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1. INTRODUÇÃO 

 

A diversidade étnica constitui um importante traço da identidade 

brasileira. Entretanto, a percepção concreta desta diversidade no cotidiano 

populacional, por meio de ações presentes no dia a dia dos grupos majoritários e 

minoritários do Brasil, ainda é incipiente. Essa falta de percepção, em função do 

desconhecimento do real universo das comunidades marginalizadas, da ausência 

de políticas públicas adequadas, do reconhecimento dos territórios e da garantia 

do acesso a direitos sociais e econômicos e, ainda, da restrita destinação de 

recursos, levaram o Estado brasileiro a contrair uma dívida secular com as 

classes sociais marginalizadas. 

Dentre essas classes encontra-se a população negra, oriunda do 

tráfico, por meio do Atlântico. Os escravos africanos participaram dos grandes 

empreendimentos comerciais e culturais que marcaram a formação do mundo 

moderno e a criação do sistema econômico mundial. A mão-de-obra escrava 

alavancou a economia nacional, movimentando engenhos, fazendas, minas e 

cidades. Porém, a história da escravidão mostra que a luta e organização, 

marcadas por atos de coragem, caracterizaram o que se convencionou chamar de 

resistência negra, cujas formas variavam de insubmissão às condições de 

trabalho, revoltas, organizações religiosas, fugas e formação dos chamados 

mocambos ou quilombos (MUNANGA & GOMES, 2006). 

De inspiração africana, os quilombos brasileiros constituíram-se 

estratégias de resistência e oposição a uma estrutura escravocrata, pela 

implementação de outra forma de vida, outra estrutura política na qual se 

encontraram todos os tipos de oprimidos. Desse modo, os laços de solidariedade 

e o uso coletivo da terra formaram as bases de uma sociedade fraterna e livre das 

formas preconceituosas e de desrespeito a sua humanidade. Assim, tendo como 

marcas incontestes a resistência e a organização, essas comunidades negras 

rurais passaram a empreender uma luta pelos direitos à liberdade, cidadania e 

igualdade, no conjunto das reivindicações pela posse da terra, bens considerados 

sagrados e formadores de uma identidade étnica (SILVA, 2007; GARAVELLO, 

2008; SANTOS, 2010). 
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Atualmente, as comunidades remanescentes de quilombos fazem parte 

do vasto mosaico étnico, social, ecológico e cultural da estrutura agrária brasileira. 

A Associação Brasileira de Antropologia as definem como toda comunidade negra 

rural que agrupa descendentes de escravos vivendo da cultura de subsistência e 

onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado. Essas 

comunidades são detentoras de direitos culturais históricos, assegurados pelos 

artigos 215 e 216 da Constituição Federal que tratam das questões relativas à 

preservação dos valores culturais da população negra e eleva as terras dos 

remanescentes de quilombos à condição de Território Cultural Nacional (NERY, 

2004). 

Em Goiás, o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga abriga uma 

comunidade formada por negros remanescentes de quilombo, com uma 

população em torno de 5.000 pessoas em mais de 30 comunidades da zona rural 

dos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre. Os Kalungas 

são agricultores familiares multifuncionais e pluriativos (NEIVA, 2009). Essa 

multifuncionalidade é definida como o conjunto das contribuições da agricultura a 

um desenvolvimento econômico e social considerado na sua unidade. É 

associada à segurança alimentar, aos cuidados com o território, proteção ao meio 

ambiente, à salvaguarda do capital cultural, à manutenção de um tecido 

econômico e social rural pela diversificação de novas atividades ligadas à 

atividade agrícola (MALUF, 2002). 

