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I.  

 

RESUMO 

 

 A língua Portuguesa abrange um contexto de construção social muito 

extenso, desde o núcleo familiar à vivência social do cidadão, dando-os 

conhecimentos da mesma e ao mesmo tempo surgindo os conceitos irreal e 

real da “unidade linguística do Brasil”, este ato pode ser observado desde o 

momento em que a criança inicia a sua vida escolar, os colégios adotam um 

ensino da língua padrão, ou melhor, dizendo culta, como se todos os outros 

indivíduos falassem uma linguagem totalmente correta, algo impossíveis em 

um país de tantas culturas e variareis etnias. Neste caso em especial trata-se 

da influência da língua portuguesa nas linguagens dos remanescentes 

quilombolas da comunidade kalunga do Vão de Almas, sendo que os mesmos 

possam e saibam respeitarem e preservarem as raízes da linguagem falada de 

sua comunidade, mesmo tendo consciência do aprendizado da língua em sua 

forma gramatical, é fundamental que não esqueçam a sua cultura, ou melhor 

dizendo, da sua identidade, que é demonstrada pela conservação da 

linguagem do seu povo.  

 

Palavras-chave: gramática, linguagem, cultura, identidade.  
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II.  

ABSTRACT 

 

The Portuguese language covers a context of social construction of very 

large, since the nuclear family the social life of citizens, 

giving them knowledge of it, while theemerging concepts of real and unreal  

"linguistic unit in Brazil," this act can beobserved from the time that children 

start their school life, schools adopt a standardlanguage teaching, or 

rather saying cultured, as all other individuals to speak alanguage 

entirely correct, something impossible in a country of many cultures 

andethnically diverse. In this particular case it is the influence of the Portuguese 

language in the remaining languages 

of the maroon community kalunga Go Soul, and they can know and respect and 

preserve the roots of the language spoken in your community, even being 

aware of learning language grammar, it is essential not to forget their culture, or 

rather, his identity, which is demonstrated by thepreservation of the language 

of his people. 

 

Keywords: grammar, language, culture, identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - 10 - 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A realidade da mudança constante na Linguagem da Comunidade 

Kalunga do Vão de Almas de Cavalcante – GO e Contenda do município de 

Monte Alegre – GO, esta que é demonstrada fortemente na juventude, as 

novas gerações precisam sair das suas comunidades, principalmente por falta 

de acesso a um nível mais avançado nos estudos, que lhes proporcione, 

consequentemente, uma melhora na qualidade  de vida  seguida da construção 

de  seus sonhos . Neste processo, a linguagem quilombola do Vão de Almas 

trazida pelos alunos da sua cultura, se entrelaça na sociolingüística encontrada 

na sociedade cavalcantense, transformando - a, a partir dos novos 

conhecimentos da língua Portuguesa. Dessa forma, percebem duas 

importantes formas de linguagem: o modo como se fala e se comunicam em 

sua comunidade quilombola e a forma culta exigida pela gramática.  

 Pretendemos com esse trabalho fazer algumas abordagens sobre as 

causas que têm proporcionado as mudanças constantes da linguagem da 

comunidade Kalunga do Vão de Almas, com a interferência da Língua 

Portuguesa, agora trazida pela nova geração. Tentaremos encontrar alguma 

solução para preservar a cultura dos mesmos, das suas crenças, dos seus 

costumes, de suas raízes quilombolas e da sua rica linguagem kalunga, que 

retrata a história de um povo sofredor e guerreiro, que sobreviveu até os dias 

de hoje.   

   O presente estudo tem como objetivos principais: 

I - Analisar a linguagem falada dos mais velhos da comunidade Kalunga 

Contenda e como esta transformação esta sendo alterada na fala da nova 

geração da comunidade do Vão de Almas, com os conhecimentos adquiridos 

da Língua Portuguesa; 

 II A função da nova geração: refletir sobre o projeto político da 

sociedade atual e a sociedade que pretendem ter; identificar aliados, parceiros 

e opositores; refletir e construir espaços nos quais possam ser debatidos os 
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direitos quilombolas (Formação Política para Quilombolas – Brasília 2006/2007 

- Pág 21), dando ênfase na construção e conservação da linguagem, da escola 

e da família; 

III Reconstruir os valores dessa linguagem cultural perdidos, que 

precisam ser resgatados e praticados pela nova geração, que deve, acima de 

tudo, dar continuidade a essa forte cultura.   

Pretende-se neste trabalho obter uma quantidade de dados suficiente 

para a análise das duas realidades, com a participação dos alunos da 

comunidade Vão de Almas e de antiga moradora da Contenda, todos 

trabalhando juntos na construção do conhecimento e aplicação da Língua 

Portuguesa culta e, ao mesmo tempo, no registro e conservação da Linguagem 

quilombola da comunidade do Vão de Almas e Contenda.  
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2 – DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. -  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Os estudos da língua portuguesa é muito abrangente e variável no 

Brasil, pois o mesmo é composto por muitíssimas culturas, que por vez 

demonstram-se pela força destes costumes de cada etnia, cada povo, que 

transmitem os seus valores pela arte, dança, música e principalmente pela 

linguagem dita em cada sociedade ou comunidade. Neste caso em especial, 

trabalharemos sobre a transformação, a influência da língua portuguesa na 

linguagem da comunidade quilombola do Vão de Almas em Cavalcante – GO, 

como [...] o “modo de falar” encontrado na sociedade kalunga em contraponto 

com o nosso  “modo de falar”[...]. (BAIOCCHI, Mari de Nazaré,2010, pg 08). 

 É sabido que a identidade de um povo está na conservação da sua 

cultura, na qual a linguagem tem grande papel como mantedora da mesma, 

sendo – a que nem uma é igual a outra,  o modo de se falar das pessoas  

quilombolas naturalizadas e regionalizadas  é bem diferente daquelas pessoas 

que vivem em territórios urbanos e convivem com a língua portuguesa 

constantemente.  

