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APRESENTAÇÃO 

 

A fotografia é a emanação do real, “é parar o tempo e registrar o momento” 

(GUIMARÃES, 2013, s/p). Nesse sentido acredita-se na importância das imagens ao 

“congelar” uma expressão, uma situação e seu espaço físico inserido na subjetividade, 

suscitando emoções e aguçando o senso crítico de quem as visualiza. Uma vez que ela 

estimula a tomada de consciência, a imagem fotográfica pode servir como um elo de 

integração entre a arte, a ciência, a cultura e a sociedade.  

Inserida nesse contexto está a Exposição Fotográfica “Políticas Sociais e 

Pesquisa no Território Kalunga: Modo de vida e identidade quilombola” realizada 

durante o II Encontro de Pesquisadores sobre Quilombolas Kalunga. Esta surgiu a 

partir da ideia de apresentar a Comunidade pela lente de pesquisadores, que nem 

sempre possuem domínio das técnicas utilizadas por fotógrafos profissionais, mas que 

fotografam elementos que fazem parte de suas indagações científicas. 

Deste modo, cada pesquisador aqui apresentado fotografou os Kalunga e deu 

mostras do seu olhar sobre essa população. Cada qual chamou a atenção para 

determinado aspecto também vinculado às temáticas do evento: manifestações 

culturais, outros associados à saúde e ainda há aqueles que demonstram a paisagem 

da qual os Kalunga fazem parte, uma vez que a terra e os elementos naturais servem 

como seus principais meios de sustento. 

O enfoque é dado às paisagens e cenas cotidianas vivenciadas nas localidades 

do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, além de momentos festivos que 

também compõem seus costumes e tradições. As imagens captam sentimentos e 

emoções presentes nas danças, nas procissões ou em um simples ato de uma mãe 

segurar no colo o seu filho. Suas relações sociais, interesses, desejos e até sonhos 

podem ser transmitidos pelas fotografias expostas. 

 

Organizadores 
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PAISAGENS NATURAIS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA - 

ENGENHO II 

 

Fotógrafa: Isadora Souza Ferreira1 

Lugar: Comunidade Quilombola Kalunga – Engenho II 

Data: fevereiro de 2014 

 
Descrição da cena: Plantas “Bananinhas” encontradas nas proximidades da 

cachoeira Santa Bárbara no território Kalunga do Engenho II, no município 
de Cavalcante. 

 

Resumo: A comunidade Kalunga do Engenho II está localizada no município 
de Cavalcante, no nordeste do estado de Goiás. Esta região é conhecida por 
sua geomorfologia que apresenta área deprimida, drenada pelo rio das Almas 
com relevos dissecados em forma de topos tabular e plano. O relevo e altitude 
da região junto com sua abundancia hidrográfica ocasionam maravilhosas 
cachoeiras. 

 

  

                                                           
1 Graduanda do curso de Ciências Ambientais, na Universidade Federal de Goiás. 
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS 

Fotógrafo: Júlio César Borges2 

Lugar: Engenho II 

Data: junho de 2011 

 
Descrição da cena: quilombola com filho durante 

pesagem 

 
Resumo: Esta foto foi realizada durante o trabalho de campo da Avaliação da 
Situação de Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades Quilombolas 
Tituladas. Contratada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), essa pesquisa percorreu, em 2011, 14 Unidades da Federação 
para coleta de dados sobre as condições de vida e acesso a políticas públicas 
em 169 comunidades quilombolas que vivem em territórios titulados, a exemplo 
dos Kalunga. A pesquisa averiguou que a proporção de crianças menores de 
seis meses de idade com amamentação materna exclusiva foi de 38,8%. 
Segundo o Ministério da Saúde, contudo, o percentual esperado deve estar na 
faixa de 50 a 89%. 

                                                           
2 Cientista social (UFG), com mestrado e doutorado em Antropologia Social (UnB). Trabalho com fotografia etnográfica 
há cerca de oito anos e já realizei várias exposições, dentre as quais "Quilombos do Brasil: retratos do direito à 
segurança alimentar". Composta por onze imagens, essa exposição fez parte da programação do I Seminário 
Internacional "Um Mundo sem Pobreza", promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e 
Banco Mundial, no mês de novembro/2014, em Brasília; depois, a exposição seguiu para a sede do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, também na capital federal. Atualmente, resido e leciono em Goiânia. 
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DA EXTREMA AO LEVANTADO: 

(IN)VISIBILIDADE QUILOMBOLAS EM IACIARA(GO) 

NOSSAS COMUNIDADES, NOSSOS LAÇOS! 