Esforços têm sido envidados no sentido de fazer chegar aos Kalungas 

políticas e ações afirmativas que sejam vetores de um desenvolvimento 

econômico, partindo do reconhecimento e valorização da cultura local. Pode-se 

listar, como exemplo, o projeto Estabelecimento e Manutenção de Núcleos de 

Criação de Gado Curraleiro implementado em 2007, pela Universidade Federal de 

Goiás por meio da Escola de Veterinária que visava correlacionar o gado 

Curraleiro e os Kalunga de Cavalcante (GO), na tentativa de resgatar a tradição 

pecuária da população, com a criação do gado Curraleiro (FIORAVANTI et al., 

2008). Sendo assim, intenciona-se com este trabalho conhecer melhor essa 

comunidade. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Aspectos históricos  

 

Ao se falar em escravidão, é difícil não pensar nos portugueses, 

espanhóis e ingleses que superlotavam os porões de seus navios de negros 

africanos, colocando-os a venda de forma desumana e cruel por toda a região da 

América. Porém, a escravidão é bem mais antiga do que o tráfico do povo 

africano. Ela vem desde os primórdios de nossa história, quando os povos 

vencidos em batalhas eram escravizados por seus conquistadores, como 

exemplo, os hebreus, que foram vendidos como escravos desde os começos da 

História. Muitas civilizações usaram e dependeram do trabalho escravo para a 

execução de tarefas mais pesadas e rudimentares. Grécia e Roma são exemplos 

pertinentes. Essas detinham um grande número de escravos; contudo, muitos de 

seus escravos eram bem tratados e tiveram a chance de comprar sua liberdade 

(SANTOS, 2010). 

No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na 

primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de 

suas colônias na África para utilizar como mão-de-obra escrava nos engenhos de 

açúcar do Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os 

africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis 

chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. O transporte era feito 

da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Amontoados, em 

condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil e seus corpos 

eram lançados ao mar (SANTOS, 2010).  

Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, a partir do século XVIII, 

os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, recebendo 

apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as 

noites nas senzalas, acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente 

castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil 

Colônia e proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas 

festas e rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica, imposta pelos 
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senhores de engenho, adotar a língua portuguesa na comunicação. Mesmo com 

todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. 

Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas 

representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta: a capoeira 

(CARDOSO, 2008).  

A partir da metade do século XIX a escravidão no Brasil passou a ser 

contestada pela Inglaterra. Interessada em ampliar seu mercado consumidor no 

Brasil e no mundo. O Parlamento Inglês aprovou a Lei Bill Aberdeen (1845), que 

proibia o tráfico de escravos, dando o poder aos ingleses de abordarem e 

aprisionarem navios de países que faziam esta prática. Em 1850, o Brasil cedeu 

às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiróz que acabou com o 

tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871 era aprovada a Lei do Ventre Livre 

que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. E no 

ano de 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários que garantia liberdade aos 

escravos com mais de 60 anos de idade. Somente no final do século XIX é que a 

escravidão foi mundialmente proibida. Aqui no Brasil, sua abolição se deu em 13 

de maio de 1888 com a promulgação da Lei Áurea, feita pela Princesa Isabel 

(CARDOSO, 2008). 

Treze de maio ou vinte de novembro? Princesa Isabel ou Zumbi? O 

primeiro marco reporta à interpretação oficial da abolição da escravidão no Brasil, 

fazendo referência à lei assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, 

filha do Imperador D. Pedro II, por meio da qual foi declarada extinta a escravidão 

no Brasil. O segundo, a um movimento vinculado às experiências dos 

trabalhadores escravos e às disputas em torno dos sujeitos históricos envolvidos 

no processo de abolição e da conseqüente necessidade de considerar a 

importância das formas de luta e resistência dos escravos nesse processo 

(TURINI, 2003). 

Treze de maio ou vinte de novembro? Princesa Isabel ou Zumbi? 

Acredita-se que o importante é o estabelecimento de relações na tentativa de 

recuperar experiências e significados do processo de Abolição da Escravidão uma 

vez que a exclusão e o racismo ainda são fortes marcas na atualidade. O 

problema, contudo, não é mais o reconhecimento de uma data, da existência do 

racismo ou da ausência de caminhos institucionais que busquem assegurar 
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direitos, mas sim, da descontinuidade histórica de ações políticas por parte do 

Estado brasileiro visando concluir a abolição decretada em 13 de maio de 1888 

(RIBEIRO 2008). 