Até  a relativamente pouco tempo, a variação não era sistematicamente 

estudada, mas essa variação na fala de uma comunidade vem a ser 

fundamental no mecanismo de mudança lingüística. (CALLOU & LEITE, 2003, 

p. 97).  Assim como Baiocchi afirma, Callou e Leite confirmam em relação a 

variação linguística, que esta mudança da língua é um processo totalmente 

natural da fonética, qual o homem necessita passar para perceber que aos 

poucos está evoluindo na construção da língua, porém precisa estar atento à 

preservação das raízes linguísticas da sua localidade.  

Conforme Tarallo (2003, p. 19), a “língua falada está totalmente inserida 

e interligada à sociedade. Não há sociedade sem língua e nem língua sem uma 

sociedade para que esta se manifeste. 
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 A formalização das palavras corretamente escritas de acordo com a 

gramática é fundamental para que haja uma boa comunicação escrita, mas 

desde que o receptor entenda o que o comunicador quis dizer em sua fala, ou 

melhor, a mensagem transmitida foi entendida, independente da sua cultura, 

neste caso a língua culta torna-se uma espécie de “ameaça” da linguagem 

cultural do povo da comunidade Kalunga do Vão de Almas. 

Em relação às variantes linguísticas, Tarallo (2003, p. 8) afirma que são 

“diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto, e com 

o mesmo valor de verdade.” Nesse ponto, vale lembrar que o sociolingüística 

tem como principal interesse “compreender de que modo a variação é 

regulada.” (BELINE, 2002, p. 121). Esta variação linguística citada por Tarallo, 

entra de pleno acordo ao contexto acima, mesmo sabendo  que é necessário 

aprender as regras da escrita certa, pois o sistema gramatical dia ou após dia  

cobrará ao individuo, é fundamental que o usuário da mesma, saiba 

compreender, respeitar e aceitar a sociolinguística.  

 A seguir veremos algumas analises sobre a Linguagem local –  

identidade da nova geração da comunidade do Vão de Almas e dos mais 

velhos da comunidade kalunga Contenda. 

 

2.2. - METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem a finalidade de proporcionar à análise das linguagens 

dos quilombolas de diferentes gerações da comunidade Kalunga Contenda do 

município de Monte Alegre – GO, representada por uma antiga moradora, a 

senhora Yáyá Graciana, e da Comunidade kalunga do Vão de Almas de 

Cavalcante – GO, os jovens Paulo dos Santos Rosa e Rosivaldo dos Santos 

Rosa, avaliando nestes contextos a língua nos aspectos de variação 

sociocultural, histórico e gramatical. 

“A sociedade Kalunga em sua original visão do homem e do mundo 

elege as histórias, lendas, contos, mitos, provérbios, jogos, advinhas e 

encenações para repasse da tradição e, ao mesmo tempo, através dela 

mantém a memória história e repassa a educação preservadora da identidade 

cultural do grupo.” (BAIOCCHI, Mari de Nasaré, Kalunga: Histórias e 

Adivinhações/2010 / Introdução – Página 7).  
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Para que haja essa decomposição textual da língua falada e escrita, 

encontra-se em reparação das histórias contadas pela senhora Yáyá no ano de 

1982, reescrita do livro Kalunga Histórias e Adivinhações do livro de Mari de 

Nasaré Baiocchi atualizado no ano de 2010, sendo as mesmas escritas pelos 

alunos, Paulo e Rosivaldo, do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim de 

Cavalcante – GO, estes que deixaram a sua comunidade do Vão de Almas há 

aproximadamente dois anos para continuarem os estudos na cidade.  

 Abaixo, encontra-se um resumo de cada história retirada do livro 

Kalunga Histórias e Adivinhações, e logo após cada resenha, analisa-se 

pequenos trechos das histórias na fala da senhora Yáyá como P1, Paulo e 

Rosivaldo como P2 ,  ambos em sua especificada fala.  

 

2.3 . -  ANALISE DE DADOS 

 

O HOMEM ESPERTO. A história narra o caso de um homem que adquiriu 

mercadorias de vários vendedores, enganou a todos e conseguiu que os 

mesmos se destruíssem ficando com as mercadorias sem pagar e livre dos 

cobradores indesejáveis. 

Os comerciantes, animais e insetos dotados da fala, dialogaram com o Homem 

Esperto. A história apresenta, ainda, costumes praticados pela comunidade. 

 

P1 -  “O home foi comprô trem na mão da barata...” (Graciana, Yáyá/Contenda 

1982/Página 10). 

P2 - “O homem foi compra  trem na mão da barata...” (Rosa, Rosivaldo dos 

Santos/Cavalcante – Vão de Almas 2011). 

Em P1, a palavra o “home”, demonstra uma tendência do mínimo esforço,  

perdendo o sinal de nalização  do “m”, simplificando a palavra, onde o indivíduo 

fala de modo mais fácil, demonstra uma evolução fonética que houve na língua, 

nos verbos “foi” e “comprô”, enfatizando ambos uma idéia de pretérito 

imperfeito por P1. 

Já em P2, palavra “homem”, sofre as alterações gramaticais de acordo com a 

grafia correta, retorno da letra m, demonstra-se em P2 que já não se fala e nem 

escreve esta mesma palavra em relação a P1, porém ele usa “foi compra”, 

perdendo, simplificando o final no infinitivo perdendo o “r” de comprar, 
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colocando a idéia temporal somente no verbo  “foi”, dando o sentido do 

pretérito perfeito somente neste verbo auxiliar, apresenta-se em P2 a presença 

da gramática.  

  

P1 - “A barata sentô, o home feiz um cigarro, deu a barata, a barata pito...” 

(Graciana, Yáyá/Contenda 1982/Página 12). 

P2 –   “A barata sentou, o homem fez um cigarro, deu a barata. A barata 

pitou....” (Rosa, Rosivaldo dos Santos/Cavalcante – Vão de Almas 2011) 

 

P1, a palavra “sento”, simplifica o ditongo, havendo uma tendência fonética, 

“home” está simplificado,” feiz” vocaliza, sendo colocado uma semivogal ( i ), 

entre a vogal ( e ) e a consoante (z).  

P2, a frase é mantida na forma gramatical, deixa se a evolução fonética, 

“sentou” em vez de “sentô”, “fez” em “feiz”, tendo na escrita e na fala a 

presença da gramática em P2, mantendo o texto uma linguagem normal.   

