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 Introdução 

 O Nordeste goiano é uma das regiões em que se encontra a maior preservação 

do bioma cerrado do estado de Goiás. Evidenciada pelas suas belezas naturais, a região 

abriga o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que de acordo com o site do 

Ministério do Meio Ambiente, está situado nos municípios de Cavalcante (60%) e Alto 

Paraíso (40%). A região Nordeste, hoje, também é conhecida pela presença do território 

Kalunga. 

Os Kalunga são remanescentes de quilombo. O seu território é formado por 62 

povoados distribuídos pelos municípios de Teresina de Goiás, Cavalcante e Monte 

Alegre de Goiás, onde se encontra o Sitio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. São 

alguns destes povoados: Ema, Diademas, Ribeirão, Capela e Taboca e Engenho II. 

Desde 05 de janeiro de 1996, por meio da Lei Complementar do Estado de Goiás 

número 19, os Kalunga foram reconhecidos com o direito a terra e constituído como Sítio 

Histórico. Apesar do reconhecimento pelo Estado do Território Kalunga, e com isso uma 

maior atenção de políticas públicas, de uma maneira geral os povoados ainda têm 

estruturas bastante precárias. As estradas de acesso são ruins, não há água encanada 

e a rede elétrica não atende a todos. Faltam também postos médicos e escolas em 

maior quantidade, tendo as crianças de deslocarem grandes distâncias.   

A região do Nordeste Goiano também está entre uma das mais pobres do estado. 

Segundo os dados do IBGE (2000), o índice desenvolvimento humano – IDH – médio 

dos municípios onde estão os Kalunga é de 0,635. Sendo que no município de 

Cavalcante é de 0,609, em Teresina de Goiás é de 0,672 e de Monte Alegre é 0,625, 

enquanto no estado, o IDH é de 0,776.  
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Essa realidade nos instigou a estudar saídas para que os Kalunga tenham a 

possibilidades de gerar renda de modo que consigam viabilizar a preservação de sua 

cultura. Neste sentido, foi criado o Projeto “Troca de Saberes no Cerrado: ecologia, 

valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga”, 

desenvolvido no período de abril de 2011 até dezembro do mesmo ano. Dentre as 

oficinas realizadas destaco uma especifica abordou “Promover e Valorizar a Paisagem 

Natural e a Cultura Local por meio de Cartões Postais”. 

O resultado da oficina proporcionou a criação de “cartões-postais,” que são ao 

mesmo tempo a afirmação da paisagem natural e cultural das comunidades Kalunga, 

bem como a possibilidade de divulgação turística pelos próprios moradores, que podem 

comercializá-los.  

 A região do Nordeste Goiano atrai todos os anos uma grande quantidade de 

turistas, que buscam, principalmente, desfrutar das inúmeras belezas naturais da 

Chapada dos Veadeiros. Diante desse fato percebemos no turismo uma possibilidade de 

organizar demandas econômicas, do povo Kalunga, inventariando os atrativos naturais e 

culturais decorrentes, muitos deles, do modo de viver dessa população.  

 Fazer destes atrativos uma fonte de renda faz parte da política de turismo. A 

criação do Ministério do Turismo em 2003, pelo Governo Federal, foi um marco “ao 

reconhecê-lo como um dos indutores do desenvolvimento do país com potencial de 

contemplar crescimento econômico com distribuição de renda e redução das 

desigualdades sociais e regionais.” (BRASIL, 2009 p. 359). 

 Entendemos que o próprio interesse externo de turistas poderá ajudar no 

fortalecimento de hábitos culturais e históricos Kalunga, garantindo a sobrevivência e o 

repasse dos saberes tradicionais garantidos pela vivência naquela paisagem cerradeira. 

Para tanto, recorremos ao estudo da memória e identidade e sua ligação com a 

paisagem. Supomos que o reconhecimento de algumas singularidades na mesma 

ajudariam na compreensão da espacialidade Kalunga, e evidenciariam pontos de 

interesse turístico. 

Para Yazigi (2002 apud MOREIRA, 2011), a paisagem jamais se desvincula da 

ideia de espaço, e é criada e recriada de acordo com o estilo de produção da sociedade 

local, sua cultura e seus fatores geográficos. O turismo, inclusive, fortalecido 

principalmente pela paisagem, é direcionado por essa relação e depende da visão sobre 

o lugar disposta pelos visitantes. Desse modo, tínhamos como objetivo oferecer uma 



oficina que colocassem os Kalunga em contato com as paisagens da comunidade, 

ajudando-os a contar sua história ou identificando elementos da identidade Kalunga. 

Para a Andrade (2002) nós vemos aquilo que precisamos ver para nosso 

cotidiano, percebendo apenas algumas frações da nossa realidade. Ou seja, temos um 

olhar acostumado baseado pela mecanicidade de nossa vivência. Em suas palavras “Os 

homens modernos não são bons observadores, e o uso de uma máquina fotográfica 

pode auxiliar sua percepção.” (ANDRADE, 2002 p.54). 