O negro, também, reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. 

Foram comuns as revoltas nas fazendas em que grupos de escravos fugiam, 

formando nas florestas os famosos quilombos. Esses eram comunidades bem 

organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, por meio de uma 

organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos quilombos, 

podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O 

mais famoso foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi (CARRIL, 2006). 

A Guerra dos Palmares foi um dos episódios de resistência escrava 

mais notáveis na história da escravidão do Novo Mundo. Ainda que as estimativas 

das fontes contemporâneas e dos historiadores sobre o número total de 

habitantes divirjam bastante, de um mínimo de 6 mil a um máximo de 30 mil 

pessoas,  não há como negar que as comunidades palmarinas, dada a extensão 

territorial e a quantidade de escravos fugitivos que acolheram, tornaram-se o 

maior quilombo na história da América portuguesa. Suas origens datam do início 

do século XVII, mas sua formação como grande núcleo quilombola se deu apenas 

no contexto da invasão holandesa de Pernambuco, quando diversos escravos se 

aproveitaram das desordens militares e fugiram para o sul da capitania. As 

comunidades rebeldes que então se organizaram resistiram a diversas incursões 

da Companhia das Índias Ocidentais e, após a expulsão dos holandeses, a 

ataques das tropas luso-brasileiras (MARQUESE, 2006).  

Nas décadas de 1670 e 1680, os africanos, crioulos e descendentes 

alojados em Palmares eram vistos pelas autoridades metropolitanas como 

"holandeses de outra cor", por conta da ameaça que representavam à ordem 

colonial portuguesa na América. Sua derrota pela força das armas só ocorreu em 

meados da década seguinte, após um conflito secular com dois dos maiores 

poderes coloniais europeus do mundo moderno. Antes da revolução escrava de 

São Domingos (1791-1804) e das grandes revoltas abolicionistas do Caribe inglês 

no primeiro terço do século XIX, o episódio de Palmares só teve equivalente na I 

Guerra Maroon da Jamaica (1655-1739) e na Guerra dos Saramaca no Suriname 

(1685-1762). Nesses dois casos, entretanto, os quilombolas conseguiram vencer 
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as tropas repressoras, forçando autoridades e senhores a reconhecerem a 

liberdade dos grupos revoltosos (MARQUESE, 2006). 

 

 

 

2.2 Os remanescentes de quilombos 

 

 

A palavra "quilombo", que em sua etimologia bantu quer dizer 

acampamento guerreiro na floresta, foi popularizada no Brasil pela administração 

colonial, em suas leis, relatórios, atos e decretos, para se referir às unidades de 

apoio mútuo criadas pelos rebeldes ao sistema escravista e às suas reações, 

organizações e lutas pelo fim da escravidão no País. Essa palavra teve também 

um significado especial para os libertos, em sua trajetória, conquista e liberdade, 

alcançando amplas dimensões e conteúdos (SILVA, 2007). 

As centenas de insurreições de escravos e as formas mais diversas de 

rejeição ao sistema escravista no período colonial fizeram da palavra "quilombo" 

um marco da luta contra a dominação colonial e de todas as lutas dos negros que 

se seguiram após a quebra desses laços institucionais. A Legislação Ultramarina 

em sua fase áurea definiu como sendo um quilombo a reunião de mais de cinco 

negros, tal era o potencial de revolta contido na união dos escravos. Quilombo e 

liberdade são, portanto, contra faces de uma mesma realidade histórica. De um 

lado, as situações de força arbitrária e incontestável em que os "senhores" 

impunham a sua vontade por meio de atitudes explícitas ou dissimuladas, brandas 

ou violentas. De outro, as reações dos escravos e libertos, explícitas, sutis, 

violentas ou não, às diversas situações e regimes de autoridade (MATOS, 2009). 