Bagno (2007, p.164) que afirma: “toda língua muda com o tempo. [...] enquanto 

tiver gente falando uma língua ela vai sofrer variação e mudança, 

incessantemente”. 

P1 - “- Amigo galo? É! Oia, eu mais esse home não une. 

- Uai, oceis  nu une não?” (Graciana, Yáyá/Contenda 1982/Página 12). 

P2 - “- Amigo galo? Olha eu mais esse homem não une.  

- Uai, vocês não une não?” (Rosa, Rosivaldo dos Santos/Cavalcante – Vão de 

Almas 2011). 

 

Em P1, verificando a palavra “oia”, observa-se que ocorre uma 

vocalização, sendo uma tendência da língua fonética, e neste caso é realizado 

uma simplificação juntando as duas palavras, ou melhor dizendo, como se 

escrevesse as duas palavras juntas, surgindo assim a palavra  “nuune”, vendo 

que a parte do vocabulário não une falta sintonia, simpatia, demonstrando 

dessa forma um conceito bem particular da população local; “home” a 

simplificação. A palavra “uai” é uma linguagem sociolingüística do estado de 

Minas Gerais, que neste caso demonstra um ato de surpresa; “oceis” perde a 

consoante inicial, que por sua vez não é uma tendência da lei fonética, pois em 
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vez de perder a lei fonética tende a mantê-la, demonstra-se  uma evolução 

fonética depois da escravidão.  

P2 manteve a sociolinguística, fazendo – se uso do vocábulo “uai”, que 

geralmente ver - se  na linguagem mineira; vocês demonstra a linguagem culta, 

que por sua vez deriva de vossa mercê > vossuncê > vosmecê > você; vocês 

não se une, não se coloca a flexão correta, não se ver o traço de plural no 

verbo une, tendo apenas no pronome pessoal vocês, ou seja, P2 realiza uma 

linguagem culta, porém há uma certa deficiência na parte de flexão. 

 

P1 - “- Ele andô aqui, já foi embora (cochichando) scondido dibaixo da cama...” 

(Graciana, Yáyá/Contenda 1982/Página 14).  

P2 -  “-Ele andou aqui, já foi embora. Escondido debaixo da cama..” 

(Rosa, Rosivaldo dos Santos/Cavalcante – Vão de Almas 2011). 

P1, “ando” palavra simplificada, ficando apenas uma vogal em vez de ditongo; 

scondido, a vogal  inicial e esta perdida; “dibaixo” há se um abrandamento da 

vogal  “e” para “i”.  

P2 , demonstra a total modificação da língua pela gramática, chegando a  

língua culta atual, com flexão e escrita correta.  

 

CHIQUINHA E DOM VARÃO. Dom Varão ia guerrear todo ano, adoeceu, e sua 

filha, após convencer o pai, veste-se de homem e vai em seu lugar. Em poesia 

e versos cantados, apresenta as peripécias passadas por Chiquinha, onde a 

paixão de um enamorado quase a descobre. A presença do maravilhoso está 

na figura da mula que vigia o sono de Chiquinha. Pressentindo o perigo 

representado pelo conselho que o apaixonado recebeu de sua mãe: “Oh! Meu 

filho, leva-o debaixo da fulozeira. Se amanhecer flor na rede é mulher. Se não 

aparecer é homem”. A mula passou a noite soprando as flores que caiam em 

Chiquinha: “A flor caía e mula soprava”. No final da história, Chiquinha foi salva 

pelo filho. A trama tem como pano de fundo a importância da obediência aos 

pais e os laços de família, a afetividade e o respeito aos animais.  

 

P1 - “- Oh mio pai, se não dá de í eu vô. 

(Graciana, Yáyá/Contenda 1982/Página 24). 

P2 - “- Oh  pai, se não puder ir eu vou. 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&gbv=2&biw=1280&bih=709&sa=X&ei=DE27TrCIH6jk0QHr7ejXCQ&ved=0CBgQvwUoAA&q=vossa+mese,+vossunce,+vosmec%C3%AA+e+voc%C3%AA&spell=1
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(Rosa, Paulo dos Santos/Cavalcante – Vão de Almas 2011). 

P1 a palavra “mio”, traço da linguagem quinhentista, “mio” abrandamento de 

“meu”, “se não dá de í eu vô” modo peculiar da linguagem do falante “se não 

der de ir” ; “í ” houve o abrandamento do verbo, “vô”  simplificação  da palavra 

“eu vô” em vez de “eu vou”.  

P2 transcreve a frase na gramática correta ” Oh  pai, se não puder ir eu vou”, 

traduzindo para a linguagem culta atual.  

P1 - “- [...], carço butina, visto porta –seio e vô muntada.” (Graciana, 

Yáyá/Contenda 1982/Página 24). 

P2 – [...], calço botina, visto porta –seio e vou muntada.” (Rosa, Paulo dos 

Santos/Cavalcante – Vão de Almas 2011) 

P1 “carço” ver se uma sonorização, a palavra é escrita com “ç” para simbolizar 

o “c” e não a consoante “z”;  “butina” ocorre um abrandamento da vogal “o” por 

“u” ; “vô” ver - se a silaba tônica  acentuada sem a semivogal “u”; “muntada” 

abrandamento da vogal “o” por “u”. 

P2 manteve se a palavra “muntada”, demonstrando dessa forma que a palavra 

continua forte na língua falada da nova geração, mesmo tendo o conhecimento 

da língua culta.  

 

P1 - “E Doins Varão avisô ela, que s´ela chegasse, ele chamass´ela  pra i 

iscoiiê  chita lá qu´ela pudesse pegá o mais feio e deichasse o mais bunito.” 

(Graciana, Yáyá/Contenda 1982/Página 26). 

