sudeste 

tocantinense, consciente de que as condutas territoriais introduzidas pelo Poder Público 

produziram alterações no modo de vida tradicional dessas comunidades.  Neste trabalho 

serão adotados procedimentos metodológicos através de consultas em fontes 

secundárias de diferentes Instituições e levantamento de dados primários.  Este trabalho 

se divide em sete partes que se complementam a partir desta introdução, seguida pelos 

objetivos, geral e específicos, procedimentos metodológicos, discussão teórica, alguns 

resultados e as referências consultadas e utilizadas. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho comunica sobre processos contemporâneos que produzem 

rebatimentos na vida de relações das comunidades do território quilombola do Norte 

goiano e Sudeste tocantinense, consciente de que as condutas territoriais realizadas 

pelos diferentes grupos sociais para formação das coletividades viabilizam a 

“territorialização”, compreendida como materialização dos processos sociais, políticos 

e simbólico-religiosos de qualquer grupo e que serve de base para analisar a formação 

do seu território ou a “desterritorialização”, vista como o seu contrário, o “fim dos 

territórios” 42.  

Portanto, para examinar as alterações recentes ocorridas no modo de vida dessas 

comunidades importa considerar o desenvolvimento técnico e o estágio atual da 

urbanização. Estes elementos, analisados juntos, ajudam a compreender as alterações 

ocorridas no modo tradicional de produção que modificam a distribuição espacial das 

atividades e das pessoas no território dos diferentes grupos sociais.  

 

OBJETIVOS 

 

Neste sentido, é nosso objetivo geral analisar as transformações recentes 

ocorridas na vida de relações da população do Território Quilombola do Norte goiano e 

Sudeste tocantinense, observando as modificações no modo de vida e no modelo de 

produção tradicional dessas Comunidades. 

Alguns procedimentos específicos serão adotados para nortear a pesquisa como: 

investigar o acesso a equipamentos eletrodomésticos, bens móveis de uso pessoal e às 

                                                           
42 A liberdade para utilizar estes termos tem ligação direta com os trabalhos de Rogério Haesbaert 

nas discussões sobre o território e o processo de “desterritorialização”. Para maiores informações 

consultar: Concepções de Território para Entender a Desterritorialização. (in), Território, 

territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial / Milton Santos... [et al.]. – Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2007. 3. Ed. Ou Da Desterritorialização à Multiterritorialidade. Anais do X Encontro 

de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo. 

mailto:btsilveira@uft.edu.b
mailto:Paulinhobafafa@Yahoo.Com.Br


  

 

redes de informações; analisar o uso de equipamentos e defensivos na produção 

agrícola, dentre outros. 

 

JUSTIFICATIVA 

Tomamos como pressuposto que as frentes de ocupação, povoamento e de 

intensificação da produção agropecuária realizadas na porção mais setentrional do 

Brasil desde meados do Século XIX, ocasionaram as marcas da distribuição desigual 

das atividades e das pessoas.  

Para Santana Sobrinho (2015, p. 71), foram as mudanças ocorridas no campo 

durante o Século XX e o modelo de expansão da fronteira agrícola que produziram um 

conjunto próprio de choques no interior do território brasileiro, provocando com isso 

novas ondas de territorialização e modificando o modo tradicional de produção e manejo 

nas atividades agropecuárias, transformando características próprias das populações 

rurais.  

Neste sentido este trabalho se justifica pela necessidade de identificar e 

compreender os fatores que operam no interior das comunidades quilombolas do Norte 

goiano e sudeste tocantinense (com foco na comunidade Kalunga) e que produzem 

rebatimentos de natureza diversa e muitas vezes conflitante com o modo de vida e de 

produção tradicional que marcam essas comunidades. Portanto, o problema a ser 

investigado indaga: de que maneira o avanço das técnicas, o processo de urbanização, o 

acesso à informação e a mobilidade do capital e do trabalho tem produzido 

transformações no interior das comunidades quilombolas do Norte goiano e Sudeste 

tocantinense?  

Espera-se ao final da pesquisa, elaborar um croqui exploratório do território 

estudado, seus núcleos residenciais/familiares e as principais transformações ocorridas 

nos hábitos e costumes tradicionais dessas famílias, em razão de processos próprios da 

modernização da sociedade contemporânea. 

 

METODOLOGIA  

A materialização das intenções desse estudo obedecerá, tanto quanto possível, 

os procedimentos da Figura 1.  

 

Figura 1: Procedimentos Metodológicos da Pesquisa - 2017 

 
Fonte: Elaboração própria 

 



  

 

Para compreender o processo histórico que permeia a divisão territorial no 

Brasil, serão considerados inicialmente os estudos realizados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), disponibilizados em seu sítio eletrônico no diretório 

“GEOCIÊNCIAS”, bem como estudos técnicos de grande relevância como: REVISTA 

BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Outras fontes secundárias serão utilizadas para 

explicar o protagonismo recente das Comunidades Quilombolas como objeto de 

políticas públicas como: DIEGUES (2008), DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA 

SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Populações Tradicionais 

(SEPLAN-TO) e também textos que compõe a obra organizada em INCRA (2006) 

Aniceto Cantanhede Filho. Andréa Flávia Tenório Carneiro. Caroline Ayala ... [ et al.] 

(2006). As bases cartográficas digitais disponibilizadas por diferentes instituições de 

ensino e pesquisa como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

IBGE, dentre outras serão utilizadas para elaboração dos documentos cartográficos. 

Acredita-se que a natureza diversa e contraditória própria da existência humana, poderá 

exigir correção de percurso ou adoção de outras ferramentas técnicas, para analisar os 

fenômenos e processos que operam nas modificações ocorridas nas comunidades 

quilombolas que se pretende estudar aqui. 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

Pode-se afirmar que hoje a Comunidade Kalunga no Norte Goiano e Sudeste 

tocantinense se configura eivada de idiossincrasias, devido a processos diversos que 

modificaram sobremaneira as marcas de sua identidade familiar e territorial. A divisão 

do estado de Goiás para criação do Tocantins produziu, além da fronteira geográfica que 

dividiu a Comunidade Quilombola em duas porções distintas, a principal agravante que 

diferencia as duas comunidades é a que tange aos direitos de posse e uso das terras.  

Oficializada pela Constituição Federal de 1988 no Artigo 13 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, a divisão do estado de Goiás para criação do estado do 

Tocantins na porção Norte daquele território revela, dentre outras peculiaridades, 

aquelas ligadas aos diferentes modos de apropriação de terras e de seu uso nesses dois 

estados e de maneira especial, a parte desse território historicamente ocupada pela 

população cuja vida de relações e modo de produção se caracteriza como “formas 

atualizadas dos antigos quilombos”, conforme Arruti (2006, p. 81).  

Vale destacar que em 1991 o Governo do Estado de Goiás reconheceu como 

“Sítio Histórico e Patrimônio Cultural de Goiás” a comunidade Kalunga localizada nas 

terras ao Norte do Estado. Em 1998 a Fundação Cultural Palmares certificou a 

“Comunidade Kalunga de Goiás” caracterizando assim o território e sua condição de 

“Comunidade Quilombola”. Em 11 de junho de 2005 a referida Instituição certificou a 

“Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso” no Sudeste do Tocantins, delimitando 

sua parte desse território e a marca característica de “Comunidade Quilombola”. 

Entretanto, a configuração do território da comunidade Kalunga de Goiás consolida-se 

sob a posse legal ou privada das propriedades no interior do seu território, diferenciando-

se da Comunidade Kalunga do Mimoso, que optaram pelo título de propriedade coletiva 

das terras, se auto reconheceram como remanescentes de quilombos e fundaram a 

Associação Kalunga do Mimoso.    

 

RESULTADOS 

Espera-se ao final da pesquisa elaborar um “croqui” exploratório do território 

Kalunga, identificar a distribuição espacial dos diversos núcleos residenciais/familiares 

existentes e compreender algumas mudanças de hábitos e costumes tradicionais nesses 



  

 

núcleos, em razão do acesso recente a bens e direitos sociais que induzem os processos 

de modernização da sociedade contemporânea.   
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O SABER E O CONHECIMENTO DO CERRADO INSERIDO NAS PRÁTICAS 

DOS QUINTAIS DE MULHERES ASSENTADAS, VÃO DO PARANÃ - GO. 

 

Silva, Patrícia Pereira da¹; ALMEIDA, Maria Geralda de². 

 

Palavras-chave: Mulheres Rurais, Quintais, Cerrado. 