 

Metodologia 

A metodologia inicial usada para a oficina Promover e Valorizar a Paisagem 

Natural e a Cultura Local por meio de Cartões Postais foi a utilização de bibliografias 

sobre as comunidades Kalunga, bem como a leitura sobre paisagens naturais e 

culturais. Em seguida, leituras sobre turismo e turismo sustentável nos ajudaram a 

compreender alternativas que dessem aos Kalunga a possibilidade de gerar renda sem 

que sua paisagem ou cultura fossem deixadas de lado, ou mesmo depreciadas. 

Agendamos duas visitas de campo com roteiros de observação sobre as 

comunidades visitadas. Nessas visitas, fizemos entrevistas abertas, filmagens com 

lideranças e com pessoas mais velhas, além de escutar e organizar as demandas que 

nos eram informadas. As visitas prévias nos ajudaram a perceber quais eram as 

estruturas existentes nas comunidades. Também nos preocupamos em averiguar o 

interesse dos moradores pelo turismo e ainda quais seriam os possíveis interesses 

turísticos junto a esses povoados.  

A terceira visita foi referente à realização efetiva da oficina. Ela aconteceu na 

comunidade de Diadema, mas contou com a participação de moradores de Ema e 

Ribeirão. Apesar de não estipularmos critérios quanto à faixa etária, todos os oficineiros 

eram jovens entre 16 e 21 anos, com um total de 10 participantes.  Em um primeiro 

momento fizemos uma explicação sobre o tema, levantando dados culturais, 

econômicos e naturais que faziam parte da comunidade. Fizemos uma relação destes 

aspectos com o turismo, mostrando a possibilidade de certos elementos paisagísticos 

naturais e culturais em gerar de renda para os Kalunga. 

O segundo momento mostramos um vídeo produzido pelo projeto que 

evidenciava a memória e identidade Kalunga, com moradores mais velhos e algumas 

crianças das duas comunidades.  



O terceiro momento foi a divisão em dupla dos participantes e a distribuição das 

máquinas fotográficas. Após uma breve explicação sobre a utilização dos equipamentos 

as equipes saíram para fotografar aquilo que elas julgariam interessantes aos turistas e 

que representavam a paisagem em que viviam. A minha função neste momento foi de 

acompanhar os jovens e por meio do diálogo com eles, identificar as histórias que 

estariam por trás do interesse em fotografar determinada paisagem.  

 

Resultados e Discussões 

   A presença das comunidades remanescentes de quilombo só vem 

acrescentar um roteiro turístico pela região. Os Kalunga são detentores de 

conhecimentos sobre os usos do cerrado e têm em seu Sítio Histórico, inúmeros 

atrativos naturais. Em suas comunidades, eles podem proporcionar a vivência do turista 

com um pouco da história de um Brasil pouco conhecido. Dentre suas atividades 

culturais eles organizam festas com temas de devoção católica que atraem moradores 

de fora das comunidades, movimentando a região e dando certa dinâmica na produção 

de alimentos e bebidas. 

 Durante a oficina foram tiradas cerca de 60 fotografias. Algumas imagens 

mostravam as serras, a vegetação, os abundantes pequizeiros na comunidade de 

Diadema, já outras registravam a casa de farinha, o forno, o lugar das festas e suas 

dezenas de barracas. As fotografias, mesmo que não profissionais, iam registrando 

parte da estrutura da comunidade, ou pelo menos, das proximidades da escola Tia 

Adesuíta, onde ocorreu a oficina.  

 Durante a oficina surgiam conversas, causos, e risadas. Aliados a perspectivas de 

vida, sonhos e interesses comuns. As máquinas e fotografias que aparentemente seriam 

o mote principal daquela reunião se tornaram mais um componente do encontro e o 

diálogo e interesse pelo lugar tomou grande parte da oficina.  

 A equipe do projeto posteriormente escolheu três imagens para a confecção dos 

cartões postais. Foram 300 unidades, 100 para cada fotografia. Este total será entregue 

aos oficineiros, aos professores da escola de Diadema e a líder da comunidade. 

  

 Conclusão 

O resultado da oficina foi bastante positivo, levando em consideração o interesse 

que os jovens demonstraram não só pelas fotografias, mas pela exposição de parte de 

sua cultura.  



 A percepção é de que a representação da cultura Kalunga, se faz como ponto de 

resistência destes, que esteve ou está à margem, ou em conflito direto com os 

interesses exteriores, nas figuras de fazendeiros e ou posseiros, entre outros. Como 

salientou Almeida (2010) essa resistência abre espaço para a busca de sentidos na 

relação com a terra e as identidades territoriais, entendendo que ela dá forma à 

territorialidade Kalunga. 

No caso do turismo, de fato, a região Nordeste agrega condições para o 

desenvolvimento de atividades turísticas diversas. Além das inúmeras cachoeiras, serras 

e morros convidam o turista para trilhas pelo cerrado proporcionando momentos de 

apreciações de belezas incomuns. As possibilidades são muitas, vão de escaladas, 

passeios de bicicleta ou motocicleta, alojamentos místicos e refeições com sabores 

tradicionais do cerrado. Por enquanto, somente a comunidade Kalunga de Engenho II 

explora turisticamente seu local. 
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