P2 - “E Doins Varão avisou ela, que ela chegou. ele chamou ela  pra ir escolhe 
chita lá que ela pudesse pega o mais feio e deixa o mais bonito.” 
(Rosa, Paulo dos Santos/Cavalcante – Vão de Almas 2011) 

 

Em P1, “avisô ela” ocorre problema da regência, tendo a presença do 

pronome pessoal reto “ela” que funciona como sujeito, vendo também a falta do 

objeto “avisou - a”. Na utilização “s’ela” há uma simplificação, perde o final da 

palavra e junta com outra que por sua vez inicia-se com mesma vogal, dando o 

sentido de palavra só, o que se pode observar também em “Chamass’ela” e 

“qu’ela” ; “iscoiiê” ocorre abrandamento; “pegá” abrandamento no final da 

palavra; “deichasse” segue na linguagem correta, porém a grafia esta incorreta, 

pois o certo seria “deixasse”.  O que se pode observar é que o falante de P1, 
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retrata em uma linguagem da época ou do meio social, em decorrente trecho 

que quando há um vogal P1 vocaliza passa para ditongo, normalmente passa 

“o” para “oi”, “e” para “ei” e quando tem “ei” só vocaliza passa de “e” para “ê” de  

“o” para “ô” , quando tem  o ditongo coloca só uma vogal, quando tem a vogal 

passa para ditongo, concluindo que há uma forte tendência cultural da 

linguagem. 

P2 não consegue entender o que foi passado na frase da senhora Yáyá, 

pois reescreve em P2 a frase acima em um tempo hipotético, P1 esta no 

pretérito imperfeito do subjuntivo e em P2 pretérito imperfeito.  

 

P1 - “- Oh! Meu fio, lev´ele pra ariá vasia. Lev´uma cuié bunita e um gaifo feio, 

chega lá se ela pegá na cuié é muié, se pegá no gaifo é home.” (Graciana, 

Yáyá/Contenda 1982/Página 28). 

P2 - “- Oh! Meu filho, leve ele pra aria vasia. Leve uma culher bonita e um garfo 

feio, chega la se ela pega na culher é mulher, se pega no garfo  homem. (Rosa, 
Paulo dos Santos/Cavalcante – Vão de Almas 2011) 
  

P1 “fio” sincope do “lh”,  quando cai a consoante no meio da palavra; 

“lev’ele” dar um sentido de uma palavra só; “ária” ocorre apócope, porque há a 

queda da consoante “r” no final da palavra ; “vasia” e “cuié” perde também uma 

letra”lh” sendo o correto “vasilha” e “colher”;  “bunita” vocalização da vogal “o” 

por “u” ; “gaifo” sonorização da consoante “r”. 

Beline já havia constatado: “ouso da variante –r em verbos no infinitivo estaria 

numa relação diretamente proporcional à escolaridade do falante: quanto maior 

o nível de escolaridade, maior a freqüência de uso da variante”. (BELINE, 

2002, p.123). 

Quando o falante diz “gaifo”  em vez de “garfo”, demonstra-se neste 

ponto a tendência fonética do menor esforço, ou melhor dizendo,  modificações 

operadas tendo em vista facilitar as articulações dos fonemas ; “muié” ocorre a 

síncope. 

Para ilustrar o que sejam “apócope” e “vocalização”, que observamos 

nas manifestações lingüísticas dos falantes monte-belenses, trazemos Bortoni-

Ricardo, quando argumenta sobre a produção da palavra “MUIÉ”: nesta 

variante de mulher, temos a aplicação de duas regras: a vocalização da 
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consoante lateral palatal /lh/ e a perda do /r/ final. (apócope). (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 58.) 

 

    A perda do final das palavras é uma tendência da evolução da língua 

falada, e está dentro dos parâmetros da língua; o homem tem uma língua 

padrão e ao passar do tempo vai simplificando a mesma.  

P2, em “ária vasia”, manteve as palavras, demonstrando mais um vez 

que os traços culturais da fala das mesmas não perdeu os laços da força da 

linguagem dos costumes de povo ou da cultura do  meio social representado 

em P1; “culher”, foneticamente falando, correto P2 ao manter “culher” em vez 

de “colher”, pois há o hábito na fala de pronunciar a vogal “u” no lugar da vogal 

“o”, mas gramaticalmente esta incorreto.  

A tendência fonética do menor esforço: modificações operadas tendo em 

vista facilitar as articulções dos fonemas, por exemplo:  

 
Simovocalização: quando é vogal e passa para ditongo: 

 
Vocalização: quando o ditongo passa para vogal:  

 
Metaplasmos por subtração:  

 
Aférese  quando cai a vogal inicial: ex  (scondido) 

 
Sincope: quando cai a consoante no meio da palavra: ex (no latim, malu>mau) 

 
Apócope: quando cai o fonema final: ex (home) 

 
Elisão: a queda final da vogal final de uma palavra, quando a seguinte começa 

por vogal: ex (chamass’ela ) 
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3 -  CONCLUSÃO 
 

Este trabalho tem o propósito de relacionar as variações socioculturais, 

histórias e gramaticais que possam aproximar o professor e o aluno com 

responsabilidades junto à comunidade escolar e realizar uma educação 

pautada em valores humanos e sociais, que possibilitem o processo de 

construção de identidade que promova o desenvolvimento do cidadão crítico, 

criativo, sensível, consciente, capaz de compreender e transformar sua 

realidade com justiça, para o bem estar social de todos. 

 Trabalhar por uma educação consistente, que possa assegurar uma 

boa qualidade de vida e que possa garantir a liberdade formando pessoas que 

interpretem signos e símbolos, que resolvam as situações impostas pelo 

cotidiano em sociedade, que primem pela perseverança, que vivam a 

felicidade, através das interações homem-homem e homem- meio social 

caracterizadas pelas diversas culturas e pelo conhecimento, pois devido à 

rapidez do processo de assimilação das informações e pela globalização torna-

se necessário proporcionar ao homem o alcance dos objetivos materiais, 

políticos, culturais e espirituais para que sejam superadas as injustiças, 

diferenças, distinções e divisões na tentativa de se formar o ser humano que se 

imagina.  

Nesta sociedade capitalista e competitiva, baseada nas ações e 

resultados, precisamos construir uma sociedade libertadora, crítica, reflexiva, 

igualitária, democrática e integradora, fruto das relações entre as pessoas, 

caracterizadas pela interação de diversas culturas em que cada cidadão 

constrói a sua existência e a do coletivo, visando sempre a modificação de si 

mesmo pela apropriação dos conhecimentos, modificando também a sociedade 

por meio do movimento dialético “do social para o individual para o social”.  

