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RESUMO 

O objetivo deste Artigo é voltar o olhar para a memória e identidade quilombola a partir 

da interferência e convívio com a sociedade. Para tanto recorro a conceituados autores, 

historiadores e sociólogos que em seus estudos abordaram a questão da memória 

individual e coletiva. A construção da memória é um processo dinâmico e flutuante, e é 

formada com a interação de diferentes sujeitos. Há uma permanente interação entre o 

vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido, conforme Pollack defende.  

Considerando o processo interativo da construção da memória, faço uso da Ação 

Comunicativa de Habermas na busca do enquadramento da memória coletiva da 

Comunidade Quilombola Kalunga. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme estudos antropológicos da Dra. Mari Baiocchi, o negro, no estado de Goiás, 

por longos anos, sobreviveu em uma situação de silêncio e esquecimento como se 

“houvesse a necessidade de apagá-los da história da terra”. (Baiocchi, 1983). Somente a 

partir de 1900, alguns estudiosos se debruçaram sobre o tema, tais como: Arthur Ramos, 

Gilberto Freyre, Donald Pierson, Roger Bastide, Pierre Verger, Oracy Nogueira, 

Zoroastro Artiaga, entre outros.  

Na década de 70 o tema começou a ser abordado no âmbito acadêmico e atualmente 

existe uma grande quantidade de pesquisas e estudos sobe a temática negra, além da 

preocupação de preservar a memória e identidade afro-brasileira. 

A Comunidade Kalunga, localizada no norte do estado de Goiás, situada entre os 

municípios de Teresina, Cavalcante e Monte Alegre, viveu isolada, por muitos anos, 

mantendo seus costumes e tradições.  Antigamente, na situação de isolamento em que 

viviam, toda a cultura e tradição da comunidade  quilombola Kalunga era passada de pai 



para filho, de geração em geração. A partir de meados de 1980 esta comunidade 

começou a ser identificada e estudada e saindo de uma situação de isolamento, hoje é 

reconhecida e valorizada pela sociedade como um riquíssimo patrimônio histórico e 

cultural brasileiro. 

A partir desta maior interação com a sociedade a comunidade quilombola Kalunga, 

começou a sofrer transformações em seu modo de vida e visão de mundo, onde as 

barreiras do isolamento foram quebradas.   

MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL QUILOMBOLA 

Peter Burke, em seus estudos amarra a memória da pessoa à memória do grupo e a 

memória do grupo à tradição que é a memória coletiva de cada sociedade. De acordo 

com Michael Pollack,  a memória é, em parte, herdada, e não se refere apenas a vida 

física da pessoa.  (...) podem existir acontecimentos regionais que traumatizam tanto, 

marcam tanto uma região ou um grupo, que sua memória pode ser transmitida ao longo 

dos séculos com altíssimo grau de identificação. (Pollack).  Pollack ainda afirma que a 

memória também sofre flutuações em função do momento em que ela é articulada, em 

que ela está sendo expressa.  

Hoje a transformação sofrida pela comunidade Kalunga em função da sociabilidade, 

sofre estas flutuações. Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já descrevia a memória 

como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações 

e mudanças constantes.  

A identidade da comunidade quilombola Kalunga tem ultrapassado as fronteiras do 

grupo cultural na qual está inserida e vem sendo gradualmente construída em meio aos 

novos elos que a comunidade agrega. Uma identidade que, conforme Pollack, se produz 

em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de 

admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com ou 

outros. Para Pollack a memória e identidade podem perfeitamente serem negociadas, e 

não são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de 

um grupo. 

 

O processo de formação da dinâmica identitária, é construído por diferentes sujeitos,  

onde há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o 



transmitido, conforme Pollack defende.  A Comunidade Kalunga ao interagir com a 

sociedade começa a fazer parte dela, a agregar valor a ela e a ser também transformada 

por ela. Ainda conforme nº 88511, por mais que a memória sofra flutuações em função 

do momento em que está sendo articulada, a história de vida individual ou coletiva tem 

sempre algo invariante, que se torna parte da própria essência da pessoa, onde há um 

forte sentimento de pertencimento. 

