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RESUMO 

 

A representação social é um conceito desenvolvido dentro da Psicologia, que permite ao pensamento geográfico 
remeter-se ao senso comum construído a partir das relações dos membros de uma comunidade entre si e das 
relações mantidas com o espaço produzido. Ela emerge de pontos duradouros de conflito, dentro das estruturas 
representacionais da própria cultura, da sociedade e da natureza.A representação social está ligada as práticas 
sociais, reflexo dos múltiplos fenômenos que se sucedem no espaço e no tempo e o papel destas na construção 
dos mesmos. O território, por sua vez, é o resultado dessas práticas desenvolvidas a partir de relações de poder, 
aonde sua gênese estrutura-se nas ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço natural, 
político e social. A comunidade remanescente de quilombo Kalunga do estado de Goiás, objeto de estudo deste 
trabalho, torna-se “visível” a sociedade em um momento marcado por conflitos de terra, afirmação de sua 
descendência africana, em meio a projetos governamentais que visam fornecer uma infra-estrutura à 
comunidade; estes figuram como um processo de modernização, os quais interferem com hábitos e costumes 
tradicionais, mas que também, fazem surgir novos mecanismos de identidade que levam a uma diáspora por 
parte dos membros mais jovens. O presente trabalho objetiva analisar o processo de identidade Kalunga, das 
representações de si para eles, da gênese da sua territorialização e das relações a partir dela e sobre ela, mas 
também como esse processo pode vir a significar para a comunidade em sua relação com o espaço. As 
representações ocupam um lugar em que a realidade e o senso comum se estruturam, no qual estrutura-se a base 
de significância de quem são os kalungas para eles e não de nós para eles. 

 

 

 

Etnia e identidade formam o conceito de identidade étnica, este permitir analisar 
como uma comunidade de remanescente de quilombo se identifica com a categoria 
negra, sobretudo hoje, se esta é vista como um privilégio para a auto-identificação, se é 
que de fato esta ocorre, a qual toma a origem étnica como critério primordial. Esse 
conceito nos possibilita alcançar a base do grupo, ou seja, o que constitui a sua 
identidade, o que lhes dá e torna possível construir significados para o grupo e 
compreender o porquê da construção e a visualização desses significados ser tão opacas 
na nossa sociedade. 

A identidade étnica pode vir a sofrer um processo de desconstrução ou mesmo ser 
alterada, diluída por meio de mecanismos de distorção e de estigmatização ou através de 
políticas paliativas que incidem diretamente sobre a consciência coletiva da comunidade 
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a partir de sua etnicidade, isto quando o grupo a tem bem caracterizada. A identidade 
étnica é vista hoje na ótica da questão multicultural, porque o seu desdobrar enquanto 
conceito é por demais instável, como coloca Stuart Hall, e não permite um aprofundar 
nesta direção em razão das inúmeras discussões que suscita, por isso usa-se este outro 
termo de forma de “rasura”. O multicultural mantém uma relação de interdependência 
com o termo multiculturalismo, o primeiro trata da governabilidade destas comunidades, 
enquanto o segundo aborda a filosofia ou a doutrina, e porque não, a ideologia, que 
são o fulcro das estratégias multiculturais. Stuart Hall procura mostrar as várias doutrinas 
no que multiculturalismo “(...) descreve uma série de processos e estratégias políticas 
sempre inacabados. Assim como há distintas sociedades multiculturais, assim também há 
‘multiculturalismos’ diversos” (idem, 1998:53), dentre os quais o tipo de multiculturalismo 
que predomina no país seja o comercial1.  