O termo quilombo surgiu oficialmente no Brasil na Constituição do 

século XVIII, quando, em 1740, o Conselho Ultramarino valeu-se da definição de 

que era: “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte 

despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões 

nele”. A idéia de quilombos está associada à reunião de escravos fugidos que 

resistiam às tentativas de captura ou morte. Este exemplo poderia ser 
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compreendido na identificação de “grupos de fugitivos que viviam na estrada às 

custas de roubo às fazendas ou mesmo aos passantes, ou seja, uma espécie de 

grupo nômade de economia predatória até uma organização complexa” (GOMES, 

1996). 

No final do século XIX, com a quebra dos vínculos coloniais e as 

mudanças decorrentes dos projetos de industrialização no Brasil, o quilombo 

ampliou-se para outras parcelas da população, indo da voz dos abolicionistas 

para os movimentos sociais, tornando-se uma parte do projeto político de uma 

sociedade mais democrática e justa. Principalmente nas áreas rurais de diversas 

regiões do Brasil, a gênese da formação escravista, que teve o quilombo como 

sua maior referência, desloca-se pelo período de transição da economia colonial 

sem uma ruptura ou quebra dos antigos vínculos senhoriais (GARAVELLO, 2008). 

A unidade familiar que serviu de suporte ao modo de produção colonial 

incorpora o processo produtivo de acamponesamento das populações recém-

saídas da escravidão. Concomitantemente ao processo de desagregação das 

grandes fazendas voltadas para a exportação e à diminuição do poder de coerção 

dos grandes proprietários territoriais, os quilombos passaram a integrar a ordem 

pós-abolicionista relacionando-se, não sem conflitos, com as estruturas pós-

coloniais (SANTOS, 2010). 

Atualmente, no Brasil, consideram-se remanescentes das comunidades 

dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de auto-atribuição, 

com trajetória própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 

de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida. As comunidades remanescentes de quilombos são espaços habitados 

secularmente por descendentes de mulheres e homens escravizados, ex-

escravizados e também de negros livres. Contudo, só a partir da década de 1980, 

deixaram de ser vistas como comunidades preteridas, devido a ações políticas 

dos movimentos sociais negros (CREPALDI, 2009). 

O marco legal, relativo a essas comunidades, se estabeleceu na 

Constituição Federal de 1988, no Artigo 68, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias que garantiu a propriedade dos moradores nas áreas 

supracitadas. Baseados na Lei, os quilombolas lutam pela emissão dos títulos 

definitivos de suas terras. Há avanços nas políticas públicas para as áreas de 
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comunidades remanescentes de quilombos, como, por exemplo, o Decreto n. 

4.887/2003 que Regulamenta o procedimento para a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o Artigo supracitado 

(SANTOS, 20010 b). 

Este Decreto apresenta um novo caráter fundiário, dando ênfase à 

cultura, à memória, à história e à territorialidade, uma inovação no Brasil, que é o 

reconhecimento do Direito Étnico. Nos finais dos anos 90 do século XX, a 

Fundação Cultural Palmares identificou, por meio de um censo, os antigos sítios 

das comunidades quilombolas do Brasil. A presença legalmente instituída levou a 

Fundação supracitada, em 1994, a formular um novo conceito para os quilombos, 

que passaram a ser vistos como: toda comunidade negra rural que agrupe 

descendentes de escravos vivendo de uma cultura de subsistência e onde as 

manifestações culturais têm forte vínculo com o passado (ARRUTI, 2002; NERY, 

2004). 

