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RESUMO 

 

A tese analisa o espaço temporal do gênero de vida Kalunga. Os Kalunga ocupam as regiões 

de Cerrado nos vales da Serra Geral no Nordeste do Estado de Goiás. Buscou-se o 

entendimento do que faz deles uma comunidade tradicional e quais, entre as regiões que 

habitam, podem ser denominadas de sertão, além de sua inserção na categoria de 

remanescentes quilombolas com base no autorreconhecimento. Tal identificação faz parte de 

uma ressignificação identitária que ganhou força a partir da Constituição de 1988. Trata 

também da posse do território, que é um elemento de conflitos e disputas configuradas pelo 

processo de invasões e grilagens de terras e pela dificuldade do cumprimento dos trâmites 

legais que garantem aos remanescentes quilombolas o direito sobre o território que habitam. 

Tal território é hoje reconhecido como „Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga‟. A 

tese, através do conceito da análise do gênero de vida, busca efetuar uma releitura dos modos  

de vida em comunidades tradicionais da atualidade. Para tanto, recorreu-se à tradição 

metodológica de pesquisa etnográfica. O método de apreensão é o fenomenológico, que 

ganhou forças na geografia humanística por meio do uso das abordagens da geografia 

cultural. O trabalho de campo assumiu posição de destaque para o entendimento da cultura, 

identidade e território. Concluiu-se que as principais questões que através dos anos dificultam 

a vida dos Kalunga ainda não foram resolvidas. O fato mostra a necessidade de ampliar os 

debates e, ao mesmo tempo, discutir os entraves para a efetivação dos direitos dos 

remanescentes quilombolas. É preciso buscar, em especial, a garantia da posse e uso das terras 

tradicionalmente ocupadas, que são configuradas como um direito que transcende a 

propriedade, abarcando elementos étnicos e culturais, sendo tida como base para a 

manutenção das tradições e do gênero de vida das comunidades. O contexto aponta para a 

necessidade de mobilização por parte dos atores ligados aos movimentos de remanescentes 

quilombolas assinalando que se organizar e reivindicar é preciso.  

 

Palavras-chave: Remanescentes quilombolas. Gênero de vida. Conflitos pela terra. 

Identidade.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The thesis analyzes the time-space of the Kalunga‟s manner of life. The Kalungas live in the 

Cerrado regions of the valleys of Serra Geral, in the northeast of the state of Goias. This 

research sought to understand what makes them a traditional community and which, from the 

regions that they live, can be denominated sertão. In addition, it sought to analyzes their 

inclusion in the category of remaining Quilombolas communities based on self-recognition. 

This identification is part of an identity reframing, which got stronger since the 1988 Brazilian 

Constitution. It also approaches the issue of land tenure, which is an element of conflict and 

dispute because of land usurpations and invasions and due to the difficulty of compliance with 

the legal procedures that guarantee, to the remaining Quilombolas communities, collective 

rights over the territory that they inhabit. This territory is now recognized as 'Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga'. The thesis, through the concept of manner of life analysis, 

seeks to reinterpret life in traditional communities presently. Therefore, we resorted to the 

methodological tradition of ethnographic research. The method of apprehension is the 

phenomenological, which has gained strength in humanistic geography, through the use of 

cultural geography approaches. Fieldwork took a prominent position to the understanding of 

culture, identity and territory. It was concluded that the main issues that have complicated the 

Kalungas' lives over the years have not yet been resolved. This fact demonstrates the need to 

broaden the debate and, at the same time, to discuss the obstacles for the recognition of the 

remaining Quilombolas communities' rights. It is necessary to seek, in particular, the warranty 

of ownership and use of the lands traditionally occupied by them, embracing their ethnic and 

cultural elements, considered fundamental for the maintenance of their traditions and manner 

of life. The context points to the need for mobilization by the actors connected with the 

Quilombolas' movement, emphasizing that it is necessary to organize and to reclaim. 

Keywords: Remaining Quilombola communities. Manner of life. Conflicts for the land. 

Identity.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente tese analisa o espaço temporal do gênero de vida Kalunga. A mesma busca 

o entendimento da construção de sua identidade e da resiliência deste povo frente ao difícil 

trajeto rumo à posse do território. Classificamos os Kalunga
1
 como sendo populações/povos 

tradicionais, remanescentes quilombolas de maioria sertaneja que habitam os Cerrados do 

nordeste goiano.  

A noção de gênero de vida (genre de vie) foi o fio que conduziu nossas investigações. 