O Brasil, nos últimos dez anos, pôde se observar o crescimento e a consolidação 
do movimento negro que luta pelo reconhecimento da raça, da cultura e por maiores 
espaços nos diversos setores da economia, no entanto, e assim vejo, há um contra-
movimento desenvolvido pela mídia por meio da música, cinema e televisão, a 
responsável maior por este fenômeno, de tornar esta distintividade da comunidade negra 
uma coisa pública e na qual a sociedade aceita. Isso faz com que ser negro seja uma 
coisa bonita, um adjetivo a essa pessoa, mas que interfere no processo interno de auto-
afirmação, integridade ou identidade do indivíduo; essa prática faz com que: 

“Uma vez difundido e aceito este conteúdo, ele se constitui em uma parte 
integrante de nós mesmos, de nossas inter-relações com outros (...) isto até 
mesmo define nossa posição na hierarquia social e nossos valores” (Moscovici, 
2003:39). A identidade, o grupo e a etnicidade em si não são reconhecidas e 
sim dissolvidas no processo de assimilação à sociedade brasileira num “sistema 
de con-formação da diferença, em vez de um sinônimo conveniente de 
obliteração da diferença” (Hall, 2000:59), um dos grandes obstáculos para 
integridade e identidade da comunidade negra no país, quer dizer, a não 
importância dada no processo transformação do escravo em liberto, de 
valorização da   mão-de-obra negra fez com que não impactasse, esta 
transformação, na forma com que o negro via  a si, outros negros e a sociedade.  

Em um momento em que notamos a comunidade negra voltada para questões de 
sua base, do processo imigratório do período colonial para o trabalho escravo, as 
condições econômicas, ou seja, da reavaliação do trabalho escravo para o sistema 
capitalista que se movia para sua próxima fase, a industrialização, a qual demandava 
mão-de-obra assalariada para expansão do mercado consumidor, e que, porém não 

                                                 
1 Stuart Hall descreve os diversos tipos de multiculturalismo, os quais são: 1) o conservador – “assimilação 
da diferença às tradições e costumes da maioria; 2) o liberal – busca rápida integração dos diferentes 
grupos à sociedade dominante e tolerando práticas culturais apenas em domínio privado; 3) o pluralista –” 
avaliza diferenças grupais em termos culturais e concede direitos de grupos distintos a diferentes 
comunidades dentro de uma ordem política comunitária ou mais comunal”; 4) o comercial – ‘ pressupõe 
que, se a diversidade dos indivíduos de distintas comunidades for publicamente reconhecida, então os 
problemas de diferença cultural serão resolvidos(e dissolvidos) no consumo privado, sem qualquer 
necessidade de redistribuição do poder e dos recursos e 5) o crítico ou revolucionário -  enfoca o poder, o 
privilégio, a hierarquia das opressões e os movimentos de resistência. Procura ser insurgente, polivocal, 
heteroglosso e antifundacioal” (idem, 1998:53). 
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reavaliou a pessoa que o exercia; de sua libertação e de sua especificidade dentro da 
sociedade, percebe-se uma necessidade histórica de compreender como o negro chegou 
onde ele está hoje. De forma geral ele é o malandro, o bom amante, a empregada, o 
ladrão, o favelado, o que exerce funções de baixa ou de nenhuma qualificação, o 
bêbado, o jogador de futebol; ele continua a ser o liberto, porém que permaneceu 
exercendo as mesmas funções do tempo que era escravo, quer dizer, sua auto-
identificação, mesmo rompidas as barreiras do isolamento social a que foi imposto e que 
se impôs, não se efetivou de forma a dar personalidade a este novo sujeito que aparecia 
no cenário brasileiro, pelo contrário, a sua etnicidade era e é de forma constante 
reafirmada pelos mecanismos e manifestações “(...) impedimentos psico-sociais e 
culturais ao desenvolvimento equânime da integração” (Ianni, 1962:250), a atualização 
das diferenças étnicas do grupo negro que veio para o Brasil, geração após geração, 
foram de maneira a quebrar os limites e as especificidades do mesmo, veja o exemplo do 
mulato, um híbrido que rompia, até um certo grau, a questão da cor como atributo social 
e que o fazia sobressair-se perante o grupo mais escuro, isto funciona como um fator de 
desequilíbrio e fragmentador da unidade social e política deste grupo.  

O presente trabalho é um estudo geográfico da origem e dinâmica da 
Comunidade Kalunga, remanescente de quilombo que há dois séculos aproxidamente 
habita a região nordeste do estado de Goiás. Esta, junto com as demais localizadas em 
vários municípios brasileiros faz parte do programa Ação Brasil do governo de Luís Inácio 
Lula da Silva; o objetivo deste programa é dotar de infra-estrutura básica e de beneficiar 
as técnicas de produção das comunidades; a prioridade é as casas das famílias, pois 
estas são, em grande parte, construídas de palha, fato que não oferece grande proteção 
às chuvas, além do perigo daquela ser um ambiente propício para o barbeiro, 
transmissor da doença de Chagas. A importância desse estudo reside no fato de trazer 
para o cenário nacional o papel dos remanescentes de quilombos na formação das 
comunidades camponesas nos estados de Goiás e Tocantins.  