 

Para Henry Rousso A memória coletiva de acontecimentos e representações do passado 

que se quer salvaguardar, se integra em tentativas mais ou menos conscientes de definir 

e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre diferentes 

coletividades. Neste contexto, a  Comunidade Kalunga, apesar de toda interação cultural 

com outros grupos sociais, vem ao longo do tempo, resguardando, suas raízes e seu 

sentimento de pertencimento à cultura quilombola. 

 

COMUNIDADE QUILOMBOLA E A SOCIEDADE 

 

Uma das ações do Ministério da Cultura, é qualificar o ambiente social das cidades e do 

campo, promovendo o acesso ao  rico patrimônio cultural de muitas gerações, 

estendendo às minorias quilombolas o que de fato já lhes pertence que é o direito à 

cidadania, valorização de sua cultura, resgate e consolidação de sua memória coletiva.  

O Brasil tem buscado salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro, reconhecendo e 

promovendo a diversidade cultural brasileira. A exemplo disto temos a experiência 

piloto que levou para as salas de aula da Universidade de Brasília – UNB, mestres de 

arte e ofícios populares para ministrarem aulas em disciplina ofertada no segundo 

semestre de 2010 na graduação. Práticas milenares incorporadas ao universo acadêmico. 

Esta iniciativa promoveu diálogos entre conhecimentos acadêmicos e indígenas, afro-

brasileiros, e de outras comunidades tradicionais. Nesta rica partilha de valores 

culturais, recorro a Habermas e sua Teoria de Ação Comunicativa, no ideal de buscar a 

promoção de uma sociedade emancipada onde as diferenças culturais sejam respeitadas 

e valorizadas. Por meio desta experiência interativa, entre  os detentores dos saberes 

popular e o meio acadêmico, podemos ver claramente o exercício da Ação 

Comunicativa, defendida por Habermas. Diferentes atores comunicando-se livremente e 

em situação de simetria, possibilitando a legitimação dos valores – verdade, correção 



normativa e veracidade e trazendo à tona a memória viva e coletiva, além de difundir o 

patrimônio imaterial de comunidades tradicionais brasileiras. 

 

ENQUADRAMENTO DA MEMORIA QUILOMBOLA 

 

Pollack faz uso do conceito de memória enquadrada, extraída do teórico Henry Rousso. 

O trabalho do reenquadramento da memória, conforme Pollack, é guiado pela 

preocupação de manter as fronteiras sociais e também modificá-las. Esse trabalho 

reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do presente e do futuro, 

utilizando-se de objetos materiais como monumentos, museus, bibliotecas, entre outros. 

Ilustro o enquadramento da memória, referindo-me ao Parque Memorial Quilombo dos 

Palmares, situado na Serra da Barriga, em União dos Palmares. A história do quilombo 

e de seus personagens está presente no Memorial, ao lado das manifestações de fé e da 

cultura afro-brasileira, no simbolismo de que a história ali vivida transcendeu aos mais 

de 300 anos da morte de Zumbi. (MEC – 08 anos de Cultura, 2003 a 2010). 

 

Existem outras maneiras de enquadramento da memória. Como é o caso da  Lei nº 

10.639, de 09 de janeiro de 2003, que criou a obrigatoriedade da inclusão da matéria: 

história e cultura afro-brasileira em todos os currículos das escolas brasileiras. Desde 

então existe um trabalho criterioso o sentido de reconstruir grades curriculares, 

reinventar metodologias, e, acima de tudo produzir  suportes pedagógicos necessários 

para o ensino desta disciplina. Um desafio que envolve o MEC -  Ministério da 

Educação, a Seppir – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 

universidades, educadores e intelectuais negros do país.  