 

 BASE TEÓRICA  

 

Estudos apontam que assentamentos rurais possuem formas de origem 

diferenciadas, desde regularização fundiária em terras ocupadas por posseiros a 

ocupação de áreas improdutivas ocupadas por movimento de luta pela terra (MST) 

(Leite, S. et al. 2004). Isso mostra historicamente que comunidade rural sobre tudo a 

que vive em assentamentos luta com questões complexas no seu dia a dia, 

principalmente relacionadas a dificuldade de acesso à recursos básicos, água, 

eletricidade, saúde, regularização das terras, entre outros. Os assentamentos estudados 

estão localizados no estado de Goiás, que se destaca entre os estados no crescimento 

econômico, devido à agropecuária e à produção de grãos. Levando em consideração a 

produção de grãos da região o Nordeste Goiano representa apenas 2% da produção total 

do estado (Rocha, M. F. M. F. et al. 2010).        E, este Nordeste hoje tem os maiores 

problemas socioeconômico do estado, visto que a região do Vão do Paranã traz não só 

esse problema de produção, mas também aqueles relacionados à questão socioambiental 

e humana. Fazem-se necessárias ações que busquem contribuir para o desenvolvimento 

desta região. A região do Vão do Paranã que se insere dentro da microrregião Nordeste 

Goiano, juntamente com a chapada dos Veadeiros, faz parte do bioma Cerrado. O 

cerrado no seu contexto geral é o segundo maior bioma brasileiro, perdendo apenas para 

a Amazônia, porém este bioma está altamente degradado pela ação humana. Com isso 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1991_v53_n4.pdf


  

 

hoje restam apenas 20% de sua área original preservada, e nesta área está concentrada 

5% de toda a biodiversidade do planeta, (MACHADO, R. B. 2004). Por isso a 

importância de ações que possibilitem a aquisição de maior conhecimento de suas 

riquezas e também instigue a entendê-lo e a valorá-lo, buscando as oportunidades 

considerando a preservação ecológica do mesmo, juntamente com a cultura local. O 

conhecimento do Cerrado presente no cotidiano das mulheres assentadas é um exemplo 

de que as mulheres rurais têm uma importância muito grande na tradição da agricultura 

familiar, sobretudo no quintal, onde neste espaço a mulher rural possui seus 

conhecimentos com as plantas, para fins medicinais ou alimentação. Conhecimentos 

estes adquiridos historicamente, passados de mãe para filha, por gerações (Pereira, B. 

M. 2011). Ainda assim, as mulheres são pouco valorizadas, o que mostra que há uma 

grande necessidade de reforçar a cultura campesina, e da importância do capital social, 

a valoração local. Tudo isso embasado no uso e proteção dos bens naturais no caso o 

Cerrado, buscando, a geração de oportunidades que colaborem a distribuição de renda, 

levando a diminuição da miséria humana. Estabelecendo, assim, a igualdade social e 

formando disseminadores de conhecimentos tradicionais passando o legado do 

conhecimento de geração para geração, para assim chegarem há autovalorização. Desta 

forma o projeto intitulado “A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: 

troca de saberes sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã 

– GO” envolve alunos e docentes dos cursos de Geografia, Engenharia Florestal e de 

Nutrição do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), da Escola de Agronomia, 

Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos (EA), Faculdade de Nutrição. Ele tem 

como proposta a troca de saberes entre a academia e as mulheres de assentamentos 

presentes na região Vão do Paranã, buscando contribuir para o desenvolvimento dos 

assentamentos contemplados.  

 

 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral do projeto é capacitar as mulheres com oficinas e ações que visam à 

troca de conhecimentos e saberes entre a Universidade e as assentadas com temáticas 

ligadas à valorização dos quintais agroecológicos para o Cerrado, economia 

solidária/social, segurança alimentar, nutrição familiar e aproveitamento de frutos dos 

quintais, valorização e uso dos recursos florestais, por meio da produção  de  mudas,  

além  de  cursos  que  proporcionem  a  discussão  sobre  as questões de gênero e políticas 

públicas para mulheres. O objetivo especifico para esta comunicação, é a pesquisa nos 

quintais, buscando conhecer as experiências, práticas, saberes e relação que as mulheres 

vivem e produzem neste espaço.  

 

 METODOLOGIA  

Este projeto está em andamento, ocorrendo visitas aos locais determinados para 

o estudo. Visitas de reconhecimento foram realizadas para obter o diagnóstico das 

necessidades das comunidades rurais da região. Com base nele foi realizado às oficinas 

e pesquisa nos quintais. No município de Simolândia já foram executadas às oficinas de 

Nutrição, Mudas e Saúde da mulher, atendendo o assentamento PA Zumbi dos 

Palmares, e pesquisa em quintais presentes nos assentamentos PA Zumbi dos Palmares 

e PA Simolândia. A metodologia da pesquisa se baseia no Diagnostico Rural 

Participativo (DRP), com entrevistas semiestruturadas, uma metodologia por meio de 

perguntas chaves que são determinadas antes de ir ao campo. Estas entrevistas permitem 

ao entrevistado se expressar com maior liberdade sem limitações criadas por 



  

 

questionários, e também ajuda a criar um ambiente aberto de diálogo (Verdejo, M. E. 

2006). As entrevistas foram direcionadas para saber: Quem cuida do quintal? Ele se 

identifica como seu espaço? Quando surgiu e quem teve a iniciativa de fazer o quintal? 

Quais plantas foram introduzidas no espaço e para qual motivo? Quais são as 

dificuldades neste espaço? Quais espécies são do cerrado e qual é o uso delas? Também 

foram utilizados roteiros de observação nas mesmas temáticas em especial observando 

como a mulher está inserida neste espaço, fotografias e croquis que servem para 

representar a dinâmica dos quintais, buscando sempre a troca de saberes entre os 

estudantes e os parceiros da comunidade.  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados e resultados dessas ações alcançadas até o momento nos permitiram 

identificar os locais já visitados e com as oficinas executadas proporcionaram uma visão 

ampla de que é possível obter uma melhor qualidade de vida e valorização da 

biodiversidade local, e da identidade da comunidade. No município de Simolândia, 

foram visitados oito quintais onde foram observadas variedades de plantas do cerrado e 

plantas cultivadas que foram levadas para aquele ambiente. As plantas do cerrado, 

utilizando principalmente para fins medicinais em formato de chá, garrafadas ou apenas 

consumindo frutos. Os quintais da região tende a ser um espaço tanto do homem quanto 

da mulher, ambos realizando tarefas simultaneamente, o homem geralmente cuida 

pequenas plantações como milho e mandioca, das criações de aves, e as mulheres das 

hortas, plantas ornamentais entre outras atividades, porem ambos ajudam em todas as 

atividades. Por se tratar de um assentamento recente, os quintais foram construídos pelos 

próprios moradores, por isso a presença de muitas plantas do cerrado que não foram 

retiradas no processo, as plantas do cerrado mais encontradas nos quintais foram 

Tatarema, usada para problemas intestinais; Tambaiba que dizem ser um remédio contra 

o câncer é utilizado a seiva da planta; Favela, utilizada como antibiótico para os animais; 

Pácari, utilizada como antibiótico, colocam diretamente sobre feridas, entre outras 

espécies. As plantas cultivadas mais encontradas que não são do cerrado foram, acerola, 

laranja, manga, goiaba, algodão, banana, mamão, capim santo, e outras, sempre com a 

intenção de complementar a alimentação ou mesmo a renda da família. As maiores 

dificuldades enfrentadas pela comunidade são a forte escassez de água, que dificulta 

muito no cuidado do quintal e da saúde, o solo que muitos dizem não ser apropriada 

para o plantio, e também a dinâmica do assentamento em que até hoje existe famílias 

que não possuem a delimitação de seus sítios definidos e estão em processo de mudança 

de sitio. 

 Ressaltando que este trabalho está em andamento e que ocorrerão novas ações 

e pesquisas em Simolândia e Posse, como também retorno as comunidades buscando 

observar os resultados das ações passadas.  

 

 CONCLUSÕES 

 

 

Apesar das dificuldades enfrentadas pela comunidade, em principal a falta de água os 

quintais possuem uma rica quantidade de espécies nativas do cerrado, possuem cultivos 

para o sustento da família e também para o complemento da renda familiar, o que 

colabora para a segurança alimentar da família. O quintal mostrou ser um espaço de 

saberes popular, com receitas medicinais, superstições, local de encontros e 

confraternização, onde não apenas a mulher está inserida, mas é peça fundamental deste 

espaço, reconhecido como seu. Até o momento pode-se notar a relevância das 



  

 

experiências obtidas nos trabalhos já realizados e que ações como essas podem favorecer 

as comunidades locais em vários aspectos, saúde, economia, e valorização do espaço e 

da identidade local. Espera-se obter como resultado uma combinação do saber comum 

coletivo com o construído nas relações com o saber científico, buscando construir novo 

saberes específicos, particulares, e também universais. E, que esses saberes possam 

colaborar para o fortalecimento dos assentamentos e dos acadêmicos e, do espírito 

crítico dos estudantes para uma atuação profissional cidadão.  
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A COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA DE MONTE ALEGRE DE 

GOIÁS: CONTRIBUIÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

TURÍSTICA LOCAL 

 

BRITO-SILVA, Priscila Fernanda1; ALMEIDA, Maria Geralda de Almeida2 

 

RESUMO 

 

As comunidades tradicionais quilombolas Kalunga, situadas na mesorregião da 

Chapada dos Veadeiros tem sido um componente potencial para a prática da atividade 

turística. Deste modo o presente estudo consiste em apresentar pesquisas direcionadas 

ao turismo, suas potencialidades e desenvolvimento. Mediante estudos de campo 

realizados na comunidade de Monte Alegre, buscou-se apresentar o desenvolvimento 

referente à atividade do turismo no Sitio Histórico Cultural Kalunga e suas 

potencialidades. A discursão esta fundada em discursos teóricos- conceituais de 

(PEREIRA & MIELKE, 2010) e Almeida (2004) a respeito do desenvolvimento da 

atividade turística local. Considera-se que para os alcances dos resultados foi 

imprescindível a metodologia de aspectos potencializadores e fragilidades da 

comunidade. Para a aplicação metodológica fez-se necessária oficinas, ao qual, abriu 

caminhos para o esclarecimento da atividade turística para a população.  