 

Fotógrafas: Lucinete Aparecida Morais3 

Maria Deuseni de Oliveira Gonsalves4 

Maria Madalena do Sacramento Rocha5 

Lugar: Povoado “Extrema” e “Levantado” 

Data: janeiro de 2015 

 
Descrição da cena: Seu Anastácio, patriarca do povoado do Levantado, 81 
anos 

 

Resumo: “Extrema” e “Levantado” são comunidades quilombolas no município 

de Iaciara, reconhecidas pela Fundação Palmares, mas apenas o Levantado tem 

a regularização fundiária. A organização social das comunidades é fundada nos 

laços de parentesco pela consanguinidade e outras afinidades, como o 

casamento, o batizado e outras formas de aceitação pelos membros da 

comunidade. Os quilombolas da Extrema e do Levantado, ainda que forma 

tímida, lutam para conquistar não só o direito ao acesso à terra e à educação, 

mas principalmente as condições que contemple sua identidade, seus valores e 

seu reconhecimento. 

                                                           
3 Mestranda em Antropologia Social e especialista em Direitos Sociais do Campo pela Universidade Federal de Goiás. 
Historiadora e Gestora Cultural.  
4 Professora, Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Graduada em Letras-Língua Portuguesa e Respectiva 
Literatura –UNIASSELVI. Especializando em Psicopedagogia pela mesma instituição. Cursado Gestão Cultural-UNB. 
Autora do Hino Municipal de Iaciara. 
5 Quilombola, Professora na Escola Municipal João Damaceno Rocha, Conselheira do Sistema Municipal de Cultura de 
Iaciara, Presidente da Associação Quilombola Extrema. Cursou Gestão Cultural –UnB. Graduanda em Artes Visuais-UFG. 
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ENSACAMENTO DO ARROZ BATIDO 

 

Fotógrafo: Rogério Ribeiro Coelho6 

Local: Nastácio/Areia – Comunidade Kalunga 

Data: abril de 2015 

 

 

Descrição da cena: Ensacamento do arroz batido 

 

Resumo: O Areia é uma das Localidades da Comunidade Kalunga. Localizada 
no município de monte Alegre de Goiás, é habitada por famílias que buscam na 
terra meios que possam garantir sua soberania alimentar saudável. Tendo 
muitas áreas agricultáveis, eles a utilizam para plantearem suas roças. O cultivo 
dos alimentos na roça envolve toda a família, cada um tem seu papel 
importante na produção, o cultivo acontece em roças de toco, sistema de roça 
itinerante. Eles utilizam um espaço por dois a três anos e depois mudam para 
outra área com a finalidade da área anterior se repor, para que futuramente 
possa ser utilizada para produzir seus principais alimentos: Arroz, mandioca, 
milho abobora e melancia. Por habitar a região há quase três séculos e sempre 
produzindo seus próprios alimentos, os Kalunga adquiriram um enorme 
conhecimento empírico de como, quando e o que plantar. Sempre tendo uma 
forte relação com a natureza, eles tentam aproveitar ao máximo a área da roça 
plantando suas culturas de forma consorciada tento como principal cultivo o do 
arroz. 

  
  

                                                           
6 Professor da Escola Agrícola de Arraias-To, Graduado em Licenciatura em Matemática pela UFT - Especializando em 
agroecologia e desenvolvimento rural pelo IESA/UFG – Especializando em Educação Matemática pela UFT e Mestrando 
em Desenvolvimento Sustentável Junto aos Povos e Terras Tradicionais pelo CDS/UNB. 
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O MODO DE VIDA KALUNGA 

 

Fotógrafos: Raoní Pires Mendonça7 e Giovanna Adriana Tavares Gomes8 

Lugar: Monte Alengre de Goiás 

Data: outubro de 2012 

 

Descrição da cena: Matriarca Kalunga Carregando Madeira de Fogão 

 

Resumo: As Comunidades do Sítio Kalunga são normalmente matriarcais, e na 
maioria das vezes a mulher tem o papel de trazer os mantimentos diários para 
a casa. 

 

  

                                                           
7 Designer pela PUC. 
8 Mestre em Turismo e Hotelaria, professora Universitária. 
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ENCONTROS DE MULHERES COMADRES 

 

Fotógrafa: Tatiana Oliveira Novais9 

Lugar: Festa do Vão de Almas 

Data: agosto de 2014. 

 

 
Descrição da cena: As mulheres Kalunga reunidas, 

vivenciando a festa do Vão de Almas, provavelmente são 
comadres, primas ou irmãs. 