 

As comunidades quilombolas tem merecido atenção especial das políticas 

governamentais, uma vez que constituem núcleos vivos de nosso patrimônio afro-

brasileiro.  Uma grande conquista para a preservação da cultura Quilombola e 

enquadramento de sua memória coletiva  é  a criação do primeiro Curso de Licenciatura 

Plena em Educação Quilombola - a Faculdade Kalunga – que será implantado no país. 

O curso visa atender as comunidades remanescentes de quilombos do Território 

Kalunga localizada nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, 

no estado de Goiás. Para Maria Helena Kalunga, de Monte Alegre, uma das principais 

lideranças na luta pela implantação do curso, esta é uma decisão histórica que coloca o 



Brasil entre os mais evoluídos países do mundo e resgata a história de um povo 

preservando sua origem e sua cultura.  

 

O USO DA AÇÃO COMUNICATIVA COMO AGENTE DE 

FORTALECIMENTO DA MEMÓRIA COLETIVA QUILOMBOLA – UMA 

EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Comecei a desenvolver, em março de 2012, na Comunidade Kalunga e escolas de nível 

médio de Cavalcante-GO, meu projeto, aprovado pelo Ministério da Cultura, intitulado: 

“Kalunga – O livro – Comunidade Quilombola: Um Patrimônio Histórico e Cultural 

Brasileiro”.  

Os objetivos do projeto são: a) Divulgar, humanizar e aproximar os alunos das 

comunidades quilombolas, na defesa e preservação de sua cultura; B) Conscientizar os 

estudantes de escolas públicas do estado de Goiás sobre a importância da preservação 

da cultura dos remanescentes dos quilombos  no estado de Goiás; C) Difundir a riqueza 

da diversidade cultural existente no Brasil, e participar na capacitação de  jovens com a 

habilidade de transitar entre as diferentes culturas e D) Despertar, nos jovens Kalungas a 

consciência negra e o desejo de cultivar e dar continuidade aos seus costumes e 

tradições ao longo do tempo, contribuindo para o fortalecimento de sua memória 

coletiva e identidade cultural. 

Para atingir aos objetivos do meu projeto, recorro à Teoria de Ação Comunicativa 

(Jürgen Habermas (1929)) onde mostra que as ideias de verdade, liberdade e justiça 

inscrevem-se de forma quase transcendental nas estruturas da fala cotidiana (Horster 

1988).  Habermas propõe um modelo ideal de Ação Comunicativa, em que as pessoas 

interagem e, através da utilização da linguagem, organizam-se socialmente, buscando o 

consenso de uma forma livre  de toda a coação externa e interna.  ( Educação & 

Sociedade, ano XX, nº 66, Abril/99). 

A ação comunicativa que se efetiva na linguagem é uma forma privilegiada de 

relacionamento entre os sujeitos: permite a articulação de valores, elaboração de normas 

e o questionamento dos mesmos. Numa sociedade emancipatória, predominam as ações 

comunicativas. .( Educação & Sociedade, ano XX, nº 66, Abril/99). O mundo 

emancipado é aquele onde o mundo vivido tem supremacia sobre o mundo do sistema, 

muitas vezes imposto por uma sociedade desigual. 



Em meus encontros com os alunos do ensino médio, interajo com eles, abrindo espaço 

para o diálogo e discussões em torno das temáticas que envolvem a comunidade 

Kalunga, tais como: vida de isolamento, grilagem, titulação de suas terras, cotidiano 

Kalunga, costumes, tradições, festas e religiosidade. Em Dinâmica de grupo com os 

alunos, levo o jovem a refletir sobre o universo quilombola Kalunga, buscando a 

igualdade de direitos nas diferenças culturais e étnicas. 

Para o desenvolvimento do meu Projeto, uso como recurso pedagógico a literatura, 

utilizando o romance paradidático, de minha autoria, intitulado: Kalunga. O livro 

Kalunga resgata, de forma envolvente e ficcional, toda a saga dos remanescentes dos 

quilombos no estado de Goiás. 