Em 2009 o governo federal assinou 30 decretos de regularização de 

territórios quilombolas em 14 estados brasileiros. Inclui-se nesse ato a 

regularização do território dos Kalungas. Para os remanescente, esse ato é um 

marco histórico no reconhecimento legal da regularização fundiária de 

comunidades quilombolas no País uma vez que repara uma uma dívida histórica 

e social. A partir destes decretos é possível dar início aos processos de avaliação 

dos imóveis que, após a indenização aos proprietários, permitirá que as famílias 

tenham acesso a todo território e posteriormente tenham o título de domínio 

definitivo de suas terras, que é coletivo e inalienável. O título coletivo da terra 

carrega a possibilidade de levar as políticas públicas básicas, como as 

desenvolvidas pelo Bolsa Família, Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), por 

exemplo, a essas comunidades (INCRA, 2009). 

Os estudos recentes se empenham em entender a complexa rede 

estabelecida entre os quilombolas e os diversos grupos da sociedade com quem 

os fugitivos mantinham relações. Essas novas discussões apontam para a 

interpretação de que esses espaços recebem diferentes nomenclaturas, como: 

terras de preto, território negro e comunidades de quilombos. Contudo, todas 
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essas denominações são utilizadas por vários autores para denominar uma 

coletividade camponesa, definida pelo compartilhamento de um território e de 

uma identidade (ANJOS, 2005). 

Ao se falar de identidade quilombola, essa vem sendo discutida no 

Brasil a partir da necessidade de lutar pela terra. A consciência em torno da 

identidade constitui o critério fundamental para o reconhecimento de uma 

comunidade remanescente de quilombo. Assim sendo, o processo de 

conscientização da identidade tornou-se um critério essencial na luta pelo 

reconhecimento jurídico das comunidades (SANTOS, 2010b). 

O movimento negro prefere utilizar, no momento atual, a denominação 

comunidades negras rurais, uma vez que essa categoria tem uma significação 

muito abrangente, podendo ser empregada para indicar qualquer situação social 

em que os agentes a ela referidos se auto-representassem como “pretos” e/ou 

descendentes de escravos africanos que vivessem em meio urbano ou rural. Tal 

discussão tem sua origem na crescente organização dos trabalhadores do campo 

e na ascensão do movimento negro, enquanto movimento político que afirma a 

identidade étnica inserida no conjunto das lutas dos trabalhadores pela posse da 

terra. 

Por tudo isso, falar dos quilombos e dos quilombolas no atual contexto 

é, portanto, falar de uma luta política e, consequentemente, fazer uma reflexão 

científica em processo de construção. Esta discussão tenta reparar “a imensa 

dívida do Estado brasileiro para com a população negra, que sofre a dupla 

opressão, enquanto camponesa e parte de um grupo racial inserido numa 

sociedade pluriétnica, mas desigual” (ARRUTI, 2006). 

Falar de quilombos e tentar fazer uma relação entre presente e 

passado de um povo que precisa garantir um futuro mais digno, onde todas as 

discriminações possam ser reparadas numa nova expectativa de hoje. Falar que 

quilombos é buscar superação na prática da cultura de subsistência e acreditar na 

possibilidade de sobreviver respeitando os costumes do passado e os valores 

ancestrais, procurando estratégias de desenvolvimento sustentável, na 

perspectiva de garantia de vida digna – cidadania (OCHOA, 2007). 

Assim, acredita-se na idéia de quilombo definida, por meio da 

perspectiva que analisa a transição da condição de escravo para a de camponês 
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livre. Nessa vigência, nascem novas esperanças de conquistas de direitos para as 

pessoas que residem nesses espaços (SANTOS, 2010 b). 

 

 

2.3 Os Kalungas 

 

Todas as regiões brasileiras apresentam áreas remanescentes de 

quilombos. Porém, existe divergência em relação ao número de comunidades 

remanescentes, estando catalogado, por todo o país, um total de 2.790 

comunidades, revelando panoramas regionais bem distintos. A região Nordeste 

conta com 1.672 registros, seguida pela região Norte, com 442. No Sudeste, no 

Centro-Oeste e no Sul encontram-se 375, 131 e 170 registros, respectivamente 

(ANJOS & CIPRIANO, 2007). 