 

PALAVRAS CHAVE: Turismo, Potencialidades, Metodologia;  

 

 

INTRODUÇÃO 

O Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Quilombola Kalungaestá localizado em 

uma região denominada de Vãos da Serra Geral no Nordeste de Goiás, em uma área 

cerradeira. As características dessa região contribuem para formações intrínsecas com 



  

 

potencialidades naturais para o turismo local. Porém os aspectos potenciais não estão 

somente atrelados aos elementos naturais. O modo de vida, as festividades e danças se 

encaixam em potencialidades culturais ao turismo da comunidade Kalunga. 

  

Desenvolvimento turístico local a priori está envolto em parâmetros eficazes para o 

desenvolvimento local: o envolvimento dos atores locais possui papel fundamental para 

o processo do desenvolvimento da atividade turística local com destaque as questões 

organizativas, sociais, políticas e das instituições públicas e privadas. (PEREIRA & 

MIELKE, 2010).  

O desenvolvimento turístico deve ser pensando não somente como um agente 

econômico e material, porém, ser avaliado como um todo. De acordo com Almeida 

(2004, p.4) o desenvolvimento: 

 

Deve ser visto no seu sentido amplo, 

valorizando o crescimento com efetiva 

distribuição de renda, com superação 

significativa dos problemas sociais sem 

comprometimento ambiental, o que só pode 

ocorrer com profundas mudanças nas estruturas 

e processos econômicos, sociais, políticos e 

culturais de uma dada sociedade. 

 

Nesta perspectiva entende-se que o desenvolvimento deve ser compreendido 

como planos de ações integradas a soluções de problemas regionais. Com isso o 

desenvolvimento turístico deve ser parte integrada de outros planejamentos como: 

ambientais, sociais e culturais. O Planejamento e estratégias locais devem ser medidas 

para um turismo equilibrado, ao qual estabelece relações dinâmicas entre a comunidade 

e a atividade turística.       

Na comunidade Kalunga encontram-se recursos naturais com potencialidades a 

se tornarem atrativos como: cachoeiras, rios, poços D’aguas e trilhas. Também, as 

festividades fazem parte de um contexto cultural em potencial que podem e tendem a 

atrair pessoas interessadas no diferente. Silva (2009, p 7) destaca que:  

 

O turismo por si só é uma atividade cultural. 

Conhecer lugares, manter contato com pessoas 

do local, desfrutar da gastronomia e vivenciar as 

experiências locais é compartilhar de elementos 

e significados singulares, é participar da 

representatividade cultural dos locais visitados.  

 

Assim o turismo não dever ser estudado apenas em uma forma isolada, porém, 

analisando-se a atividade turística como fenômeno dinâmico que estabelece as suas 

relações com a comunidade. 

O estudo, realizado na comunidade Kalunga em Monte Alegre de Goiás, apresenta 

algumas considerações a respeito das potencialidades naturais e culturais situadas em 

Monte Alegre de Goiás, na comunidade Kalunga- Riachão. 

 

OBJETIVO 

A pesquisa baseia-se em levantar e conhecer os aspectos fortes e frágeis da 

comunidade quilombola Kalunga, enquanto reconhecimento da população e 



  

 

interessados em manejar a atividade turística. Este levantamento é relevante para pensar 

em desenvolver o turismo localmente e, em traçar a oficinas para a capacitação da 

população Kalunga de Monte Alegre.   

 

METODOLOGIA 

A metodologia consistiu na investigação, levantamento das potencialidades 

naturais e culturais, subdivididas em grupos de estudos, campos e oficinas. O inventario 

turístico (INVETUR) disponibilizado pela prefeitura de Monte Alegre, possibilitou a 

compreensão dos recursos que se encontram na comunidade. A metodologia consistiu 

em visitas in loco as propriedades com a companhia de moradores locais, a aplicação 

do INVETUR, o registro fotográfico dos recursos naturais e a marcação dos pontos no 

GPS. 

A etapa dos estudos se deu com leituras sobre o turismo, políticas públicas, 

desenvolvimento local, potencialidades, meio ambiente e Kalunga. A partir das leituras 

tínhamos uma base para iniciar e planejar ações, estratégias e compartilhar o manejo do 

turismo com os moradores. 

As Discussões com a comunidade sobre o turismo, foram complementadas com 

atividade prática do exercício F.O.F.A, ao qual descreve-se por: Fortaleza, 

Oportunidades, Fragilidades e Ameaças. 

As oficinas foram aportes que facilitaram a conexão com a comunidade. Os 

mapas e fotos dos recursos naturais e culturais serviram para ilustrar e aproximar o 

Kalunga a sua realidade. Após a interatividade e colaboração da comunidade nas 

atividades planejada pode-se detectar as deficiências e as potencialidades a serem 

aproveitados e condicionados para um bom desenvolvimento da atividade turística local.  

 

RESULTADOS 

Pertinente aos levantamentos de dados, a primeira etapa da pesquisa resultou em 

um banco de dados proveniente das fichas preenchidas do potencial turístico da região 

e o banco de fotos. A informação da comunidade foi imprescindível para a elaboração 

dos roteiros locais a serem visitados. A pesquisa apontou a existência de 8 cachoeiras, 

bombas d’aguas, aguas termais, rios, passeios de barcos e quedas d’agua, além das festas 

religiosas, são realizadas aproximadamente 10 festas religiosas anualmente em todo 

território, tendo como destaque a festa de São João. 

A coleta de dados da analise F.O.F.A foi o segundo passo a interação e opinião 

da comunidade a respeito da atividade turística conforme a Tabela 1. 

 

FORÇA  AMEAÇAS  

Atrativos Naturais 

Falta de informações: pessoas da 

cidade não recomendam a ida na 

comunidade 

Atrativos Culturais 
Desqualificação da comunidade 

para a condução de visitantes 

OPORTUNIDADE DIFICULDADES 

Parcerias 

(Universidade, 

agências de turismo, 

guias) 

Falta de estrutura: dificuldade 

para chegar a comunidade, posto 

medico. 

Falta de Políticas Publicas para o 

turismo Local 

Falta de formação na área  



  

 

 Tabela 1: matriz FOFA em Monte Alegre de Goiás com a participação 

da comunidade Kalunga de Riachão., 2015. 

 Organizador: Leonardo RavagliaFerreira Gonçalves 

 Fonte: Oficina Kalunga – Set 2015. 

 

Esta coleta mais detalhada dos aspectos favoráveis e não favoráveis ao turismo 

na região nos permitiu uma compreensão mais ampla sobre as potencialidades e falhas 

existentes na comunidade. A coleta desses dados contribuiu também para o apoio e 

produção final da Cartilha de turismo direcionada para os futuros condutores e 

colaboradores do desenvolvimento turístico na comunidade Kalunga em Monte Alegre 

de Goiás. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade turística no sitio Histórico quilombola Kalunga em Monte Alegre 

ainda é uma possibilidade, em processo de discussão na comunidade.  E ela é somente 

capaz de se desenvolver em escala regional ou local com um plano de ação externo com 

rebatimento no interno.  

O interesse da comunidade, a vontade e os anseios em capacitação para o serviço 

da atividade efetua-se como aportes para um bom desenvolvimento turístico local. Os 

recursos turísticos destacados pela população Kalunga, encaram-se como oportunidades 

e novas possibilidades de se trabalhar a atividade na região, ao qual a comunidade 

demonstra o interesse em manejar a atividade turística. 

Para superar as debilidades apresentadas pela comunidade é necessária a 

participação tanto dos órgãos públicos e privados, ao qual poderá ser elaboradas 

estratégias para o manejo das atividades turísticas na comunidade. 