O estado de Goiás, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, abriga vários 
dos remanescentes de quilombos do país e entre elas está o Sítio Histórico e Patrimônio 
Cultural Kalunga, o qual havia sido notado pela primeira vez na década de sessenta do 
século passado, porém constam alusões literárias do começo do século XX (Baioccchi: 
1999). 

"Desenvolveram-se a partir das contínuas fugas das lavras das minas da região 
dos afluentes do Rio Paranã e do Tocantins no século XVIII, estas fugas se 
intensificaram, principalmente nas minas do arraias de São João da Palma, 
Conceição, Natividade, Flores, Arraias, São Félix e Cavalcante. Os escravos 
fugitivos iam se juntar aos quilombolas da Serra Geral, incrementando então a 
população do quilombo no processo de formação da comunidade Kalunga, a 
sua cultura foi sendo construída em função do espaço geográfico conquistado e 
de seu relacionamento com povos indígenas que também habitavam aquela 
região e inicialmente sem vias de comunicação optaram por um isolacionismo" 
(Fundação Cultural Palmares,1998). 

Essa questão do isolamento em que o quilombo Kalunga se impôs, assim como os 
demais espalhados pelo país, não chega a ser de fato total, isso porque havia a 
necessidade de adquirir utensílios básicos para a prática agrícola, a querosene para a 
iluminação e armas para a proteção da comunidade, os quais os trocavam por  produtos 
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de hortifrutigranjeiro e por ouro faiscado nas áreas de mineração abandonadas e em 
outras em que achavam o metal. Por conta disso, não se pode afirmar de que era um 
isolamento em si, mas sim da ocupação de locais de difícil acesso e distantes dos centros 
urbanos para garantir uma segurança para o grupo em caso das forças repressivas irem 
atrás dos mesmos. Viver isolado não é um atributo do homem ou de um grupo de 
homens, o seu objetivo é viver em comunidade, pois acima de tudo é um ser social. 

Quando se vive em um sistema aonde o seu valor repousa na força de trabalho 
apenas, ocorre a anulação de sua condição humana, na verdade ela nem chega a existir; 
algo assim foi possível de ser observado no período de colonização brasileira em relação 
aos escravos africanos. Qual seria a solução lógica para lidar com um sistema que te 
negava enquanto gente? Seria negar aquilo que te nega, é claro, e isso se deu por meio 
da fuga, na formação de quilombos como um projeto de sociedade, mas o mais 
importante, aonde houvesse as condições de ser reconhecido como gente. Estas 
formações sociais, de base comunal de propriedade da terra, mantiveram uma distância 
estratégica e segura da sociedade, aqui neste caso, da sociedade goiana, que lhe excluiu 
e permitiu o processo de auto-exclusão de milhares de escravos e de ex-escravos para 
áreas de difícil acesso em busca de reconhecimento e consciência de si mesmos. Fico me 
questionando o quanto disso foi transformado e de como isso se processou. 

A medida em que as estruturas econômicas e sociais foram se diversificando do 
trinômio latifúndio-escravo-monocultura, o Estado enquanto Aparelho, “cede” seu 
domínio aos Aparelhos Ideológicos de Estado, no caso o Escolar, que vão tecer uma teia 
sócio-cultural que vai dissolver e peneirar o negro liberto, já que o sistema econômico 
inicia uma outra etapa com a mão-de-obra assalariada e imigrante européia, em uma 
subcultura e pertencente às camadas mais pobres da população e, a qual Ianni sintetiza 
isso muito bem, que vão ser considerados responsabilidades do próprio negro e não uma 
conseqüência do período escravocrata dado a falta de políticas sociais para o recém 
liberto. Toda a estrutura mental do período escravocrata “(...) valores, ideais de 
mobilidade, avaliações do que é ‘branco’ e do que é ‘negro’, identificação do branco 
com a camada superior, os mecanismos básicos de socialização etc.” (Ianni, 1962: 237), 
foram transportados para os períodos seguintes.  