“Através das relações de parentesco, clãs e linhagens, mantém a família 

como célula primordial para a reprodução do grupo. A tradição oral na 

sociedade Kalunga cumpre o papel de expressar sua vida social, seus 

códigos, seus valores e pensamentos, ao mesmo tempo explica sua história 
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no tempo e espaço, a geografia e astronomia.” (BAIOCCHI, Maria de Nazaré, 

Kalunga: Histórias e Adivinhações/2010 / Introdução – Página 7).  

Tudo isso só será possível através do processo educacional, que deve 

contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que ultrapasse a mera 

reprodução de saberes “cristalizados”, e desemboque em um processo de 

produção e de apropriação de conhecimento, possibilitando, assim, que o 

cidadão torne-se crítico e que exerça a sua cidadania, refletindo sobre as 

questões sociais e buscando alternativas de superação da realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - 22 - 

 

 

4 – REFERÊNCIAS 

ARAGÃO, Maria do Socorro Silva de. Linguística aplicada aos falares 

regionais. João Pessoa: A União Companhia Editora, 1983. 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

BAIOCCHI, Mari de Nazaré, Kalunga – estórias e textos. Ed. SEEG.1991. 

SEG.Goiânia – Go 

BAIOCCHI, Mari de Nazaré, Calunga – Kalunga: Universo Cultural. Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, n° 11: 75 – 85. 

BAIOCCHI, Mari de Nazaré, Kalunga Liberdade e Cidadania. In Revista do 

ICHL. Jul/dez 1984.Vol.4 nº 2.Goiânia – GO. Brasil – Universidade Federal de 

Goiás.  

BELINE, R. A variação Lingüística. In: FIORIN, J. L.  Introdução à lingüística. I.  

Objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2002. 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a 
sociolinguística na 
sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004. 

CALLOU, Dinah. Iniciação à fonética e a à fonologia./ed.Rio deJaneiro: Jorge 
Zahar, 2000. 
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, Dados do registro com alunos 

da comunidade  Kalunga do Vão de Almas. Cavalcante GO. 2011. 

CÂMARA JR., J. Mattoso. Dicionário de filologia e gramática referente à língua 
portuguesa. 5.ed. refundida e aumentada. Rio de Janeiro: J.Ozon, s.d. 
 
FORMAÇÃO POLÍTICA PARA QUILOMBOLAS – Brasília 2006/2007 

LEVANTAMENTOS DE DADOS, analise de falas (pronuncia) em – contos – 

estórias  de moradores antigos da comunidade Kalunga do Vão de Almas. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Povo da Terra. Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos/Departamento dos Direitos Humanos – Brasília 1999. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo, 

Pioneira, 1976.  

TARALLO, F. A pesquisa sociolinguística. 7. ed. São Paulo: Ática, 2003. 
 
 

 

 



  

 - 23 - 

 

  5 – ANEXOS 

O HOMEM ESPERTO 
 

Yáya Graciana – Contenda 1982 
 

O home foi comprô trem na mão da batata, comprô na mão do galo, comprô na 

mão do cachorro, comprô na mão da raposa. Comprô na mão da onça, o 

derradêro foi o cachorro e tratô o dia certo para os bicho í lá na casa dele prá 

ele pagá. 

Chegô lá ele falo: 

- Oh! Muié, quero que ocê faiz um pote de aruá que é pra mim espera os meu 

pião que tal dia  

assim vem pra mim pagá... 

Tá bão.  

A muié feiz o pote de aruá e guardô. 

Mais o dia tá aí com poças hora... 

O cachorro latiu e o home falô: 

- Vai oiá minini quem é. 

- É a amiga batata meu pai. 

- Chega pra cá amiga batata, vem sentá. 

A batata sentô, o home feiz um cigarro,deu a batata, a batata pitô, Ai falô: 

- Oh! muié, põe um copo de aruá aí pra amiga batata. 

A amiga batata disse: 

- Êta aruá bão, é bão um aruá hem? Aruá gostoso. 

Oh! aruá bão. 

Aí pôcas horas o cachorro latiu. 

- Vai óia minini que é. 

- É o amigo galo, meu pai. 

- Eh! amigo galo, chega pra cá amigo galo, vamos sentá... 

A batata disse: 

- Amigo galo? É! Oia, eu mais esse home não une. 

- Uai, oceis  nu une não? 

- Não, ocê é mau, nois nun une. Onde é qu´eu m´scondo? 

- Scondi aí na greta da parede. 
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A batata correu e scondeu na greta da parede. 

Quando chegô o galo. 

- Muié,põe aí um copo de aruá pro amigo galo. 

A muié veio com um copo de aruá e deu. 

- Eh! mais que aruá gostoso. Aruá bão... 

- Assim disse a amiga batata, que já viu aruá bão. 

- Uai, essa muié ta andando aqui é? Cadê ela? (cochichando) 

- Ta scondida na quina da parede... 

O galo foi lá, pá, pegô a batata. Cumeu. 

Cum pôca hora o cachorro latiu... 

- Minini, vai vê quem é. 

-É a amiga raposa. 

- Eh! amiga raposa, vem senta. Muié, trais um copo de aruá pra amiga raposa. 

- Oh! aruá bão, gostoso... 

- Assim disse o amigo galo, que já viu aruá bão, gostoso. 

- Uai, esse home tá andando aqui? 

- Tá. 

- Eu mais ele não une. 

- Uai, oceis não une não? 

- Nois são male.  

- Uai, esse home tá andando aqui? 

- Ele andô aqui, já foi embora. (cochichando) scondido dibaixo da cama 

A raposa foi assim e, pá, pegô o galo e cumeu. 

A raposa ai ficô a prazo.  

O cahorro latiu. 

- Vai oiá quem é minini. 

- É a amiga onça meu pai. 

- Oh! Muié traiz um copo de aruá aí, pra amiga onça. 