De acordo com o PNLL – Plano Nacional do Livro e da Leitura, a  literatura merece 

atenção especial dada a enorme contribuição que pode trazer para uma formação 

vertical do leitor. Carlos Cândido, intelectual brasileiro, estudioso da literatura brasileira 

e estrangeira e que possui uma obra crítica extensa, respeitada nas principais 

universidades do Brasil, considera três funções essenciais da literatura: A) capacidade 

que a literatura tem de atender a nossa imensa necessidade de ficção e fantasia; B) sua 

natureza essencialmente formativa, que afeta o consciente e o inconsciente dos leitores 

de maneira bastante complexa e dialética, como a própria vida, em oposição ao caráter 

pedagógico e doutrinador de outros textos: e C) seu potencial de oferecer ao leitor um 

conhecimento profundo do mundo, tal como faz, por outro caminho, as ciências.  

Durante a execução do meu Projeto, no ambiente escolar, pude comprovar o alcance do 

livro paradidático Kalunga na contribuição da divulgação e fortalecimento da memória 

coletiva da comunidade quilombola Kalunga, quando utilizado de forma interativa e 

multidisciplinar. 

Conforme Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, é dever do Ensino 

Médio orientar a formação de um cidadão para: "aprender a conhecer; aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser", formando educandos com capacidade de 

conviver harmonicamente em um país rico em diversidade cultural. Com isto, todas as 

disciplinas convergem na busca do mesmo objetivo que é a formação plena da cidadania 

dos jovens brasileiros, acolhendo e respeitando a memória coletiva dos diferentes 

grupos étnicos que compõem a rede sociocultural brasileira. 

Fui convidada, pela Universidade Federal do Estado de Goiás – UFG, através do  IESA 

– Instituto de Estudos Sócios Ambientais e LABOTER – Laboratório de Estudos e 

Pesquisas das Dinâmicas Territoriais, sob a Direção da Professora Dra. Maria Geralda 
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de Almeida,  a desenvolver meu Projeto nas escolas públicas do estado de Goiás. Para 

tanto, o LABOTER, por meio da Professora e Mestra Maria Geralda de Almeida,  

viabilizou uma Oficina de Contextualização do romance paradidático Kalunga, junto 

aos professores da Secretaria de Educação do Estado de Goiás – SEDUC-GO. Nesta 

oportunidade, pude desenvolver a referida Oficina visando a utilização do livro 

paradidático Kalunga em sala de aula, interagindo com professores de diferentes 

disciplinas, buscando o fortalecimento da memória coletiva e identidade cultural 

quilombola.  

Passo agora a fazer uma abordagem, de acordo com as Diretrizes Curriculares do 

Ensino Médio do Estado de Goiás,  de como as disciplinas, interagindo entre si, podem 

contribuir para o diálogo e discussões interativas, fazendo uso da Teoria de Ação 

Comunicativa  de  Habermas.  

História: “A nova História passou a incluir  pesquisas referentes  cultura, às ideias e aos 

valores cotidianos, ao simbólico presente  nas experiências de classes sociais e nas 

formas de mediação entre elas, e  passaram a se interessar  também pelo processo de 

construção da consciência de classe ou de identidades. A História para jovens do Ensino 

Médio possui condições de contribuir substancialmente para  a construção dos laços de 

identidade e consolidação da formação da cidadania”(PCN). Com a leitura do livro 

paradidático Kalunga, o professor, mediando discussão em sala de aula, leva o aluno a 

posicionar-se diante de fatos presentes  da comunidade Kalunga a partir da interpretação 

de suas relações com o passado, compartilhando problemáticas atuais e de outros 

momentos históricos, como por exemplo, a legitimidade da posse da terra. O educando, 

ao conhecer o contexto de vida da comunidade Kalunga desde a época da fuga para os 

quilombos até os dias atuais, terá melhores condições de se posicionar sobre a 

comunidade Kalunga de hoje e interagir com ela de forma igualitária. 