Condizente as informações obtidas em campo, possibilitou-se encarar novas 

possibilidades para o turismo na região, traçar estratégia de apoio e suporte para o 

manejo do desenvolvimento turístico local. 
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RESUMO  
A visão de vulnerabilidade social é, usualmente, referida nos quilombos em relação à 

saúde e à doença, tanto de origem infectocontagiosa quanto crônicas. Kalunga é um dos 

maiores remanescentes de quilombos do Brasil e com alto destaque histórico na região 

Centro-Oeste. Com o objetivo de avaliar o perfil geral de saúde dessa população, 

avaliamos 214 indivíduos oriundos de Vão de Almas e Vão do Moleque, que são 

povoados situados na área Kalunga. A partir da avaliação de parâmetros 

antropométricos e laboratoriais, verificamos que a prevalência de hipertensão entre os 

homens foi de 21,98% e entre as mulheres 36,94%. A prevalência de sobrepeso entre os 

homens foi de 20,65% e obesidade 3,26%, enquanto entre as mulheres foi 33,64% e 

10,91%, respectivamente. Considerando a diabetes mellitos, foi observada uma 

prevalência de 1,04% entre os homens e 3,57% entre as mulheres. Apesar desses 

resultados, a maioria da população feminina considerou seu estado geral de saúde como 

Bom. Nossos achados sobre estado geral de saúde permitem que sejam apontados 

grupos dentro da população mais suscetíveis a agravos à saúde, como hipertensão e 

obesidade. Os dados desse trabalho com relação ao quilombo Kalunga visam corroborar 

com a implementação de medidas estabelecidas na Política Nacional da Saúde Integral 

da População Negra e ampliar o conhecimento sobre a realidade de grupos minoritários 

ainda não cobertos pelos sistemas de informações de saúde do país.  

 

Palavras-chave: quilombo; saúde; doenças cardiovasculares  

 

INTRODUÇÃO  
Kalunga é um dos maiores remanescentes de quilombos do Brasil e com alto destaque 

histórico na região Centro-Oeste. Está estruturada em vários povoados, sendo os 

principais Vão de Almas, Vão de Moleque e Engenho. De acordo com Soares (1995), 

escravos teriam fugido das minas no final do século XVIII e formado o quilombo. 

Contudo, relatos de moradores apontam que seus ancestrais foram abandonados pelos 

bandeirantes quando o ouro das minas acabou e, com receio de serem novamente 

capturados, eles permaneceram escondidos por várias décadas. Ao longo do tempo, vilas 

e cidades cresceram nas proximidades do território e os quilombolas começaram a 

manter relações comerciais com os habitantes dos centros urbanos (Meegen-Silva 

1999).  

Diante da insuficiência de fontes secundárias de informações sobre a saúde da população 

negra, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) constitui 

uma resposta do Ministério da Saúde às desigualdades em saúde que acometem a 

população negra e o reconhecimento de que as suas condições de vida resultam de 

injustos processos sociais, culturais e econômicos (Portaria Nº 992, de 13 de maio de 

2009). Assim, destaca-se a importância do presente estudo, que buscou coletar dados 

primários da comunidade quilombola Kalunga, entendidos como componentes 

fundamentais de um sistema de informação em saúde. Este estudo resultou de uma ação 

do projeto de extensão intitulado "O conhecimento do estado geral de saúde e 

ancestralidade em populações quilombolas brasileiras visando a implementação da 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra" pelo edital PROEXT 2015, 

além de ser parte de uma tese de doutorado em desenvolvimento no Instituto de Ciências 
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Biológicas da Universidade de Brasília. Diante do exposto, este estudo tem como 

objetivos: 1) Caracterizar homens e mulheres da comunidade quilombola em relação ao 

perfil de saúde, utilizando dados antropométricos, laboratoriais e pressão arterial; 2) 

Avaliar a percepção sobre estado geral de saúde entre os indivíduos de Kalunga.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 

de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB) sob registro 214/13 CAAE: 

16542613.8.0000.0030. Um total de 214 voluntários com mais de 18 anos participaram 

do estudo. A pressão arterial (PA) dos voluntários foi aferida por profissionais 

habilitados com uso de estetoscópio e esfigmomanômetro (SOLIDOR®), seguindo as 

recomendações das VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010). Para mensuração 

do peso e altura foi utilizada balança antropométrica (MICHELETTI MIC 1/CA classe 

III Série 76193/2013). Amostras de sangue foram coletadas em tubos à vácuo BD 

Vacutainer®. Exames laboratoriais foram realizados com a colaboração do Laboratório 

Sabin, sediado em Brasília, Distrito Federal. Os parâmetros laboratoriais obtidos foram: 

glicose em jejum (GLICO), colesterol total (COLT), colesterol de lipoproteína de alta 

densidade (HDL), triglicerídeos (TRIG), lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e 

lipoproteínas de alta densidade (NHDL). A percepção sobre saúde foi avaliada com a 

questão sobre auto-declaração de saúde (SRH, do inglês Self-Rated Health), 

amplamente reconhecida em pesquisas populacionais nos Estados Unidos e América 

Latina (Perreira e Telles, 2014). As análises estatísticas froam realizadas utilizando-se 

o software estatístico SAS, versão 9.4 (Stata Corp., College Station, Estados Unidos).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Participaram do projeto 214 indivíduos quilombolas, 93 residentes em Vão de 

Almas e 121 residentes em Vão do Moleque. A média de idade dos participantes foi de 

54,92±15,41 anos, com 98 (45,79%) homens e 116 (54,21%) mulheres. Nãofoi 

observada diferença na média de idade entre homens e mulheres (p=0,3322). 

Considerando a prevalência das doenças cardiovasculares, observou-se maior 

prevalência de hipertensão, sobrepeso, obesidade e diabetes entre as mulheres, o que 

sugere que as mulheres são mais afetadas por um processo de transição nutricional do 

que os homens e mais expostas a fatores de risco (Figura 1). 

 
Figura 1 Prevalência de hipertensão, sobrepeso, obesidade e diabetes mellitos entre 

homens e mulheres da comunidade Kalunga.  

A prevalência de hipertensão entre os homens foi de 21,98% e entre as mulheres, 

36,94%. A prevalência de sobrepeso entre os homens de Kalunga foi de 20,65% e 

obesidade 3,26% enquanto entre as mulheres foi 33,64% e 10,91%, respectivamente. 

Considerando a diabetes mellitos, foi observada uma prevalência de 1,04% entre os 

homens e 3,57% entre as mulheres. Além do sobrepeso e obesidade, foram verificados 



  

 

níveis aumentados de colesterol total, LDL e NHDL, entre as mulheres, sugerindo tipo 

de dieta diferente entre os gêneros, como mostrados na Tabela 1. Considera-se que o 

estilo de vida, a redução de atividade física e o aumento no consumo de alimento são 

freqüentemente associados ao processo de transição epidemiológica e urbanização 

(Kusuma et al., 2002). 
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O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, inserido na Reserva da Biosfera 

Goyaz, nordeste do estado de Goiás, Brasil, é umas das áreas de maior biodiversidade 

no país, e abriga umacomunidade de negros remanescentes de quilombos, dependentes 

de agricultura familiar e criaçãode gado, com aproximadamente 14.000 animais. 

Objetivou-se neste estudo buscar informações sobre o modo de vida e atividade pecuária 

nesta região, com o intuito esclarecer como vivem e qual é a importância da pecuária de 

subsistência para os Kalunga. Para obtenção destas informações aplicou-se um 

questionário semi-estruturado com questões abertas e fechadas para 140 (pelo nosso 

cálculo são 141, e veja percentagens se batem) criadores de bovinos, observando que 

61,2% destes adquiriram a terra por utilização de área coletiva, 71,4 % estavam a mais 

de 16 anos na atividade pecuária. O acesso à educação demonstrou-se precário, sendo 

que 51,4% % dos produtores não possuíam nenhum grau de escolaridade, e 42,1% 

cursaram somente o ensino fundamental.  

 

Palavras-chave: bovinos, produtores, quilombolas  

 

INTRODUÇÃO  
Desde 1982 as comunidades quilombolas do nordeste de Goiás, hoje 

denominadas de Kalunga se tornaram conhecidas após uma pesquisadora ter contato 

com as comunidades e descrito sobre elas. A partir daí começaram a ser publicadas 

diversas pesquisas acadêmicas, principalmente a partir de 1691, quando criou-se o Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. As pesquisas eram relacionadas às diversas 

áreas do conhecimento, descrevendo a comunidade e o meio em que vivem e abordando 

suas demandas, por vezes percebidas pelos pesquisadores ou mesmo demandas 

reclamadas pelos próprios locais. Assim, cada pesquisador utiliza a problemática de sua 

pesquisa para descrever em que aspecto as comunidades Kalunga são deficientes 

(FERNANDES, 2015). Pesquisadores da Escola de Veterinária realizaram um 

questionário sobre as condições sociais dos criadores de bovinos nas comunidades 

Kalunga.  