- Oh! aruá bão, aruá gostoso... 

- Assim disse a amiga raposa, que não viu aruá bão. 

- Ela andô aqui? 

- Não já foi embora. ( cochichando) – Tá atraiz da porta. 

A onça pegô a raposa e cumeu. 

O cachorro latiu. 
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- Minini. Vai oiá quem é. 

- É o amigo cahorro, meu pai. 

- Chega pra cá amigo cachorro. Traiz aruá pra ele muié. 

- Êta aruá bão... 

- Assim disse a amiga onça. Ela andô por aqui. Nois não une. Nois somos 

male. 

- Ela andô aqui? 

Não,já foi embora. (cochichando_ Tá atraiz da casa. 

O cachorro saiu  arrupiado. 

Fexô em riba da onça, deeu de riba, deu de baixo, deu de baxo, brigaram e a 

onça matô o cachorro. 

O cachorro rompeu, chegô na casa do Sinhô. 

- O sinhô tá aí? 

O cachorro cai, deita no pé do Sinhô,dá aqueles latido, sai pro terreiro, vai no 

pé do Sinhô. 

O sinhô diz: 

- Mais o que esse cachorro tem? 

Aí o cachorro do home tava que latia, oia  chapéu dêle, a spingarda e tava que 

latia. 

O Home falo: 

- Eu vô oiá o que esse cachorro qué. 

A onça tava em  riba duma ávore, e ela pedia: 

- Não me acha não seu cachorro, depois eu vô na fazenda do lado e robô umas 

novias pra ocê. 

E o cachorro achô e o home deu um tiro nela e ela caiu morta no chão. 

E o home não pagô ninguém. 
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O HOMEM ESPERTO 
 

(Rosivaldo dos Santos Rosa/Cavalcante-GO/Vão de Almas 2011) 
 
O homem foi compra  trem na mão da barata, comprou  na mão do galo, 

comprou na mão do cachorro, comprou na mão da raposa, comprou na mão da 

onça, o derradeiro foi o cachorro e trato o dia certo pra os bicho ir lá na casa 

dele pra ele pega. 

Chega la eu falo: 

Oh! mulher, quero que você faz um pote de água que é para mim espera os 

meus pião que tal dia eke vem para mim paga... 

Ta bom. 

A mulher fez o pote de água e guardo. 

Mas o dia ta ai com pouca hora... 

O cachorro latiu e o homem falou: 

- Vai olha menino quem é. 

- É a amiga barata meu pai. 

- Chega pra cá amiga barata, vem senta. 

A barata sentou, o homem fez um cigarro, deu a barata. A barata pitou, ai falou: 

- Oh! mulher, põe um copo de água ai para amiga barata. 

A mulher vei com o copo de água e deu a amiga barata. 

A amiga barata: 

Eta água boa. Mas é boa uma água hein? Água boa. 

Aí pouca hora o cachorro latiu. 

- Vai olha menino quem é. 

- É o amigo galo, meu pai. 

- Eh! amigo galo, chega para cá amigo galo,  

Vamos senta... 

A barata disse: 

- Amigo galo? Olha eu mais esse homem não une. 

- Uai, vocês não une não. 

- Não, você é mau, nos não une não. 

- Onde é que eu m´escondo? 

- Esconde ai na greta da parede. 
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A barata correu e escondeu na greta da parede. 

Quando chegou o galo. 

- Mulher, põe ai um copo de água para amigo galo. 

 A mulher veio com o copo de água e deu. 

- Eh! mas que água gostosa, água boa... 

- Assim a amiga barata, que já viu água boa. 

- Uai, essa mulher ta andando aqui é? Cadê ela? – ta escondida na esquina da 

parede... 

O galo foi la, para pega a parata. Cumeu. 

Com pouca hora  o cachorro latiu... 

- Menino, vai vê quem é. 

- É a amiga raposa. 

Eh! amiga raposa vem senta. Mulher, trás um copo de água para amiga 

raposa. 

- Água boa gostosa. 

- Assim disse o amigo galo. Que já viu água boa e gostosa. 

- Uai, esse homem ta andando aqui? 

- Ta 

- Eu mas ele não se une. 

- Uai vocês não se une não? 

- Uai, esse homem ta andando aqui? 

-Ele andou aqui, já foi embora.  

Escondido debaixo da cama. A raposa ai ficou a prazo 

O cachorro latiu. 

- Vai olha quem é menino. 

- É a amiga onça me pai. 

- Oh! mulher, traz um copo de água ai para amiga onça. 

- Oh! água boa, água gostosa... 

- Assim disse a amiga raposa, que não viu água boa. 

- Ela andou aqui? 

- Andou mas já foi embora. Ta escondido atraz da porta. 

A onça pegou a raposa e comeu. 

 O cachorro latiu. 

- Menino, vai olhar quem é. 
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- É o amigo cachorro, meu pai. 

- Chega para cá amigo cachorro. 

- Traz água para ele mulher. 

- Eta  água boa... 

- Assim disse a amiga onça. 

- Ela andou aqui. Nos não une.nos somos mau. 

- Não, já foi embora. Ta atráz da casa. 

O cachorro saiu  arrupiado, flexo em riba da onça, deu de riba, deu de baixo. 

Deu de riba deu de baixo, brigaram e a onça não matou o cachorro. 

O cachorro rompeu, chegou na casa do Sinhô. 

- O Sinhô ta ai? 

O cachorro vai deitar no pe do Sinhô da aqueles latidos, sai d terreiro, vai no pé 

do Sinhô. 

O sinhô diz: 

Mas o que esse cachorro tem. Vou da uma olhada. 

Ai o cachorro do homem tava que latia, olhava o chapéu dele, a espingarda e 

tava que latia, o homem falou: 

- Eu vou olha o que esse cachorro quer. 

A onça tava em cima da arvore e ela pedia: 

- Não me cha não seu cachorro, depois eu vou na fazenda do  lado e robô 

umas novilhas para você. 

E o cachorro achou e o homem deu um tiro nela e ela caiu morta no chão.  

E o homem não pagou a ninguém. 
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CHIQUINHA E DOINS VARÃO 
(Yáya Graciana – Contenda 1982) 

 
 

  
Diz que era uma Chiquinha e Doins Varão. 