De Brasil colônia a império, de império a república a regra a ser seguida foi a 
deixada pelos portugueses a de se evitar conflitos a qualquer custo, daí o bojo do mito da 
democracia racial, o qual o Estado sustentava e as normas culturais e os discurso 
herdado davam formas a suposta integração racial. Entretanto, o que foi observado é 
que a abolição não desfez a estrutura hierárquica do período colonial a qual o negro 
ocupava o fundo da mesma e o mulato era seu intermediário. As inovações tecnológicas 
com a diversificação da economia com o setor secundário e a formação do terciário, os 
quais demandariam mão-de-obra qualificada, foi preenchida pelos imigrantes europeus, 
a qual vários autores dizem ser a forma de embranquecer a população brasileira, mas 
também a de evitar do próprio estado de treinar e capacitar e com isso fomentar o negro 
desde cedo a competição de brancos e negros, ou que deveria ser de sujeitos, pelo 
mercado de trabalho, esta já estava definida antes mesmo de começar e nenhuma 
fronteira de cor teria que ser demarcada frente a este cenário que se descortinava e que 
atualmente está muito bem consolidado, a segregação social que marca a nossa 
sociedade e que disfarça o racismo.  
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Como Anthony Marx bem coloca, continuar afirmando ser uma democracia racial 
é seguir negando qualquer base histórica do passado colonial que disfarça este mito, 
quer dizer, há uma reinterpretação do período escravocrata e pós-abolicionista no 
sentido de que houve sim uma tolerância para com o escravo como é demonstrado na 
música, dança, religião e outras formas culturais de “sprang back” depois de 1888. E 
isso tem um custo muito alto, pois nos conduz a analise e compreensão dos 
remanescentes de quilombos, antigas comunidades formadas a partir da fuga dos 
escravos das fazendas produtoras em razão dos maus tratos e das péssimas condições em 
que viviam e comiam, como fenômenos representativos dos povos africanos trazidos para 
cá, os quais teriam mantido suas tradições e costumes. O estudo dos remanescentes de 
quilombos, hipótese em que o trabalho se apóia, constitui atributo fundamental para a 
compreensão do fenômeno do significado socioeconômico da mão-de-obra negra 
escrava para o país e de um reconhecimento da criação do negro como categoria 
humana a parte do branco num sistema de relações sociais baseadas na raça, neste 
processo dissolvendo e destruindo a etnia, a identidade já fragmentada. 

Os remanescentes de quilombos encontram-se em meio a conflitos pela posse da 
terra, visto que se o problema não é mais a comprovação da ocupação do território 
desde tempos primordiais, agora é conseguir a titulação junto ao INCRA – Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária – e coibir a ação de grupos de interesses em suas áreas 
devido a riqueza mineral nela existente e bem como a possibilidade de expansão da 
propriedade rural dos mesmos; mas também há aqueles que se interessam pelo decurso 
da identificação das comunidades por ser o caminho mais rápido para adquirir um 
imóvel agrícola. O seguimento do auto-reconhecimento da pluralidade étnica da 
sociedade brasileira – impulsionada pelo movimento negro em ação crescente desde a 
década de setenta, procura, por meio da reparação, a luta contra desigualdades entre 
brancos e negros, a responsabilidade da mesma é imputada ao Estado, pois a história é 
testemunha da falta de políticas públicas de ação afirmativa para o escravo liberto e hoje 
para o negro – essa questão da auto-identificação é hoje atribuída a toda comuna negra 
rural, é denominado de princípio da auto-atribuição quilombola2.  O objetivo do trabalho 
é analisar o procedimento da territorialização da Comunidade negra rural Kalunga, assim 
como o de sua identidade social, examinar os mecanismos desta identificação, de 
relevante importância porque constituem a consciência em decurso. Esta foi construída, 
mantida e reproduzida em um espaço social, onde ocupam e mantêm vínculos sociais 
por meio de uma oralidade histórica, o acesso a essa permitiria reconhecer como se deu 
a apropriação do território, lugar de referência identitária e de identidade para o 
grupo.Em cima disso procuro caracteriza-los com base em sua condição social, política – 
aqui o termo político será utilizado no sentido de reconhece-lo “como uma dimensão 
essencial da totalidade social e com um papel fundamental na organização social” (Silva, 
1987: 69) – econômica e territorial.  