 

Figura 1: Terrítório Kalunga 
Fonte: http/agenciarural.gov.br 

 

De acordo com o Segundo Cadastro Municipal dos Territórios 

Quilombolas, realizado em 2005 pelo Centro de Cartografia Aplicada e Informação 

Geográfica da Universidade de Brasília, apenas 70 estão com a situação fundiária 



 11 

regularizada. Ainda de acordo com esse levantamento nas regiões Nordeste e 

Sudeste se encontram a maior parte destas comunidades, enquanto menor 

parcela está localizada nas regiões Centro-Oeste e Sul. Dentre as comunidades 

remanescentes de quilombo da região Centro-Oeste, a Kalunga é a mais 

importante em termos numérico e histórico e está entre as maiores do país 

(ANJOS & CIPRIANO, 2007). 

O território Kalunga está situado na região nordeste do Estado de 

Goiás, na microrregião da Chapada dos Veadeiros, nos chamados vãos das 

localidades quilombolas demarcadas pelo Rio Paranã e pelas serras do Moleque, 

de Almas, da Contenda, do Kalunga e Ribeirão dos Bois. Esse território situa-se 

nos municípios de Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante do 

Estado de Goiás. O território, com 237 mil hectares, foi reconhecido, em 1991, 

pela Assembléia Legislativa do Estado de Goiás como Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga, por meio da Lei Estadual nº 11.409 desse mesmo ano (PARÉ, 

2007). 

A área que abriga o Povo Kalunga está situada numa área de Cerrado, 

consiste da superfície às margens do rio Paranã, afluente do Tocantins. Essa área 

é caracterizada por relevo acidentado, que dificulta o acesso a essas populações 

e das comunidades até os centros urbanos. Essa situação foi favorável para 

manter os Kalungas isolados, preservando a identidade do grupo e o protegendo 

de ataques dos brancos. A rede hidrográfica é bastante densa e caudalosa e sofre 

grandes cheias na temporada de chuvas, inundando planícies e campos de 

plantações. Essas enchentes desempenham importante papel na deposição de 

material orgânico nos vales e planícies, a eles trazendo uma adubação natural. 

(FIORAVANTI et al., 2008). 

A origem da comunidade Kalunga remonta a 1722, com o movimento 

migratório das bandeiras em busca de ouro no estado de Goiás. Junto com os 

bandeirantes eram trazidos negros escravizados, os quais se tornam a principal 

mão-de-obra das minas e que, para muitos, tornou-se o elemento principal que 

possibilitou a colonização território goiano, tanto em termos populacionais quanto 

econômicos. Depois do período aurífero, que perdurou de 1722 a 1820, o 

processo migratório permaneceu com a busca de terras para a lavoura e 

pastagem de gado no estado de Goiás (BAIOCCHI, 2006). 
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Quanto ao termo Kalunga, há interpretações diversas sobre sua 

origem. Como palavra de origem africana, refere-se a um determinado local à 

margem do Rio Paraná em Goiás. Esse nome era de uso restrito, pois designava 

originalmente uma pequena parte ou um lugar determinado daquela região 

chamado de Kalunga no Vão do Kalunga ou da Contenda. Atualmente, esse 

termo igualmente designa o povo e toda uma microrregião da Chapada dos 

Veadeiros. Os moradores da Região, também, atribuem o vocábulo kalunga a 

uma planta que nunca seca, muito parecida com a lobeira do cerrado, csimaba 

ferruginea, tida como o símbolo de poder e ancestralidade (BAIOCCHI, 2006). 

Existe uma outra variante que diz que a palavra teria advindo da África 

(língua Bantu) e estaria ligada à divindade Bantu que se refere ao mar. Há 

também uma relação com a idéia de morte. Nesse sentido, percebe-se uma 

relação semântica com a impressão que os antepassados queriam dar aos 

senhores das minas ao desaparecerem nas serras e vãos. O termo Calungueiro 

passou a ser utilizado desde 1962 para designar os moradores da região do 

Calunga (BAIOCCHI, 2006). 