Objetivou-se com este trabalho analisar respostas a questionários sócio-

econômicos aplicados a produtores rurais Kalunga criadores de bovinos e buscar 

informações sobre o modo de vida e atividade pecuária nesta região, com intuito de 



  

 

esclarecer como vivem e qual é a importância da pecuária de subsistência para os 

Kalunga. 

  

METODOLOGIA  
Foram aplicados questionários com questões abertas e fechadas a 140 Kalunga 

criadores de bovinos escolhidos por conveniência e disponibilidade. Os questionários 

foram aplicados em diferentes meses durante os anos de 2014 a 2016 por ocasião de 

visitas técnicas promovidaspor pesquisadores da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás aos produtores rurais participantes do Projeto Gado 

Kalunga, aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFG e registrado sob o 

número 009359/2014 e pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) sob o 

parecer número 008/14. O projeto Gado Kalunga visava apresentar aos produtores a 

oportunidade de fazer uma avaliação sanitária de seus rebanhos e os produtores que 

disponibilizaram seus animais para o estudo responderam o questionário, cujas 

perguntas foram formuladas com o propósito de explicar como as doenças nos rebanhos 

tinham relação com as questões socioeconômicas e de manejo.  

A área de abrangência do estudo foi o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural 

Kalunga (SHPCK), localizado nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e 

Teresina de Goiás, estado de Goiás. Os questionários foram aplicados por pós-

doutorados do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da UFG. No total, foram realizados 140 questionários nas 37 regiões dos 

três municípios (Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás) que compõem o Sítio. 

Foram entrevistadas sete mulheres e 133 homens. Um produtor não respondeu o 

questionário inteiro, por isso algumas informações tem o total de 139 respostas, e não 

140.  

 

RESULTADOS  
A maior parte dos criadores de bovinos está fixado na zona rural há anos. Apenas 

cinco produtores começaram a atividade há menos de cinco anos. Foi constatado que 

25,7% (36/140) tem entre seis e quinze anos de experiência com a criação de bovinos e 

71,4 % (100/140) possuem experiência de mais de 16 anos na atividade.  

Foi questionado sobre a fonte de renda e 25,7% (36/140) dos produtores 

relataram que vivem exclusivamente do dinheiro arrecadado com a criação de gado, 

dinheiro proveniente da venda de bezerros machos, do excedente da produção de leite e 

da venda de carne na ocasião do abate de um animal para consumo próprio. 74,3% 

(104/140) afirmaram sobreviver por outras fontes de renda, entre elas a aposentadoria, 

auxílios governamentais e venda dos produtos da roça.  

Embora o Sítio Kalunga seja propriedade de direito dos Kalunga, 12,2% 

(17/139) afirmaram ter comprado a propriedade em que residem, 26,6% (37/139) 

receberam a propriedade como herança e 61,2% (85/139) representaram propriedades 

em áreas coletivas.  

A escolaridade mostrou-se muito baixa, sendo 51,4% dos produtores analfabetos e 

42,1% cursaram somente o ensino fundamental. O índice de analfabetismo foi 47,1% 

(33/70) em Cavalcante, 69,4% (25/36) em Monte Alegre e 42,4% em Teresina de Goiás. 

Foram encontrados 45,7% (32/70) produtores com nível fundamental em Cavalcante, 

30,5% (11/36) em Monte Alegre e 48,5% (16/33) em Teresina. Completaram ensino 

médio 7,1% (5/70) produtores de Cavalcante e 9,1% (3/33) de Teresina.  

Apesar da dificuldade de sobrevivência, 64,7% (90/139) dos entrevistados 

demonstraram interesse e esperança que ao menos um dos filhos dê continuidade à 

atividade pecuária na região. Contudo, apenas 9,4% (13/139) dos filhos dos produtores 



  

 

estudam em área correlata ao campo. Foi perguntado qual curso na área do campo os 

filhos estudavam e as respostas eram em grande parte, educação do campo, curso 

oferecido pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) na cidade de Arraias-TO e pela 

Universidade Federal de Brasília (UnB) em Planaltina-DF. Muitos entrevistados tinham 

filhos pequenos, sem idade para estudar em área correlata ao campo.  

O estado civil predominante é de pessoas vivendo em relação estável (40%, 

56/140), porém vários se disseram casados “no padre” (39.3%, 55/140), ou seja, sem o 

registro civil. Os solteiros representaram 12,9% (18/140) e os viúvos 7,8% (11/140). A 

renda familiar varia de meio a pouco mais de três salários mínimos, sendo que 54,3% 

(76/140) sobrevivem com até um salário mínimo, 39,3% (55/140) ganham entre um e 

três salários mínimos e 6,4% (9/140) acima de três salários mínimos. Dos que recebem 

mais de três salários, 77,8% não se dedicam exclusivamente à pecuária como fonte de 

renda.  

 

DISCUSSÃO  
A criação de bovinos no Sítio Histórico é realizada por tradição e como reserva 

de valor. A tradição é passada entre as gerações e os produtores que hoje se dedicam à 

pecuária de subsistência herdaram seus primeiros animais de seus pais e desde aí 

mantém rebanhos, na maior parte pequenos, com até 50 animais. A manutenção de um 

pequeno rebanho serve como reserva de valor devido à dificuldade de acesso à cidade e 

aos bancos, sendo a venda de bovinos uma forma rápida de conseguir dinheiro em caso 

de necessidade.  

Como visão geral, os produtores buscam aumentar seus rebanhos e têm prazer na criação 

de animais, que envolve o apoio de toda a família na hora do manejo. Muitas vezes foi 

visto durante a pesquisa a participação da esposa e dos filhos no manejo dos animais. 

Entretanto, a dificuldade financeira e o alto custo para ir à cidade ou adquirir produtos 

da cidade comercializados por moradores locais dificulta a reserva de capital para o 

investimento no rebanho.  

Os resultados observados são corroborados pelos resultados descritos por 

MONTEIRO (2013), que explica que os Kalunga projetam sua vida futura 

concentrando-se na sobrevivência, buscando um futuro menos incerto e penoso, 

influenciados pelo contexto difícil que os cerca de políticas públicas, infraestrutura, 

formas de organização socioeconômica, atividades do grupo familiar, escolaridade, 

questões fundiárias e turismo.  

Embora muitos jovens saiam das comunidades para buscar estudo e trabalho nas 

cidades, é notado que os Kalunga possuem uma relação com o seu território, no qual a 

terra representa a sobrevivência e também possui carga afetiva e simbólica (AVELAR 

& PAULA, 2003), por isso o desejo de manter as tradições por seus filhos.  

A baixa escolaridade dos produtores é explicada pela carência de escolas na 

época. Quando Baiocchi entrou pela primeira vez em contato com os Kalunga, estes não 

possuíam nenhuma escola dentro do seu território. Atualmente as cidades contam com 

escolas rurais, porém a construção destas escolas no Sítio é recente (começaram a ser 

construídas na década de 1990), voltadas para a educação infantil, sendo oferecido 

apenas o ensino fundamental. Atualmente, uma das comunidades dentro do território já 

dispõe de segundo grau completo (FERNANDES, 2015).  

A criação de gado pelos Kalunga é histórica. Muitos negros, mesmo já libertos, 

iam trabalhar nas fazendas como agregados e recebiam um pedaço de terra para o roçado 

e a criação de gado e pagavam ao dono da propriedade com uma parte do que produziam 

(MEC, 2001). Até os dias atuais essa forma de produção à meia é observada, porém o 



  

 

entusiasmo pela criação de gado vem esbarrando nas dificuldades de pasto, custo de 

produção e exigência de vacinação por parte dos órgãos de sanidade animal.  

 

CONCLUSÃO  
Os criadores de bovinos que residem no Sítio Kalunga possuem condição social 

semelhante à dos demais Kalunga e, embora reclamem da dificuldade na criação de 

gado, se sentem ligados à terra e desejam que o futuro na região seja melhor para que as 

tradições sejam mantidas, embora haja desesperança por parte de muitos, que preferem 

que seus filhos busquem melhores condições nas cidades.  
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RELATÓRIO DO EIXO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL 

 

 

 

Às 14:15 do dia 31 de março de 2017, na sala 207 da Escola de Formação de Professores 

e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, deu-se início à 

apresentação dos trabalhos acadêmicos referentes ao eixo 3 do III Encontro de 

Pesquisadores das Comunidades Kalunga.  