                                                 
2 O princípio da auto-atribuição quilombola substitui o laudo antropológico pericial que visava a 
comprovação da composição étnica, dados históricos, o perfil antropológico do grupo, aspecto econômico, 
a análise etnográfica, fatores geográficos, a questão cultural e a ocupação da área pela comunidade. Por 
sua vez este princípio simplifica o processo de reconhecimento de um remanescente ao estabelecer que 
seriam todos os grupos étnicos raciais, que se identificam como tais, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a luta 
à opressão histórica sofrida. 
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E DA REALIDADE 

A construção de uma identidade envolve a de um conhecimento que abranja os 
aspectos histórico-culturais circundantes, a relação estabelecida com ‘os outros’, a qual 
permite uma percepção de ‘nós’. Isso concede e leva a uma resignificação de 
experiências, do quilombo como palco de resistência e desgaste do sistema colonial aos 
remanescentes como espaço de afirmação social do negro, ou pelo menos na luta para 
que esse assim o permaneça. Essas construções não são um produto abstrato, mas 
contextualizadas num plano sócio-espacial. 

A partir de uma abordagem territorial culturalista, na qual procuro enfocar sua 
dimensão representativa, e mais pertinente e íntima do sujeito, de forma a ser visto como 
algo próprio do “imaginário3 e/ou da identidade social sobre o espaço” (Haesbaert, 
1997:31), onde há uma relação de poder exercido pelo grupo social que o ocupa. A 
territorialidade dos remanescentes, aquilo que “reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ 
territorial pelos membros de uma coletividade, pela sociedade em geral” (Raffestin, 
1993:158), é o que está se fragmentando por causa dos choques da invasão de suas 
terras e do surgir de um sentimento negativo, André, 2001, diante de sua origem racial e 
social, a concepção de trabalho como afirmação social praticado na terra não é a 
mesma da sociedade, e está causando uma saída dos membros mais jovens em busca de 
oportunidades de “sabedoria” nas áreas urbanas, mas as experiências relatadas por 
aqueles que voltaram não foram muito bem sucedidas. 

O remanescente de quilombo encerra um período de subordinação pela força a 
um sistema sóciopolítico e econômico que pautava pela irracionalidade do racional por 
meio de uma segregação sócio-racial; para hoje se apresentar como afirmação do negro 
como homem livre, com uma sociedade estruturada e organizada e dentro, mas ainda 
não senhor, do seu espaço. Isto implica que a idéia de uma comunidade que vive em um 
tempo remoto com técnicas rudimentares de produção, onde sua cultura remonta à mãe 
África, necessariamente, faz com que a temporalidade não se mostre como uma das 
variáveis para se levar em conta na análise da comunidade, tão importante quanto, na 
metamorfose da identidade, ou seja, quais são as suas ancoragens e objetivações que 
possibilitam a transformação da identidade da comunidade. Assim como Ciampa, esse 
fato desarticula a diferença da igualdade tornando a identidade abstrata, pois: 

“Quando afirmamos que, como ser histórico, como ser social, o homem é um 
horizonte de possibilidade, estamos pensando em todas as dimensões do tempo. 
Mesmo um fato ocorrido, que é definitivamente irrecorrível, tem desdobramentos 
e significados imprevisíveis, bem como transformações infindáveis” (Ciampa, 
2001: 200).  