Geografia: “A geografia é a ciência do presente. É inspirada na realidade 

contemporânea. Seu desafio é contribuir para o entendimento do mundo atual, da 

apropriação dos lugares realizada pelos homens, pois é através da organização do 

espaço que eles dão sentido aos arranjos econômicos e aos valores sociais e culturais 

construídos. A partir do reconhecimento das contradições e dos conflitos econômicos, 

sociais e cultuais, o que permite comparar e avaliar qualidade de vida, hábitos, formas 

de utilização e/ou exploração de recursos e pessoas, em busca do respeito às diferenças 

e de uma organização social mais equânime” (PCN). O professor, mediando discussão 



em sala de aula, leva o aluno, a partir da leitura do romance paradidático Kalunga, a 

conhecer as formas de subsistência, a roça, o plantio, o cuidado com o terreno, relação 

da comunidade Kalunga com a natureza, mantimentos de trabalho utilizados e como, 

por exemplo, a comunidade pode aproveitar seus recursos naturais e suas habilidades 

para melhoria da qualidade  de vida e geração de renda. A partir destas discussões, o 

aluno tornar-se sujeito do processo ensino-aprendizagem para se descobrir convivendo 

em escala local, regional, nacional e global. A autonomia que a identidade do cidadão 

confere é necessária para expressar sua responsabilidade com o seu “lugar-mundo”, 

através de sua identidade territorial. (PCN). 

Sociologia: “O estudo da Sociologia permite ao educando construir uma  postura mais 

reflexiva e crítica diante da complexidade do mundo moderno, podendo perceber-se 

como elemento ativo, dotado de força política e capacidade de transformar e, até 

mesmo, viabilizar, através do exercício pleno de sua cidadania, mudanças estruturais 

que apontem para um modelo de sociedade mais justo e solidário. Desta forma o aluno 

pode transpor uma postura etnocentrica, de forma a conviver com a diversidade de 

forma plena e positiva, construindo e consolidando a cidadania plena” (PCN).  O 

professor, mediando  discussão em sala de aula, leva o aluno, a partir da leitura do 

romance paradidático Kalunga, a conhecer e formar opinião sobre a realidade social da 

comunidade Kalunga, tendo assim condições de contribuir com opiniões e interagir 

positivamente na convivência da diversificada rede sociocultural brasileira.  

Artes: “A Arte é considerada como linguagem, e, como tal, uma forma de comunicação 

humana, impregnada de valores cultuais e estéticos. Conhecer Arte é saber produzir, 

apreciar, e interpretar formas artísticas e cultuais em uma dimensão crítica e 

contextualizada, respeitando o patrimônio das culturas de diferentes regiões e épocas. 

Documentar e preservar a diversidade desses bens é favorecer a construção de uma 

consciência histórica que valorize a pluralidade cultural” (PCN). O professor, mediando 

trabalhos em sala de aula, a partir da leitura do livro paradidático Kalunga, leva o aluno 

a conhecer os ritos religiosos; a dança (sussa), as músicas, os instrumentos musicais, os 

costumes (casamento na fogueira, artesanato, instrumentos de trabalho, entre outros), 

que fazem parte do cotidiano quilombola Kalunga. 

Conforme a Professora e Dra. Maria Augusta Salin Gonçalves, em seu Artigo:  “Teoria 

da ação comunicativa de Habermas: Possibilidades de uma ação educativa de cunho 



interdisciplinar na escola”,  o objetivo das discussões, em sala de aula,  é encontrar 

caminhos comuns e devidamente articulados, para proporcionar aos alunos experiências 

que lhes possibilitem construir conhecimentos vinculados à sua vida concreta e que lhes 

permitam uma visão crítica da realidade onde estão inseridos, e, ao mesmo tempo, 

incentivem sentimentos e pensamentos relacionados a uma participação ativa nos 

assuntos comunitários, dentro de princípios éticos de cooperação e justiça social. 

A Oficina de contextualização do romance paradidático Kalunga, levou os professores a 

refletirem sobre a importância de um pensar e agir de forma interdisciplinar, visando 

abrir espaço, em sala de aula, para o diálogo e discussões, onde o aluno tenha a 

possibilidade de aproximar-se das questões sócio culturais da comunidade quilombola, 

visando a interação, conhecimento e valorização de sua memória coletiva, impregnada 

de costumes e tradições da comunidade Kalunga. Segue, abaixo, alguns depoimentos de 

professores que participaram a referida Oficina. 