Este eixo concentrou os trabalhos vinculados ao tema “políticas públicas e 

desenvolvimento territorial”. Os trabalhos apresentados foram, nesta ordem: 

 Considerações a respeito do turismo e algumas transformações no 

Engenho II – Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga – GO 

 As políticas públicas para a agricultura familiar e a Comunidade 

Quilombola Kalunga 

 Comunidade quilombola Kalunga do Mimoso: Identidades territoriais no 

contexto das narrativas e da Folia de Reis 

 Aparências enganam: Um ensaio a respeito das construções 

metodológicas das ciências da religião para a pesquisa etnográfica entre 

os Kalunga do Engenho II 

 Visitação à comunidade quilombola Kalunga do Mimoso em Arraias – 

Tocantins 

 Crianças invisíveis: Um estudo sobre o trabalho infantil doméstico em 

Arraias – TO 

 O empoderamento das mulheres Kalunga envolvidas com a atividade 

turística no Engenho II em Cavalcante – Goiás 



  

 

 Atividades de extensão na formação de condutores de visitantes e na 

criação da cartilha “Trilhando o desenvolvimento turístico local na 

comunidade Kalunga de Monte Alegre de Goiás” 

 Uma perspectiva de inclusão social do povo Kalunga 

 Sítios quilombolas, patrimônio cultural e tratativas na Assembleia 

Nacional Constituinte (1987-1988) 

A diversidade de temas dos trabalhos, aliada à diversidade de formação e 

vivências dos pesquisadores gerou um painel muito rico, não somente em relação à 

questões metodológicas e dados levantados, mas quanto à apreensão de realidades tão 

diversas, mas que alguns ainda insistem em homogeneizar. 

Foram apresentados relatos de experiências, dados quantitativos derivados tanto 

de pesquisas de gabinete quanto de pesquisas de campo, dados qualitativos por meio de 

aplicação de entrevista e pesquisa-ação, resultado de tese de doutorado. Os temas 

apresentados também foram variados, aparecendo trabalhos sobre turismo, agricultura 

familiar, empoderamento feminino, religião, direito à terra, festas, trabalho infantil, 

educação no campo, sempre respeitando tanto a temática do eixo quanto do evento como 

um todo. 

Com essa variedade de temáticas, de vivências e de métodos, é natural que as 

conclusões também fossem variadas e as discussões enriquecedoras. Em relação ao 

desenvolvimento da atividade turística em comunidades Kalunga, concluiu-se que pode-

se gerar não somente benefícios, mas também malefícios às comunidades tradicionais. 

Torna-se imperativo incentivar o protagonismo das comunidades Kalunga na forma de 

desenvolvimento do turismo, bem como se há necessidade e vontade de que tal atividade 

efetivamente seja incentivada. Não é porque uma localidade possui potencial turístico 

por conta de seus recursos, que a atividade obrigatoriamente precisa ser incentivada. 

A geração de emprego e renda, além de melhoria de infraestrutura local podem 

ser colocados como pontos positivos que o turismo pode ter trazido em comunidades 

como o Engenho II, em Cavalcante. Outro ponto positivo ressaltado foi a de uma maior 

visibilidade das mulheres da comunidade, que começaram a desempenhar funções 

diretamente remuneradas por conta do turismo, de acordo com as pesquisadoras. O fato 

de, antes da chegada do turismo, o trabalho destas mulheres não ser visto como algo que 

efetivamente gere renda para a comunidade auxiliava no processo de invisibilização das 

mesmas. Com o turismo, estas começaram a trabalhar como condutoras de visitantes, 

comerciantes, artesãs, cozinheiras, dentre outros. 

 Em compensação, o aumento na produção de lixo, a influência do modo de vida 

das populações urbanas nas comunidades Kalunga, o aumento dos conflitos por 

questões políticas e econômicas, e os impactos ambientais causados não somente nos 

atrativos turísticos mas em toda a região dos Kalunga, são alguns dos pontos negativos 

ressaltados.  

Lembremos que o início do desenvolvimento da atividade nessa localidade se 

deu na década de 1990 por conta da chegada dos primeiros visitantes, atraídos pelo 

bucolismo da região e por sua natureza exuberante. Ou seja, não houve um planejamento 

do turismo na região, que cresceu de forma desordenada, com a turistificação do espaço 

natural ocorrendo por meio dos visitantes externos. O aumento no número de pesquisas 

relacionadas ao turismo nas comunidades Kalunga pode, além de melhor descortinar 

essas características, auxiliar na busca de soluções para os problemas encontrados. 



  

 

Tais pesquisas são importantes não somente para o turismo, mas para se 

conhecer diversos problemas que os Kalunga enfrentam, mas que são silenciados e 

invisibilizados sistematicamente. Isso pode ser comprovado por uma outra pesquisa do 

eixo 3, que denuncia a falta de vontade política, de apoio das instituições públicas, de 

deficiência e omissão do Estado na efetivação de políticas públicas no Território 

Kalunga do nordeste goiano. Com foco na agricultura familiar, mostrou-se que o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar não adquirem alimentos por meio da 

agricultura familiar junto aos Kalunga por falta de interesse dos municípios, com 

exceção de Teresina de Goiás, apesar da baixa porcentagem. 

Não há divulgação desses programas, os gestores não se deslocam às 

comunidades, as famílias não tem conhecimento desses incentivos governamentais. 

Quando estas famílias sabem, a burocracia estatal e a falta de apoio técnico inviabilizam 

que essas tenham acesso aos programas, como por exemplo o PRONAF, muito pouco 

acessado no Território Kalunga, apesar do potencial que possui. 

Aonde o governo não possui tanto acesso, outros atores sociais se fortalecem. 

Outro trabalho trouxe a realidade o fortalecimento das igrejas evangélicas na 

comunidade do Engenho 2 e os impactos socioculturais que isto acarreta. Além de fazer 

um estudo comparativo entre as diferenças das narrativas das Folias de Reis no Engenho 

2 e na comunidade do Mimoso, em Arraias-TO, o pesquisador afirma que as igrejas 

evangélicas trazem um viés religioso diferente do que os moradores das comunidades 

estão acostumados. O pesquisador afirma que estas podem impactar, e impactam, a 

identidade cultural do Engenho 2, comunidade essa que possui dependência econômica 

não somente do turismo, mas principalmente do roçado. 

Em relação à comunidade do Mimoso, citado no parágrafo anterior, houve um 

trabalho que relatou uma experiência sobre diversas oficinas ministradas, sobre diversos 

temas. Houveram oficinas relacionadas à sexualidade, sobre direitos da criação e 

adolescente, sobre gastronomia, dentre outros. Discutiu-se sobre a dificuldade do poder 

público municipal pensar políticas para a comunidade, sobre a necessidade de se 

intensificar a troca de saberes entre a comunidade e a academia, sobre problemas nos 

quais passam os colégios que atuam dentro do Mimoso. Relatou-se as dificuldades que 

existem para os alunos frequentarem o colégio, o problema com as faltas por conta 

dessas dificuldades, o consequente baixo nível de aprendizado, a obrigatoriedade em, 

mesmo assim, passar os alunos para os próximos anos letivos. 

Dentro dessa realidade, insere-se uma outra característica muito comum na 

região que é a prática do trabalho doméstico infantil, tema de outro trabalho. Graças às 

limitações do processo de escolarização, a invisibilidade das comunidades Kalunga (no 

caso, em Arraias), a não-aplicabilidade dos direitos, ao passado escravagista da região, 

ao coronelismo ainda reinante, é comum não somente o trabalho doméstico infantil, mas 

as relações íntimas que ocorrem entre os patrões e essas empregadas domésticas. Há 

uma atuação fraca tanto da polícia civil quanto do conselho tutelar na resolução desse 

problema, uma naturalização dessa situação perturbadora, uma banalização do mal. 

Crianças, neste caso, são insignificantes em relação aos seus direitos, que são 

sistematicamente desrespeitados e negligenciados. 

Ainda sobre Arraias, mais especificamente na comunidade do Mimoso, 

apresentou-se um trabalho sobre a construção de sua identidade territorial. Defendeu-se 

a ideia de que a Folia de Reis e as narrativas orais auxiliaram muito na construção 

identitária da comunidade. Para a autora, identidade e território estão imbrincados, 



  

 

sendo que a dimensão espacial os envolve. A identidade, assim, necessita de elementos 

como a cultura, espaço, tempo, crenças, permitindo aos indivíduos efetivamente se 

sentirem parte de um grupo, de uma base espacial ancorada na realidade. 

Voltando ao Estado de Goiás, houve uma pesquisa na comunidade do Tinguizal, 

dentro do Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga, que objetivou analisar a 

complexidade da multimodalidade discursiva, investigando, historicamente, o processo 

de oralidade nessa comunidade e como a formação de professores contribui para o 

reconhecimento de múltiplos letramentos. Falou-se que a dança sussa possui múltiplos 

letramentos em uma mesma manifestação (linguagem, gestos olhar, batuque,...), sendo 

híbrido discursivamente, como sua oralidade, imagética, corporeidade, etc. 

Há seis aspectos culturais dos Kalunga, segundo a pesquisadora, que influenciam 

nos letramentos: ritos, rezas, benzimentos, poesia, música e dança. Tem rituais que não 

se pode descrever, porque é um momento único, só se aprende na vivência, no dia a dia. 