Identidade é um processo de reconhecimento e consciência do indivíduo como 
pessoa; a dificuldade, fazendo uso de Ciampa, é que esta consciência não nasce isolada 
e sim dentro de relações sociais, dentro das quais vê-se como humano, pois reconhece o 
outro como tal, por isso isto esta identidade é real, ela é concreta, pois “na práxis, que é 

                                                 
3 Imaginário num sentido amplo tal qual “(...) o conjunto de representação, crenças, desejos, sentimentos, 
em termos dos quais um indivíduo ou grupo de indivíduos vê a realidade e a si mesmo e não no sentido de 
rompismo com o mundo, desligamento da plenitude do dado” (Marcondes, 1990 In Haesbaert, 1997:31). 
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a unidade da subjetividade e da objetividade, o homem se produz a si mesmo. 
Concretiza sua identidade” (CIAMPA, 2001:201), mas negamos e descartamos o 
contexto em que estas relações se desenvolveram em razão de uma abordagem com 
ênfase nas tradições culturais da mesma.   

Falar sobre identidade tem como objetivo básico materializar a comunidade 
Kalunga no hoje, de individualiza-la neste momento e para daí o grupo reaparecer para 
nós. Mas o que é identidade? Ela seria um processo que se dá na história da vida do 
indivíduo em uma determinada sociedade, ou seja, não é um fato que aconteça 
desconectado do real, mas sim direcionada e redirecionada segundo as atividades 
práticas do homem, é uma questão antes de tudo política: dentro das condições do 
indivíduo, condições estas que são dadas pelo sistema em que se vive, o que merece ser 
vivido. O que deve de fato ser trabalhado, dentro dessas condições é o que vai orientar a 
prática do homem. 

Não se pode ignorar o real, pois assim o fazendo se está privando o interesse da 
razão, o qual é a conservação da espécie, de agir e saber. Então o que vem a ser a 
realidade? Para Berger & Luckmann esta é construída na rotina diária: levantar e 
arrumar-se para o trabalho; percorrer o caminho mais curto para a faculdade; se hoje irá 
chover ou fazer sol; se esta terra é melhor para plantar que a outra, e assim vai. Essas 
são ações e pensamentos que nos ocorrem todos os dias e são os nossos conhecimentos 
sobre as coisas que nos cercam. Isto significa que a realidade é uma construção social 
com base no conhecimento que os homens possuem, conhecimento processado na vida 
cotidiana. Por sua vez isso nos leva a concluir que as realidades são múltiplas, mas que 
aquela em que se vive todo o dia é a real porque a vivo e participo, construo junto com 
outros.  

A construção da realidade social se dá mediante o trabalho do homem, é a partir 
de sua práxis que este se compreende como ser e, conseqüentemente, reconhece o outro 
também. Esta função do homem é o que permite construir seu espaço e delimitar o seu 
tempo e, assim, estabelecer um sistema de identificação. Segundo Berger e Luckmann a 
realidade social é constituída por três dimensões, uma social, espacial e temporal; a 
primeira se estabelece pelo fato da “zona de manipulação entrar em contato com a dos 
outros”; a segunda é a própria área, a zona, de atuação do indivíduo na sua vida em 
sociedade e a terceira é a abordagem temporal, esta uma propriedade intrínseca da 
consciência; como a realidade social é dotada de três dimensões, a mesma se configura 
como uma grandeza física, a qual Kosik (1976) afirma constituir aquilo que denomina de 
realidade objetual, “o homem se torna realidade apenas pelo fato de se tornar um elo do 
sistema. Fora do sistema ele não existe” (Idem, 1976: 88). É nesta realidade social que o 
homem constrói sua teia de relações sociais e são estas que permitem a criação da 
“solidariedade, laços culturais e desse modo a identidade” (Santos, 1999:255) se 
constroem.  

A questão de definir a gênese do espaço e do tempo é importante para a linha de 
desenvolvimento do trabalho, destaco aqui a visão de David Harvey, o qual afirma serem 
o espaço e o tempo construções sociais trabalhadas no desenrolar da luta pela 
sobrevivência humana, os quais variam de sociedade para sociedade. São conceitos 
coletivos difundidos, internalizados e reproduzidos, assim como os entende como práticas 
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de regulação das representações sociais, ressalta a importância do discurso sobre o 
objeto para as práticas espaçotemporais.  

“The circulation of information and the construction of discourses about things ( if 
only what Marx calls ‘ the language of money’) then and there, as here and now, 
becomes a vital facet not only in the construction of space-time relations but also 
the construction of the value, however fetishized, of both people and things(...) 
Discourses are, I there argued, internalized as beliefs, embedded within material 
practices and modes of social relating within institutionalized frames, and operate 
as forms of political economic power” ( Harvey, 1997: 221).  