 

 

Resumo: As festas Kalunga são lugares de encontro, onde os Kalunga 
expressam sua cultura e espiritualidade. Há o respeito pelo local de cada um, 
cada família tem seu rancho de palha, próxima ao da sua família e amigos, as 
crianças transitam livres, as comadres e compadres se abraçam, celebram os 
ciclos do tempo e da vida. As festas são lugares de reforçar os laços familiares 
e de amizade, com os batizados, e sorteio dos próximos festeiros (imperadores, 
rainhas, mordomos). Antigamente acontecia com mais frequência, casamentos 
e até nascimentos. 

  

                                                           
9 Ex-professora da Faculdade de Odontologia da UFG e atualmente, servidora da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. 
Desde criança acompanha Folias de Reis no Triângulo Mineiro, e ficou apaixonada pelas Romarias e Impérios Kalunga. 
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SINTONIA DOS MOVIMENTOS: VIDA KALUNGA 

 

Fotógrafas: Thayza Neves Soares10e Alice da Silva Catro² 

Lugar: Comunidade do Engenho II - Cavalcante de Goiás- Goiás 

Data: março de 2015 

 

 

Descrição da cena: A sintonia dos movimentos do homem 

com o meio ambiente são características povo Kalunga. Ao 
compasso da dança entre cultivar e manter vivo suas 

tradições eles buscam sua sobrevivência. 
 

Resumo: A foto foi tirada a partir de uma visita à Comunidade Quilombola 

Kalunga do Engenho II, no mês de abril de 2015, com a finalidade de conhecer 

e analisar a dinamica socio espacial e cultural da comunidade. A integração dos 

Kalunga com o meio ambiente está presente em todos os pontos da 

comunidade, onde podemos observar que os Kalunga tentam preservar sua 

origem e manter as culturas que vem agregada em seu meio por uma longa 

geração. Assim, obeservando a imagem, podemos ver que essa integração 

ainda esta presente diariamente em seus contextos de vida.  

                                                           
10 Aluna do Curso de Geografia- Licenciatura, na UFG. Atuante na área de Estudo das Comunidades Kalunga, programa 
de extensão universitária, trabalhando com as comunidades quilombola Kalunga.  
² Aluna do Curso de Geografia- Licenciatura, na UFG. Atuante na área de Estudo das Comunidades Kalunga, programa 
de extensão universitária, trabalhando com as comunidades quilombola Kalunga. 
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QUINTAIS KALUNGA 

Fotógrafa: Maria Geralda de Almeida11 

Local: Mochila - Comunidade Quilombola Kalunga 

Data: março de 2013 

 

 
Descrição da cena: Plantas ornamentais na parede da casa do Senhor 

Joaquim “Mochila” 

 

Resumo: As comunidades Quilombolas ou Kalunga, no Nordeste de Goiás 

contribuem para a manutenção do Cerrado. Entende-se ser pela cultura que as 

populações interagem com a natureza, fazem a sua mediação com o mundo e 

constroem um modo de vida particular.   Exemplificamos com os quintais 

Kalunga, “território culturalizado”, Os seus quintais, e o uso das plantas 

cultivadas neles, correspondem a um bem cultural.  Os quintais são portadores 

da identidade cultural Kalunga. 

  

                                                           
11 Graduada em Geografia (UFMG), mestrado e doutorado em Geografia (Université de Bordeaux III), pós-doutorado 
em Geografia Humana (Universidad de Barcelona), em Geografia Cultural (Université Laval, Universita Degli Studi Di 
Genova e Universite de Paris IV Paris-Sorbonne). Atua como professora colaboradora da Universidade Federal de 
Sergipe, professora titular da Universidade Federal de Goiás onde é pesquisadora do Laboratório de Estudos e 
Pesquisas das Dinâmicas Territoriais-LABOTER, e no CNPq, o Grupo de Pesquisa Geografia Cultural: territórios e 
identidade. 
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"AS TRÊS MARIAS" 

Fotógrafa: Renata da Costa Rodrigues12 

Local: Comunidade Engenho II 

Data: março de 2015 

 

 

Descrição da cena: Netas de 
Dona Getúlia e Sr. Sirilo 

sentadinhas no batente da 
porta da casa dos avós, se 

deliciando com suas goiabas 

em um belo fim de tarde. O 
título refere-se ao trio de 

estrelas que se destacam no 
céu, denominadas "Três 

Marias", portanto, segue o 

registro da beleza e do brilho 
de três estrelinhas do 

Engenho. 