A comunidade Kalunga não vivia completamente isolada como atestam 

alguns autores, nem mesmo antes da abolição da escravatura, pois além do 

contato social entre seus membros e os indígenas, o território, que ocupavam, era 

vizinho de grandes fazendas de gado. Como até a década de 1980 não havia 

estradas na região, apenas trilhas conhecidas somente pelos Kalungas, eram eles 

quem decidiam quando e quem viajava. Normalmente eram os homens que iam 

com maior freqüência até a cidade, pois precisavam negociar o gado, vender o 

excedente da produção agrícola e comprar bens que não eram produzidos na 

comunidade, como roupas, querosene, sal entre outros (MARINHO, 2008). 

Os moradores passaram a se autodenominar Kalunga, somente após o 

início dos trabalhos da antropóloga Mari Baiocchi que coordenou o pioneiro 

Projeto Kalunga - Povo da Terra, Subprojeto Resgate Histórico dos Quilombos da 

UFGO. O termo que anteriormente era usado de forma pejorativa começa a ser 

visto por eles próprios de maneira construtiva. Houve uma mudança no sentido da 

palavra, de modo que se tornou politicamente vantajoso pertencer a essa 

comunidade (SIQUEIRA, 2006).  

A comunidade Kalunga e todas as comunidades remanescentes de 
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quilombo passaram a ter maior visibilidade no cenário político nacional a partir de 

1988, com a promulgação da Constituição Federal, que garantiu a essas 

populações, o direito de propriedade das terras que ocupavam há séculos. No 

ano de 1991, a área Kalunga foi reconhecida pelo Governo de Goiás como Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Em 2000 essa comunidade recebeu do 

Governo Federal, por meio da Fundação Cultural Palmares (FCP), o Título de 

Reconhecimento de Domínio sobre a área (BAIOCCHI, 2006; ANJOS & 

CYPRIANO, 2007). 

Assim como outras comunidades remanescentes de quilombo, os 

Kalungas enfrentam problemas de falta de infraestrutura como: ausência de 

estradas, assistência médica e escolas, convivem com a seca e lutam pela 

regularização de suas terras. Esta situação tem provocado o êxodo rural, 

especialmente entre os mais novos, que buscam melhores condições de vida nos 

grandes centros. As jovens da comunidade saem, principalmente para Brasília e 

Goiânia, onde na maioria das vezes, trabalham como empregadas domésticas, e 

os rapazes exercem trabalho temporário em fazendas da região (TIBÚRCIO & 

VALENTE, 2007; NEIVA et al., 2008). 

Os Kalunga apresentam baixo nível de escolaridade, o que retrata uma 

situação comum no meio rural brasileiro. A ausência de escolas nas comunidades 

há alguns anos, afetou principalmente as pessoas mais velhas, onde se encontra 

maior parte dos analfabetos. As principais dificuldades se devem às grandes 

distâncias que as crianças e jovens têm que percorrer a pé para chegar à escola, 

a ausência de escolas de ensino fundamental e a qualidade do ensino oferecido 

nas escolas existentes. Essa situação leva a um índice alto de evasão escolar e 

faz com que os jovens tenham que migrar para a sede dos municípios ou para 

grandes centros, principalmente Brasília e Goiânia, para dar continuidade aos 

estudos (KHAN & SILVA, 2007; NEIVA, 2009). 

De maneira geral, as casas dos Kalunga são feitas com materiais 

simples encontrados na região como: adobe, palha e tijolos. A água utilizada pelas 

famílias é proveniente dos rios e nascentes da região e quase sempre sem 

nenhum tratamento para torná-la própria para o consumo. A falta de água para 

consumo humano e animal, especialmente na época seca do ano, é um dos 

principais problemas da comunidade, agravado em alguns lugarejos mais isolados 
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e distantes dos rios e nascentes, onde os moradores têm que andar vários 

quilômetros para buscar água para as atividades do dia a dia como cozinhar e 

beber e também para fornecer aos animais (VALENTE, 2007; NEIVA, 2009). 