Ao abordar o conceito de letramentos híbridos culturais da comunidade Tinguizal busca-

se no sentido dessas práticas sociais o reconhecimento e a existência desses letramentos 

nos modos de fazer e as especialidades deles para a comunidade, mas também para os 

saberes desenvolvidos no âmbito escolar. 

O último trabalho apresentado foi o resultado de uma tese de história, que 

analisou a constituição e os artigos referentes ao tombamento de sítios quilombolas. O 

autor denunciou a pressão da bancada ruralista na época da formação da Assembleia 

Constituinte de 1987 que, por meio de uma disposição jurídica, tornou possível 

postergar ao máximo a emissão do título de propriedade aos Kalunga. O fazendeiro é 

indenizado, mas não sai da propriedade. Por fim, o autor defende que, mais do que uma 

ruptura, a Constituição Federal de 1988 representou uma grande negociação de transição 

entre o período da ditadura e a redemocratização do Brasil, tornando-se um palanque 

para diversos atores sociais. 

 

Leonardo Ravaglia Ferreira Gonçalves 

 

Relatos por Ana Beatriz Duarte 

MEMORIAL 

O III Encontro de Pesquisadores da Comunidade Quilombola Kalunga 

ocorrido nos dias 30 e 31 de março de 2017, na Escola de Formação de Professores e 

Humanidades, com apoio da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Instituto Dom 

Fernando/PROEX, Programa de Pós-Graduação em História/PROPE, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa, teve o enfoque na temática “Igualdade Racial e Direitos 

Humanos: Cultura, Trabalho e Cidadania”. 

O encontro contou com a participação de integrantes das comunidades 

quilombolas dos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás, Monte Alegre, Arraias, 

Paranã, Minaçu. Participação de pesquisadores das Universidades de Goiás (PUC-GO, 

UFG, UEG); Tocantins/Campi-Arraias; Brasília/Campi Planaltina (LEDOC) e Darcy 

Ribeiro (CET, ENF); Instituto Federal de Goiás e Fundação Osvaldo Cruz 

(Fiocruz/Brasília). 

A abertura do evento teve na composição de sua mesa oficial membros 

representantes das comunidades dos quilombos dos municípios de Goiás e Tocantins, 



  

 

representantes de instâncias governamentais e das Universidades (PUC-Goiás e UFT). 

Foi registrada a presença da Profª Maria Geralda de Almeida (UFG), bem como seu 

mérito de idealizadora do I Encontro e fomentadora do II Encontro. A programação do 

evento foi composta por rodas de conversa temáticas a saber: Comunidade Kalunga 

frente ao novo cenário: direitos, violação de direitos e ações governamentais e não-

governamentais; Comitê de Pesquisas e Projetos da Comunidade Kalunga; Um olhar 

sobre o Kalunga do Mimoso em Arraias Tocantins; Quilombolas: Cultura, Trabalho e 

Cidadania. Por atividades paralelas como a transmissão da 2ª Web-conferência de 

Educação escolar Quilombola, Mostra de Filmes sobre a Comunidade Kalunga, Estado 

da Arte e Redes de Cooperação. Outras atividades como cantigas de capoeira/berimbau; 

poesias; apresentação em trabalhos; apresentação da Mística: “A dura realidade dos 

nossos antepassados atingindo a nossa contemporaneidade”; lançamento de livros; 

desfile da grife “Tuya Kalunga”; encaminhamento da proposta de UFT/Campi Arraias 

para sediar o IV Encontro em 2018 e o encerramento com roda de sussa compuseram o 

evento.  

Foi destacado o trabalho da UFG e PUC-Goiás no sentido de catalogar todos os 

trabalhos no site criado para esta finalidade. Ressaltado que consta também no site 

documentos oficiais que podem ser consultados como políticas, leis e sínteses. 

A coordenação do evento comunicou a ausência do membro Denildo em função 

do seu impedimento para embarque devido RG com validade há mais de 10 anos. O fato 

causou estranhamento a todos e foi proposto uma moção de repúdio a companhia aérea 

a ser encaminhada, a posteriori. 

 

Dia 30/03/2017 – Rodas de Conversas 

1ª roda de conversa sobre a temática Comunidade Kalunga frente ao novo 

cenário: direitos, violação de direitos e ações governamentais e não-governamentais 

foi coordenada pela Profª Iara Lúcia Brasileiro (CET/UnB), sendo os dialogadores 

Cleomar Almeida (jornalista do Diário Popular), que abordou sobre o desdobramento 

da investigação do abuso sexual das jovens meninas quilombolas relatando que, naquela 

ocasião, observou que não havia um plano de ação consolidado do Estado para atender 

aquela violação dos direitos e que a única denúncia encontra-se na Comarca de Alto 

Paraíso considerando que há conflito de interesse em se tratando da Procuradora local. 

Encerra criticando sobre a forma que a “mídia imediatista” tratou a situação, sendo 

assim ele buscou outra forma positiva de retratar a comunidade realizando a reportagem 

da inclusão dos quilombolas no ensino médio e superior. A segunda dialogadora foi 

Glaucia (SUPPIR/GO) que contextualizou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas 

pela Superintência e a rede de intersetorialidade considerando o cenário nacional e local. 

A terceira dialogadora foi Lucilene Santos (Gerente das Comunidades 

Tradicionais/Secretaria Cidadã) que trouxe o tema da luta territorial e seus 

encaminhamentos e especificou que as execuções das ações competem as secretarias 

especificas. Debateu ainda, que a violação sexual não é questão “cultural” como os 

autores justificam, mas uma violência reproduzida em relação ao gênero, a raça/cor e a 

condição de vulnerabilidade dos jovens quilombolas. O quarto dialogador foi Vilmar 

(presidente da Associação Quilombola Kalunga/AQK) apontou sobre a necessidade da 

comunidade em obter respostas em relação ao abuso das mulheres/jovens/crianças 

quilombolas, bem como outras demandas como extinção da SEPPIR e NEAM no 

Município, o acesso à terra, dificuldade das estradas, a falta de eletricidade, ineficiência 



  

 

do transporte, a presença dos barbeiros em residências e a doença de chagas com 

consequência à saúde daqui alguns anos.  Conclui que o atendimento as demandas não 

é favor, é um direito. Finalizando o diálogo a Prof.ª Iara fez a síntese apontando sobre o 

turismo sustentável e infância (TSI) e a relação do protagonismo na comunidade. 

Informou sobre o telefone para denúncia disque direitos humanos “disque 100” que 

poderá ser utilizado para qualquer situação de violação de direitos humanos para toda 

população, em especial para grupos sociais vulneráveis. Sugeriu sobre a consulta ao 

manual contra exploração sexual disponibilizado na página do Ministério do Turismo.  

A roda abriu para ouvir os participantes e o Mestre Fumaça (presidente da Associação 

da Chapada dos Negros) clamou pelo tombamento da Chapada como Patrimônio 

Histórico-Cultural. Maria Helena (presidente da Associação das Mulheres Kalunga) 

trouxe a questão da oralidade como instrumento de luta e a necessidade das pesquisas e 

pesquisadores “baterem à porta antes de entrar” e, portanto, remeteu ao tema do Comitê 

de Pesquisa em criação. Maria Aparecida (Kalunga/TO) abordou sobre a divisão da 

comunidade. A coordenação da mesa encerra com uma mensagem que conclui: “Se você 

vem comigo, já somos dois”. 

 2ª roda de conversa sobre a temática Comitê de Pesquisas e Projetos da 

Comunidade Kalunga foi coordenada por Lucilene Santos (Gerente das Comunidades 

tradicionais/Secretaria Cidadã), sendo os dialogadores: Vanderleia, que explica sobre a 

criação do Comitê que terá um integrante em cada município responsável pela avaliação 

junto à comunidade e que o processo avaliativo deverá ser para cada área de 

conhecimento, portanto haverá a necessidade de um grupo multidisciplinar, lideranças 

e instituições. Relata ainda, que nem sempre o consentimento para se fazer a pesquisa 

indica que a comunidade está bem informada e esclarecida e reforça a necessidade de 

se fazer a consulta prévia à comunidade, “bata antes de entrar”. Laíssa do Vão do 

Moleque (estudante UFG) reforça a importância da criação do Comitê e sobre o retorno 

das pesquisas em relação ao que foi feito. Vilmar (presidente da AQK) sugere a inclusão 

dos jovens dentro das equipes de pesquisa e projetos no território. E antes de publicar o 

trabalho deve retornar para ser analisado pelo Comitê/comunidade. 

3ª roda de conversa sobre a temática Um olhar sobre o Kalunga do Mimoso em 

Arraias Tocantins foi coordenada pela Profª Maria Geralda de Almeida (UFG). A 

primeira dialogadora Eliseth Alves apresentou a trajetória da existência da formação do 

Kalunga/GO e TO e expos que o impedimento não está nos limites políticos 

administrativos, mas dentro do próprio grupo na responsabilidade de pertencimento. 