 

"As Três Marias"  
 
As Três Marias brilham com olhos 
para o horizonte 
Estrelas da terra à imagem do céu  
Pétalas de sol com perfume de 
ternura 
Se deliciam com o sabor da vida 
Tocam a existência  
Brincam com pedrinhas 
E fazem delas seus tesouros mais 
valiosos 
 
Estrelinhas do Engenho 
Carregam em si  
O despertar da manhã 
O motivo para continuar 
A força para plantar 
 A razão para cuidar 
 

 
 
As três Marias revelam segredos  
Contam histórias contidas no tempo 
Ofertam as cores de uma paleta divina 
Silencia sonhadores 
Inspira os cantadores 
Incendeia os rezadores 
 
Três Marias, Três Marias 
Vejo-lhes agora menina 
Amanhã, mulher formosa 
E depois de amanhã,   
o desabrochar da sabedoria  
da coleção de primaveras 
Celebrando a eternidade de ser 
Ser Kalunga!  
 

(Renata da Costa Rodrigues) 
 

 

                                                           
12 Enfermeira, Mestranda em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas -SP e Fotógrafa Nivel Intermediário 
pelo Canon College. 
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OS KALUNGA NA FESTA CAÇADA DA RAINHA 

Fotógrafa: Isabella de Faria Bretas13 e Ricardo de Faria Pinto Filho14 

Local: Monte Alegre de Goiás 

Data: julho de 2014. 

 
Descrição da cena: carregamento do mastro de Nossa Senhora do Rosário 
na Caçada da Rainha em Monte Alegre de Goiás. 

Resumo: Apontada como uma festa que se originou na celebração dos 
escravos libertos pela Princesa Isabel, a Caçada da Rainha faz referência à 
época da assinatura da Lei Áurea, em 1888. Contemporaneamente já não se 
pode mais determiná-la unicamente como uma festa de negros, uma vez que 
distintos segmentos sociais dela participam e constituem a maior parte dos 
manifestantes. Entretanto, supostamente, ela se originou dos escravos cujas 
gerações posteriores podem ser vistas nas comunidades Kalunga do município 
de Monte Alegre de Goiás. 
As características do festejo fazem com que ele se torne uma verdadeira 
mistura da remanescente cultura do negro escravizado com expressões do 
catolicismo popular e ainda possui traços de ruralidade no que tange ao 
ambiente característico. Nessa perspectiva, pode-se conferir ao sujeito a 
responsabilidade e a autonomia na construção de suas representações e papéis 
sociais, percebendo sua identidade como algo que já não precisa ser 
“encontrado”, mas que está em constante processo de desenvolvimento. É nas 
festas que a comunidade se revitaliza, se recria, se encontra e se vê como um 
todo, sendo, portanto, elemento básico para se compreender o simbolismo e a 
mentalidade popular. Os Kalunga, em Monte Alegre de Goiás, são essenciais 
para a ocorrência da manifestação, eles dançam a “Sussa”, apresentada 
enquanto a rainha é levada para a Igreja e a Congada, apresentada pelos 
congos quando vão buscar a rainha na casa na qual ela estava “escondida”.   

                                                           
13Graduada em História (PUC-GO), Especialista em História Cultural (Faculdade de História - UFG), Mestre em Geografia 
(IESA-UFG). 
14 Graduado em Geografia, Mestre em Geografia, doutorando em Geografia (IESA/UFG). 



 16 

O ATO DE FESTAR ENTRE OS VÃOS DA COMUNIDADE KALUNGA 

Fotógrafa: Rosiane Dias Mota15 

Local: Vão do Muleque 

Data: setembro de 2013 

 

 

Descrição da cena: o badalar do sino anuncia a saída da procissão 

 

Resumo: Nos vãos da Serra Geral habitam quilombolas da Comunida Kalunga. 
Estes tem sua dinâmica é intercalada por ciclos produtivos, e não produtivos 
devido as plantações e roçados. Durante os períodos não produtivos ocorrem as 
festas, que se estão presentes em praticamente todas as localidades do Sítio. 
Estas festas possuem mitos fundadores e são formadas de ritos e de rituais. 
Estes elementos se particularizam de acordo com cada celebração, folia ou 
reinado. No Vão de Almas a festa é realizada em louvor a Nossa Senhora da 
Abadia e do Divino Espírito Santo, e no Vão do Muleque a São Gonçalo do 

Amarante, Senhora do Livramento e São Sebastião. 

 

  

                                                           
15 Graduada em Tecnologia de Gestão Turística (CEFET-GO), Especialista em Gestão de Empreendimentos Turísticos e 
Eventos (SENAC-GO). Mestre em Geografia (IESA-UFG). Doutoranda em Geografia (IESA-UFG). 
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