Todo ano ês´ia na guerra  guereá. 

Todo ano ês´ia. 

Quando deu no tempo de Doins Varão ì, tava duente não deu de í. 

Chiquinha falô: 

- Oh mio pai, se não dá de í eu vô. 

Chiquinha era muié e Doins Varão era home. 

Mâi´se Chiquinha fô eles dá fé, muié ês matava. 

Ai Doins Varão falo  pr´ela: 

-  Não vai, o povo mata ocê. É mió ocê não í. 

- Não mió pai, eu aparo o cabelo, carço  butina, visto porta –seio e vô muntada. 

- Ah! Chiquinha, mata ocê. 

- Mata não mio pai. 

Aí, mesmo assim, ela arrumou tudo, arrió uma mula e foi. 

Aí diz que tinha um home  c´uns nome de Cristo. 

Aí ela chegô  lá deu bons dias prá ele. 

 

Bons dias Cristo! 

- Bons dias Doins Varão! 

- Oh! Doins Varão, ocê custó, em moço. 

- Custei, mais eu vim. 

Aí logo na saída dela, Doins Varão falo pra ela: 

 

CANTO 

 

Chiquinha meu bem Chiquinha   Meu pai, mió paizinho 

Isto é eu vou fazê  (bis)    Mió pai do mio coração(bis) 

Sê tem o cabeli grande    A de mim uma tisôra 

Ele deve a conhecê (bis)      Mio cabelo eu para êle (bis) 
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Meu pai, meu paizinho    Meu pai, meu paizinho 

Mió pai do mio coração(bis)   Mio pai do mio coração 

A de mim uma butina    A de mim um porta- seio 

Que meus pé scondarei (bis)   Que mio peito scondarei 

 

Aí, diz ela lá 

Aí, Cristo falô pr´ela: 

- Eh! Doins Varão vamo ali numa loja. 

E Doins Varão avisô ela, que s´ela chegasse, ele chamass´ela  pra i iscoiiê  

chita lá qu´ela pudesse pegá o mais feio e deichasse o mais bunito. 

Aí disse qu´ele chegô. 

- Oh! Doins Varão, vamo numa loja. 

- Vam´bora. 

Doins Varão avisou: 

Se tivesse um brim branco que era pr´ela pegá que era home e se fosse chita 

era muié. 

Aí diz qu´ela chegô e falô: 

- Oh! Doins Varão, mais que chita bunita! 

- É moço, bunita mesmo, que larga de pegá no brim pra pegá na chita! 

Aí diz que ela vortô : 

 

Minha mãe, minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração (bis) 

Não Pegô  ni chita não 

O rosto de Doins Varão (bis) 

É de muié de home não 

 

Aí diz que mãe dele falou qu´ele: 

- Oh! Meu fio, lev´ele pra ariá vasia. Lev´uma cuié bunita e um gaifo feio, chega 

lá se ela pegá na cuié é muié, se pegá no gaifo é home. 

Aí diz q´ele falô: 

- Oh! Doins Varão vamo no rio. 
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- Vam´bora. 

Aí diz que chegô lá tinha a cuié, aí ela falô: 

- Oh! Doins Varão que cuié bunita. 

- É mesmo moço. Quem largá de pegá ni gaifo pra pegá ni cuié. 

Aí disse que´ele tornô a vortá: 

 

Minha mãe, minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração (bis) 

Não pego ni cuié não 

O rosto de Doins Varão 

È de muié de home não (bis) 

 

- Tá sem jeito mãe, cumé  que fais? 

- É meu tio, lev´ele pegá nu´a horta. 

Chega lá s´ele pegá ni cravo é home se pegá ni rosa é muié. 

- Vamo Doins Varão, qui rosa bunita! 

- Bunita,memo , moço! Quem largá de pegá ni cravo pra pegá ni rosa... 

Aí ele vortô outra veis no rumo da mãe dele. 

 

Minha mãe, minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração (bis) 

Não pego ni rosa 

O rosto de Doins Varão. (bis) 

É de muié de home não. 

 

Aí diz que ele vortô outra veiz 

- Cumé  que fais mãe?  

Aí diz qu´ela falô quêle: 

- Oh! Meu fio lev´ele pôr dibaixo da fulozeira, chega lá cê spia o cavalo. Se 

manhecê fulô na redo é muié e se num amahecê é home. 

Aí diz qu´es foi? 

- Eh! Doins Varão vamo dormi dibaixo do pé de manga acolá?  

Vam´bora. 

Chegou lá, desarriô, piô os cavalos ai memo, armô as redo. 



  

 - 32 - 

Aí diz quéle deitô dum lado e do outo do outo. 

Aí diz que quando fulô caia a mula soprava, fulô caia a mula soprava,fulô 

soprava, até o dia limpô. 

Aí ele pulô no chão e correu logo no rumo da redo dele. 

- Oiô, num amanheceu ninhuma fulore. 

Aí ele vortô no rumo da mãe otra veiz. 

Minha mãe, minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração (bis) 

Não manheceu de Doins fulôre não 

O rosto de Doins varão 

É de Muié de home não. (bis) 

Ai diz qu´ele falô pr´ela: 

- Tá sem jeito mãe, nois não vai discubrí. 

Aí diz que ela falô pr´ale: 

- Lev´ele pro rio, chega lá ocê sabe. 

Aí já era palavriado prá hora que ele tivesse tirando roupa os mininos chegá 

tráis dele, que  o pai tava morto, e a fia morta. 

Aí diz que: 

- Oh! Doins Varão vamo pro rio banhá, tumá banho. 

- Vam´bora. 

E rompero, tudo muntado. 

A diz que chegô lá, disapiô, aí um tira a ropa prá qui, otro tira a ropa cai praculá 

otro tira a ropa toa merguiá. 

Aí diz que chegô o fio: 

- Meu pai, meu pai, eu vim aqui dipressa porque Doins Varão de ruim meu pai 

no de ruim, Chiquinham no de ruim não tem mais prazo. 

Quê prancê i lá breve, breve, que re ruim não tem mais pa onde. 