O que Harvey quer dizer com isso? Bem para o autor o discurso está no processo 
de internalização de objetos, mas também de pessoas que adquirem um valor para uma 
sociedade em um dado momento vão ser importantes para a produção. Isso significa que 
independentemente de um valor negativo ou positivo, objetos e pessoas, dentro de um 
modo de produção, vão produzir alguma coisa.  

A sociedade identifica-se com esse espaço construído e delimitado, o qual 
denominamos território, com seus signos, moedas e técnicas de produção. A 
desigualdade, conseqüência das condições de desenvolvimento da técnica, distingue os 
vários territórios e suas áreas de influência, mas ao mesmo tempo relaciona-os entre si, é 
o que Harvey afirma quando “the general point is this: different social practices of 
valuation (...) occur in different spatio-temporal domains (...) but are built into a singular 
system under the relational umbrella of the money form” (1997: 238). 

A construção social espaço-temporal dá-se através do trabalho, que por sua vez, 
define as relações sociais entre indivíduos, os quais internalizam o comportamento social, 
conceitos e futuras mudanças no grupo ou na sociedade. Esta identificação é 
materializada em formas que vão representar a construção do EU e a definição do 
OUTRO, ou pelo menos a classifica-lo. A autora Marília Peluso irá trabalhar bem com a 
questão do habitar e as condições de existência, que darão forma ao EU, no qual “o 
primeiro código das representações sociais e o mais importante (...) reconhecem a si 
mesmos e aos outros sujeitos segundo as várias categorias do habitar: proprietário, 
inquilino ou invasor. Valorizam as condições de proprietário, ao mesmo tempo que 
estigmatizam  e atribuem baixo status às outras condições” ( Peluso, 2003: 324). 

Trabalha-se com o espaço a partir do sujeito e de sua reação e resposta aos 
estímulos sofridos, porém não deixa passar que são reações e respostas comuns a um 
grupo, comunidade ou a sociedade. Essas representações ficam asseguradas por uma 
organização sócioespacial “sólida”, a memória, para um sentimento de segurança e de 
pertencimento. Essa condição se revela quando Peluso relata sobre como os moradores 
de Samambaia, objeto de sua pesquisa, se sentiam em relação às invasões: 

“Ser, ou ter sido, invasor é coisa que adere ao indivíduo e uma condição de 
existência que o acompanha, mesmo depois de ter sua própria casa. Somente o 
proprietário não maculado pela invasão ou pelas más condições de vida 
anteriores é valorizado, somente ele vive uma condição superior que lhe permite 
uma relação Eu-mundo positiva”. 

O tempo e o espaço são produtos sociais resultados do trabalho do indivíduo 
para a sociedade em que vive. Este trabalho foi originado pelo processo de internalização 
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de códigos, costumes, da cultura, que o faz produzir, re-produzir e difundir o espaço. Este 
tempo deverá ser entendido como o momento do modo de produção e não como o 
tempo que se convencionou. 

Voltando agora para a questão da identidade, Ciampa trabalha com identidade 
num processo de transformação diária, a qual as práticas de trabalho, dentro de uma 
superestrutura dominante, excludente, verticaliza e desumaniza as relações sociais, as de 
trabalho e com isso a própria identidade. Ela não chega a ser interiorizada, num processo 
de internalização do que acontece, funcionando como invólucro, ou melhor, um sistema 
aberto de saída e entrada, na qual esta acontece em maior rapidez que aquela. Isso que 
o autor diz abre caminho para a colocação de dois pontos. O primeiro seria as 
características da sociedade de hoje e de seus impactos sobre a nossa “desidentidade”, 
se é que pode se chamar assim; o outro, seria a abordagem, o recorte no tratamento da 
identidade de uma comunidade, pois não se pretende, e muito menos se pode, trabalhar 
com a idéia de quem foram no passado e colar esta mesma no hoje.  Milton Santos  a 
respeito afirma não ser o sujeito e sim suas formas que testemunham e representam estes 
momentos passados: 

“A relação do sujeito com o prático-inerte inclui a relação com o espaço. O 
prático-inerte é uma expressão introduzida por Sartre, para significar as 
cristalizações da experiência passada, do indivíduo e da sociedade, 
corporificadas em formas sociais e, também, em configurações espaciais e 
paisagens. Indo além do ensinamento de Sartre, podemos dizer que o espaço, 
pelas suas formas geográficas materiais, é a expressão mais acabada do 
prático-inerte” (Idem, Ibidem). 