Relata que a questão do pertencimento está gerando impedimento dos jovens ao acesso 

as universidades pelas próprias lideranças. O segundo dialogador foi Sr. Edi Alves conta 

um pouco da sua história de vida, luta, resistência. O terceiro Emílio Santos Rosa 

(Presidente da Associação do Kalunga/Mimoso) que fez um apelo para que a 

comunidade fique mais próxima uma da outra e fez o pedido de uma balsa. A quarta 

dialogadora foi a Profª Magda Costa (UFT) abordou sobre as expedições pedagógicas 

na CQK do Mimoso, um projeto de extensão com uma proposta de intervenção na 

realidade quilombola que objetiva gerar conscientização política e cidadania. Reforça 

que “divide-se a área territorial, mas não se divide a identidade”. O quinto dialogador 

foi Lourivado do Santos Souza (Coordenador Geral da Associação dos pequenos 

produtores do Kalunga do Mimoso) abordando sobre o consumo dos recursos naturais 

com a lógica da gestão do território, ressalta a questão do pertencimento e 



  

 

reconhecimento e a necessidade de se ter um olhar mais cuidadoso sobre o Decreto 

4887, retoma. 

 

Dia 31/03/2017 – Roda de Conversa 

A roda de conversa Quilombola: Cultura, Trabalho e Cidadania foi coordenada pela 

Profª Maria Clorinda Soares Fioravanti. O primeiro dialogador foi Manoel Neres 

(Integrante da Comissão da Verdade sobre escravidão Negra no DF e Entorno), que 

descreve sobre a iniciativa de se recuperar a memória da escravidão na região e conta 

com apoio do Sindicato dos Bancários, sendo que o apoio institucional inicial fora da 

OAB. Relatou que o objetivo principal é realizar um levantamento histórico e da 

demanda atual dos problemas relacionados a atuação das Políticas Públicas e 

Judicialização e a partir de um relatório publicizar as condições, quer seja no âmbito 

local, nacional e internacional (Corte Internacional de Justica/Haya/ONU). O raio da 

pesquisa é de 600 Km a partir de Brasília, por isso participam as comunidades 

quilombolas. Conta com um grupo de 18 pessoas nesta comissão e que os trabalhos 

estão em fase de encerramento, considerando a temporalidade desta comissão. O método 

utilizado é denominado de “memória branca”, considerando as histórias não contadas, 

buscam levantamento de personagens, documentos, história oral, arquivos, visita as 

comunidades. Encerra informando que já foi elaborado um relatório preliminar, o qual 

será apresentado em um evento aberto ao público no dia 09 de maio de 2017, às 19h00, 

no Sindicato dos Bancários em Brasília e convida a todos os presentes. O segundo 

dialogador foi Rubem Siqueira (Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra), 

que trouxe as questões que envolvem dos povos tradicionais e quilombolas em relação 

aos temas terra, território e água, bem como conflitos no campo, ações de resistência e 

de enfrentamentos. Informou que 70% do acervo da CPT encontra-se digitalizado a 

disposição do usuário. A terceira dialogadora foi Maria Helena Serafim Rodrigues que 

inicia sua fala. 

31/03/2017 – 1400 às 17h00 -Apresentação de trabalhos – Eixo Misto – Sala 206 

Coordenadoras: Silvéria e Ana Beatriz 

Nesta roda houve o registro de estudantes sobre trabalhos que são realizados sem a 

participação dos próprios estudantes da comunidade que estão na universidade. “Há um 

número de pesquisas e pesquisadores que adentram ao território e replicam suas falas 

como vivências, sendo que muitas vezes os próprios quilombolas ainda não conhecem 

a suas vivências e de sua comunidade”. Explicitam a questão de projetos e de bolsas 

remuneradas na universidade, que quase sempre não são ofertadas aos estudantes 

quilombolas, embora seja solicitado aos professores. “Há pesquisas sem nenhum 

envolvimento do pesquisador, quer seja com a comunidade ou para a comunidade”. 

 

Este memorial foi elaborado a partir do registro de Ana Beatriz Duarte Vieira 

considerando minha escuta e meu olhar durante os dias do evento. Parabenizo e 

agradeço a comissão organizadora pela confiança a mim depositada e pelo acolhimento 

dos participantes deste encontro. Inúmeros outros encontros estarão por vir. 

 

“Um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho.  

Um sonho sonhado em conjunto se transforma em realidade”. 

D. Quixote/Cervantes 

 



  

 

Fotografias 
Kaled Sulaiman Khidir  

 

Foto 1: Esporte e festejos 

Fotógrafo: Kaled Khidir 

Lugar: Kalunga do Mimoso 

Data: janeiro de 2017 

Descrição: Nos festejos de Santos Reis, no Kalunga do Mimoso, é realizado um 

campeonato de futebol entre os times das localidades dos Territórios Kalunga. A 

imagem mostra as cores e as belezas dos adereços que Capela de Santos Reis, e seus 

arredores, são enfeitados. Tendo ao fundo o campo e os jogadores aos pés dos morros 

que circundam o Mimoso. 

 

 
 
Foto 2: Nossas histórias 

Fotógrafo: Kaled Khidir 

Lugar: Vão do Moleque 

Data: setembro de 2016 

Descrição: Nos festejos de setembro no Vão do Moleque, capturei imagem das mãos de um 

casal de anciões Kalunga. Marido e mulher aqui mostram uma vida inteira de histórias, 

trajetórias e memórias talhadas em suas próprias mãos. 

 

 



  

 

 
 

 

Geórgia Marques <georgiaaacm@gmail.com>  
 

 

Autor: Geórgia da Cunha Marques  

E-mail: georgiaaacm@gmail.com 

Telefone para contato: 061-98381923 (whatsApp) / 034-992248758 

Categoria:  Pesquisadora Quilombola. 

Natureza da pesquisa: Antropologia Visual. 

Período e local de realização da pesquisa: De outubro de 2014 a junho de 2015, junto 

à Comunidade Quilombola Kalunga de Monte Alegre de Goiás-GO. 
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Título do ensaio fotográfico: Kalunga, História Viva. 

 

Premiações em concursos acadêmicos (internacionais, nacionais e/ou locais e/ou 

não-acadêmicos: Ação Eu e o Patrimônio Cultural do IPHAN, 2015. 

Exibições em congressos, seminários, encontros acadêmicos e/ou eventos culturais: 

Universidade de Brasília – UnB, Departamento de Antropologia – DAN no período de 

31 de agosto a 20 de setembro de 2016.  

Release do ensaio: 

 

O Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga é considerado o maior território 

brasileiro quilombola em extensão, abrangendo três cidades do extremo norte do Estado 

de Goiás - Cavalcante, Teresina e Monte Alegre de Goiás - e duas ao sul do Tocantins 

- Arraias e Paranã. As fotos selecionadas para este ensaio mostram momentos anteriores 

e do decorrer do festejo feito anualmente no mês de junho para São João na fazenda 

Sucuri, localizada no Município de Monte Alegre de Goiás-GO. Durante os quatro dias 

de festas, os quilombolas e visitantes, em um ato de confraternização, reúnem-se para 

comemorar o aniversário do santo, fazer pedidos a ele, pagar as promessas alcançadas 

e, realizar batizados e casamentos. Para as celebrações, diversas atividades são 

programadas. No dia 23/06 acontece a derrubada e queima do mastro da Igreja. Suas 

cinzas são usadas no dia seguinte para abençoar o matrimônio de casais na cerimônia 

de casamento na fogueira. No dia 24/06 pela manhã o padre da cidade vem à fazenda 

realizar, além das uniões dos casais, os batismos das crianças. À noite, após a missa, 

um novo mastro é levantado e os devotos sacramentam sua fé andando em círculo em 

torno dele, rezando ladainhas enquanto seguram as candeias de cera acesas. Este ensaio 

é parte da minha primeira aproximação antropológica aos festejos do grupo. 

As pessoas mais velhas ocupam lugar de destaque em todos os momentos do cerimonial. 

Elas são as condutoras desta herança cultural e repassam para as próximas gerações 

ensinamentos sagrados em forma de rezas, ladainhas, sussas ou súcias e novenas. 

 



  

 

 
 

A festa tem como um de seus símbolos o espaço onde se instala o mastro com a bandeira 

de São João. Levantado anualmente no dia 24 de junho, o mastro se renova ao substituir 

o anterior, queimado para sacramentar as uniões matrimoniais. 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

Jean Marconi <marconi2.0@gmail.com>  
 

17/02/2017 
 

Foto 1: riqueza Kalunga - 14/11/2015 

Foto 2: sorrisos - 20/01/2010 

Fotógrafo: Jean Marconi 

 
 

 
A primeira foi durante uma visita ao Vão de Almas. O senhor pediu para que tirasse 

uma foto dele com as cagaitas, orgulho do quintal dele. a segunda foi durante o 

segundo encontro de cultura negra Kalunga. 