E aí nesni ele pá, na mulinha dele, e pá i minino na garupa e fincou o pé na 

carreira. 

E os ôtro virô atrais pa alcainça ora modes sabê o que  que  era, é mermo 

caso, de tirado a roupa mais não pôde alcainçá. 
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CHIQUINHA E DOINS VARÃO 
(Paulo dos Santos Rosa/Cavalcante – Go/Vão de Almas 2011) 

 
 

Diz que era uma Chiquinha e Doins Varão. 

Todo ano ele ia na guerra guereá. 

Todo ano ele ia. 

Quando deu no tempo de Doins Varão  tava doente  não podia ir. 

Chiquinha falou. 

- Oh  pai, se não puder ir eu vou. 

Chiquinha era mulher e Doins Varão era o homem. 

Se Chiquinha fo ele dá fé mulher ele mata. 

 Doins Varão falo  pra ela: 

-  Não vai, o povo mata você. É mio você não ir. 

- Não  pai, eu aparo o cabelo, calço botina, visto porta –seio e vou muntada. 

- Ah! Chiquinha, mata você. 

- Não mata meu  pai. 

Aí mesmo ele arrumou tudo, arriou uma mula e foi. 

Aí diz que tinha um homem por nome de Cristo. 

Aí ela chego lá deu bons dias praele. 

 

Bons dia Cristo! 

- Oh! Doins Varão, você custou moço. 

- Custei, mais eu vim. 

Aí logo na saída dela, Doins Varão falou pra ela: 

 

CANTO 

 

Chiquinha meu bem Chiquinha   Meu pai, meu paizinho 

Isto  eu vo fazé    Meu pai do meu coração(bis) 

Ela te o cabelo grande    Me da uma tesoura 

Eles vai conhecer                Meu cabelo parei (bis) 
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Meu pai, meu paizinho    Meu pai, meu paizinho 

Meu pai do meu coração   Meu pai do meu coração 

Me da uma botina    Me da um porta- seio 

Que meus pés esconderei   Que meus peitos esconderei. 

 

Aí, diz quando chegou lá 

Aí, Cristo falou pra ela: 

- Eh! Doins Varão vamos  numa loja. 

E Doins Varão avisou ela, que ela chegou. ele chamou ela  pra ir escolhe chita 

lá que ela pudesse pega o mais feio e deixa o mais bonito. 

Aí disse que ele chegou. 

- Oh! Doins Varão, vamo numa loja. 

- Vam embora. 

Doins Varão avisou: 

Se tivesse um brim branco que era pra ela pega que era homem e se fosse 

chita era mulher 

Aí diz que ela chegou e falo: 

- Oh! Doins Varão, mais que chita bonita! 

- É moço, bonita mesmo, que larga de pega no brim pra pega em chita! 

Aí diz que ela voutou: 

 

Minha mãe, minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração  

Não pegou na chita não 

O rosto de Doins Varão  

É de mulher de homem não 

 

Aí diz que mãe dele falou que ele 

- Oh! Meu filho, leve ele pra aria vasia. Leve uma culher bonita e um garfo feio, 

chega la se ela pega na culher a mulher, se pega no garfo  homem. 

Aí diz q´ele falou: 

- Oh! Doins Varão vamos no rio. 

- Vamos embora. 

Aí diz que quando  chegou  lá tinha a colher, ai ele falou: 
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- Oh! Doins Varão que culher bonita. 

- É mesmo moço. Quem largou de pega em garfo pra pega em culher. 

Aí disse que ele torna a voltar: 

 

Minha mãe, minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração 

Não pego em culher não 

O rosto de Doins Varão 

È de mulher de homem não. 

 

- Tá sem jeito mãe, como que faiz? 

- É meu fio, leve ele numa horta. 

Chega lá se  pegá em cravo é homem se pegá um rosa é mulher. 

- Vamo Doins Varão, que rosa bonita! 

- Bonita,mesmo , moço! Quem larga de pegaem cravo pra pega em rosa... 

Aí ele vortou outra vez no rumo da mãe dele. 

 

Minha mãe, minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração  

Não pego em rosa não 

O rosto de Doins Varão.  

É de mulher de homem não. 

Aí diz que ele voltou outra vez 

- Cumo que faiz mãe?  

Aí diz que ela falou que ele: 

- Oh! Meu fio leve ele por baixo da flor. 

Chega lá se espia o cavalo. Se manhece flor  na rede é mulher e se num 

amanhecer é homem. 

Aí diz que ele foi? 

- Eh! Doins Varão vamos dormi dibaixo do pé de manga escolha?  

Vamos embora. 

Chegou lá, desarriou, pio os cavalos ai mesmo, armou as redes. 

Aí diz que ele deitou num lado eo outro  do outro. 

Aí diz que quando flor caiu a mula soprou. 
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Flor caia a mula soprava flor 

Fulô caia a mula soprava, até o dia limpo. 

Aí ele pulo no chão e correu logo no rumo da rede dele. 

- Oi nuo amanheceu nenhuma flor. 

Aí ele voltou no rumo da mãe outra vez. 

 

Minha mãe, minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração (bis) 

Não amanheceu flor não 

O rosto de Doins varão 

É de Mulher de homem não. (bis) 

 

Ai diz que ele falou pra ela: 

- Ta sem jeito mãe, nois não vai descobrir. 

Ai diz que ela falou pra ele: 

- Leva ele pro rio, chega la você sabe. 

Aí já era palavra  pra hora que ele tivesse tirando roupa os meninos chega 

atrás  dele, que  o pai estava m orto, e a filha morta. 

Ai diz que: 

- Oh! Doins Varão vamos pro rio toma banho? 

- Vamos embora. 

E rompe, tudo muntado. 

Ai diz que chegou  lá, disapiou, um tira a ropa caiu pra qui otro tira a ropa caiu 

pracula,otro tira a ropa toma merguio. 

- Ai diz que chegou o filho: 

- Meu pai, meu pai, vim aqui dipressa porque Doins Varão de ruim meu pai,de 

ruim, Chiquinha de ruim não tem mais onde. 

 

 

 