A questão da identidade no quesito tempo é também um dos fatores que precisa 
ser levado em conta na problematização. Santos fala que: 

“A história concreta do nosso tempo repõe a questão do lugar numa posição 
central (...) Impõem-se, ao mesmo tempo, a necessidade de, no mundo atual, 
encontrar os seus novos significados. (...) Esta categoria de existência [o 
cotidiano] presta-se a um tratamento geográfico do mundo vivido que leve em 
conta as variáveis de que nos estamos ocupando neste livro: os objetos, as 
ações, a técnica, o tempo” SANTOS, 1999: 252. 

Do que até agora foi exposto se pode concluir que Ciampa trabalha com 
identidade não apenas para caracterizar o indivíduo e a sociedade na qual o mesmo 
vive, mas como a Severina, personagem do seu livro, realiza uma transformação de 
negar o que até o momento havia sido, trabalhando como empregada doméstica; em 
uma condição que achava ser escrava de alguém ao buscar um trabalho que lhe 
conferisse a idéia de não ser mais humilhada: ser trabalhadora autônoma. O fato de 
ainda entrar para uma comunidade budista apenas reforça a visão que passa a ter do 
mundo, das pessoas e de si. Ao tornar-se membro desse grupo, pela primeira vez, sente-
se parte de um todo e não terá que ser apenas ela, não mais a moleque, a escrava-
vingadora, Severina-criança-na-infância-que-não-teve, doente mental, esposa e mãe. A 
Severina-hoje representa um momento do todo que é Severina; esta metamorfose veio 
desde quando ela era apenas um óvulo até o presente momento, sempre anulando 
aquilo que a negava enquanto ser humano e buscava, transformando-se por meio da 
prática, algo que lhe permitisse assim o ser. Nisso ela concedia a si,  
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“A possibilidade da infinitude do humano. Mas como o ator precisa de 
condições necessárias para representar com êxito, e assim se transformar, 
sempre criador, podemos conjecturar sobre seu futuro” (CIAMPA, 2001:229) 

 

A GUISA DE CONCLUSÃO 

As tradições culturais de uma comunidade remanescente de quilombo, como o 
caso dos kalungas no nordeste do estado de Goiás, reporta-nos a um tempo em que não 
foram apenas a recriação de sua terra natal no Brasil colônia, mas um momento em que 
podiam criar um mundo distinto daquele dos seus senhores marcado pela violência, 
discriminação por sua cor e seu trabalho. Por mais tentador que seja não devemos nos 
pautar apenas pelo resgate dessas tradições culturais e de modo conveniente não 
vinculando a formação dessas comunidades e sua permanência no espaço e tempo 
como fenômenos antropológicos.Creio no reconhecimento do remanescente do mesmo 
modo que no da pluralidade étnica do país, mas sem as dissoluções ideológicas que não 
permitiram viver na diferença e com a diferença, pois são criados mecanismos de 
integração que não permitem a interiorização dessas transformações e, logicamente, com 
a identidade negra. 

A pilhagem de seu território ocasiona a expropriação e a mobilidade da força de 
trabalhos deles, segundo Becker, ocorre uma quebra na relação com o espaço construído 
e transforma a busca de um lugar em uma exigência básica de grande parte da 
população. Esses movimentos acentuam a fragmentação espacial e manifesta-se no 
plano cotidiano vivido do homem, revela-se através da “dissolução de relações sociais 
que ligavam os homens entre si, na vida familiar e social bem como na sua relação com 
novos objetos” (Carlos, 1996, p.55), com isso produz-se um outro movimento de 
atração-repulsão da comunidade de sua localidade e para daí os membros mais jovens, 
para as áreas urbanas em busca do sonho de melhores condições de vida, dissolvendo 
antigos modos de vida e relações entre pessoas. 
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