 

Maria de Fátima: Professora de  História, do Colégio Estadual Castro Alves: A 

importância da execução do Projeto  é que existe um desconhecimento do aluno sobre a 

cultura do povo Kalunga. O livro vai contribuir para o trabalho sobre a história da 

África, que hoje faz parte do currículo do ensino fundamental e médio. 

 

Marta J. da Silva:  Professora de História do Colégio  Estadual Edmundo Rocha 

VCII:  Para mim, o Projeto e o livro Kalunga vão ser de salutar importância para 

melhorar o Projeto de Cultura Afro-brasileira e Indígena, embasado em uma história 

tão bela e instigante. 

 

Eva Ferreira da Rocha: Professora de História do Colégio Estadual J. José 

Pedroso:  Será de grande importância, pois teremos uma base para iniciarmos esse 

trabalho dos quilombos que é parte da nossa sociedade. 

 

Regina Maria Gonçalves Neiva: Professora de Sociologia e Ensino Religioso do 

Centro de Ensino de Jovens e Adultos:  É relevante a preservação da cultura e o livro 

promove tal situação com relação aos Kalungas.  

 

Ivani Aparecida de Brito: Professora de Filosofia/sociologia do Colégio Estadual 

Dom Fernando I e Colégio Estadual Murilo Braga: Acredito que será rica a 



experiência, fará com que os alunos conheçam a cultura dos "Kalunga" e vejam o valor 

de cada comunidade de forma subjetiva e coletiva. 

 

Elton Borges Ferraz: Professor  de Biologia e Gestor do Colégio Estadual do Setor 

Finsocial: Acredito que será muito importante desenvolver Projeto como este onde 

podemos desenvolver diversidade cultural e valorização da mesma. A Unidade Escolar 

está disponível para que você possa realizar o trabalho. Coloco-a à disposição. 

 

Sirlene Aparecida Silva: Professora de Geografia do Colégio Estadual Professor 

Pedro Gomes: Informar e conscientizar os alunos sobre a cultura Kalunga. 

Joana D'Arc Esteves: Professora de Artes Visuais do Colégio Estadual João 

Bennio: Reconhecimento da cultura para valorizar o ser humano e incentivo ao 

exercício da cidadania. 

 

Professora Gislaine Pereira Nunes: É uma ótima proposta, de muita relevância, além 

de ampliar o nível de conhecimento e a capacidade crítica dos alunos, junto com o 

fortalecimento dos valores e respeito por culturas diferentes. 

 

Wellington Gabriel de Borba, Professor de Geografia do Colégio Joaquim Édson 

Camargo: Enquanto existe um reconhecimento maior do indígena, o Brasil ainda é 

carente de ideias e práticas, isto é, no concernente a números, que trabalhem a questão 

do negro e do quilombola na sociedade. Sendo assim, obras como Kalunga, até mesmo 

por se tratar de literatura/romance, avança na solução desse problema. 

 

Tiago Lima: Professor de Geografia da Escola Governador Joaquim S.:  

Importância de divulgar e inovar na construção da sociedade brasileira. 

 

Delmira Cardoso: Professora de Artes da Associação Pestalozzi de Goiânia: Será 

de grande importância conhecer a cultura Kalunga, pois servirá de recurso para 

ministrar minhas aulas explorando este contexto cultural. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunidade quilombola Kalunga, por meio do enquadramento e fortalecimento de 

sua memória coletiva, terá sua identidade cultural preservada e reconhecida pela 

sociedade. O uso da ação comunicativa de Habermas, no ambiente escolar, proporciona 

condições de interação participativa entre sujeitos de diferentes saberes culturais, 

levando o jovem quilombola ao sentimento de pertencimento dento de uma sociedade 

emancipada, onde as diferenças culturais são respeitadas e valorizadas.  
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