São poucas as estradas de acesso à comunidade e o principal meio de 

transporte utilizado pelos moradores são os muares (burros e mulas), o que 

dificulta o deslocamento das pessoas, o transporte de mantimentos e outros 

produtos. Esses problemas se tornam ainda mais graves quando existe a 

necessidade de transportar pessoas doentes até a cidade (VELLOSO, 2007). 

De maneira geral, as condições de moradia, os problemas relacionados 

à falta de serviços básicos e de infraestrutura, revelam as condições de pobreza 

em que vivem os moradores da comunidade Kalunga. Essa situação é comum em 

praticamente todas as comunidades quilombolas no Brasil, que normalmente são 

populações de pequenos agricultores, que além da carência de serviços como 

transporte, educação e saúde, enfrentam problemas relativos à questão fundiária 

como invasões e dificuldade de financiamento agrícola (BARRETO, 2006; NEIVA, 

2009).  

Os sistemas de produção vegetal dos Kalunga têm como base a 

agricultura de subsistência com pequenas áreas de cultivo com as culturas 

plantadas em sistema de consórcio. A produtividade das culturas é baixa, o que 

faz com que os produtores tenham que recorrer a ocupações não agrícolas para 

garantir a reprodução das explorações. A mão-de-obra empregada é 

predominantemente familiar, onde a troca de dias de serviço entre famílias é uma 

prática muito comum na região. Os principais cultivos na comunidade são 

mandioca, arroz, abóbora, milho e feijão e se destinam especialmente para garantir a 

subsistência das famílias (SEPPIR, 2004; CRUZ & VALENTE, 2005, NEIVA, 2009). 

Em relação à produção animal, as famílias criam galinhas e suínos, 

principalmente para o autoconsumo e bovinos que na comunidade têm duplo 

propósito, isto é, criação de vacas para produção de leite, especialmente na 

época das águas, utilizado para consumo da família e produção de bezerros, que 

normalmente é vendido ou trocado na região (NEIVA, 2009). 

A estrutura da renda bruta das famílias é composta, pela renda de 

autoconsumo, pelos rendimentos obtidos com atividades agropecuárias, 

aposentadorias, salários das esposas, programas sociais e outras rendas 
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provenientes de atividades temporárias desenvolvidas fora da unidade familiar. A 

renda proveniente do autoconsumo, de aposentadorias e de atividades 

assalariadas das esposas são elementos importantes na composição da renda 

bruta das famílias e as duas últimas têm proporcionado indiretamente o 

financiamento das atividades agropecuárias (NEIVA, 2009). 

As políticas públicas direcionadas  às  comunidades  quilombola e, por 

analogia, aos Kalungas, apesar de serem  recentes, apresentam problemas como 

excesso de burocracia, desorganização  administrativa e falta de articulação 

governamental, com interesses políticos desconexos nos diferentes níveis, com 

sobreposição de ações e falta de conhecimento sobre a real competência de cada 

instituição (VALENTE, 2007; NEIVA, 2009). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Historicamente o negro sempre foi motivo de discussões no Brasil. Do 

seu uso como objeto de trabalho, a sua incorporação como trabalhador; de sua 

invisibilidade social a sua luta por inclusão. Porém, essas discussões 

apresentavam-se muito distantes do contexto do autor deste trabalho, inclusive 

acreditando que havia certo sentimento paternalista por parte dos órgãos 

governamentais. Interessante ressaltar que essa visão sobre a temática abordada 

tomou uma nova dimensão após as leituras realizadas, uma vez que houve uma 

conscientização de um quadro de injustiça e desigualdades raciais. 

Dimensão essa que leva o autor, do ponto de vista conjuntural, a 

acreditar na defesa de um amplo programa de ações afirmativas. Essas devem 

incluir um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 

facultativo ou voluntário, concebidas com vistas a combater a discriminação de 

raça, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no 

passado. Só assim, o Povo Kalunga  conseguirá manter sua 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. 
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