Paul Vidal de La Blache, criador do conceito, acredita que o ser humano cria para si 

determinados gêneros de vida. Assim, o homem:  

 

Com o auxilio de materiais e de elementos tirados do meio ambiente conseguiu, não 

de uma só vez, mas por uma transmissão hereditária de processos e invenções, 

constituir qualquer coisa de metódico que lhe assegura a existência e lhe organiza 

um meio para seu uso. Caçador, pescador, agricultor – ele é tudo isso graças a uma 

combinação de instrumentos que são sua obra pessoal, sua conquista, aquilo que 

ajuntou por sua iniciativa à criação. (LA BLACHE, 1921, p. 172). 

 

Destaca-se, assim, o papel importante da natureza, da técnica como processo e a força 

da transmissão hereditária como importantes fatores para a sobrevivência dos gêneros de vida. 

Mas, para falarmos em gênero de vida se faz necessário o subsídio teórico de alguns clássicos 

do pensamento geográfico, a exemplo de Paul Vidal de La Blache e Max Sorre. Começamos 

nos remetendo ao século XIX e princípio do XX quando, na Escola Francesa de Geografia, 

Vidal de La Blache desenvolveu o conceito de gênero de vida. “Trinta e sete anos se passaram 

desde que Vidal de La Blache, em dois artigos da revista Annales de Géographie, dava direito 

de cidadania à noção fundamental de gênero de vida.”
2
 (SORRE, 2002, p. 16). Tal conceito, 

gestado no passado, serve muito bem para a análise das sociedades atuais, sobremaneira as 

tradicionais.  

No entanto, para que o uso da noção de gênero de vida fosse adotado adequadamente 

na análise das comunidades referidas, além de Paul Vidal de La Blache, nos remontamos a 

Max Sorre. Este autor faz uma releitura das obras lablachianas, enriquecendo-as a partir do 

gênero de vida simples, chegando ao gênero de vida complexo, além de agregar a ela o 

                                                 
1
 Encontra-se o nome “Kalunga” grafado tanto com “K” como com “C”. Na atualidade, a grafia com “K” passou 

a ser a mais usada, tanto por remeter a ancestralidade africana, como por assim constar nos documentos de 

criação do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga.  
2
 Originalmente publicado em 1948 com o título: La notion de genre de vie et as valeur actuelle. Annales de 

Géographie, n. 57, v. 306, p. 195-204, 1948. 
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sentido de evolução. Conseguiu-se, assim, adaptá-la para a análise das sociedades atuais, 

sobremaneira, as tradicionais, como os Kalunga. 

Ao elegermos o conceito de gênero de vida para entender como os Kalunga, em uma 

ação metódica e contínua, exercem influência sobre seu território, e como esta ação se 

compõe com as condições naturais para produzir sua forma de vida, recorremos, além dos 

clássicos Paul Vidal de La Blache e Max Sorre, a outros autores: Moreira (2008), Derruau 

(1976), Claval (1997), Maia (2001), Santos (1996), Monbeig (1950), Almeida (2001), 

Chelotti (2008), Moraes (1986), Dantas (2009) e Lacoste (1997) sendo estes alguns dos que  

abordam tal conceito quer para validá-lo ou criticá-lo.  

Tais autores procuram mostrar que os elementos materiais e imateriais são, sobretudo, 

técnicos, processos transmitidos pelas gerações e graças aos quais os homens asseguram a 

posse sobre os elementos naturais. A fundamentação para pensarmos sociedades, populações, 

povos ou comunidades tradicionais será buscada, entre outros, nas concepções dos 

antropólogos Antonio Carlos Diegues e Alfredo Wagner Berno de Almeida.   

Já no caso das temáticas „sertão‟ e „sertanejo‟, tem-se uma gama bastante considerável 

de autores. Chelotti (2008), Alencar (2000, 2008), Abreu (2000), Arruda, G. (2000), Amado 

(1995), Szturm (1995), Saint Hilaire (1975), Teles (1991), dentre outros, que apontam 

características diversas, negativas e positivas, para nominar vastas extensões espaciais como 

sendo sertões. Algumas dessas características serão por nós consideradas como sendo 

identificadoras de algumas comunidades Kalunga, já que a ideia de sertão se faz presente no 

pensamento e nas atitudes dos diversos atores sociais quando se referem a este território. 

Nossa proposta é trabalhar com estas temáticas buscando nelas o entendimento da 

identidade Kalunga e a construção de seu gênero de vida. A intenção é encontrarmos a 

compreensão mais ampla das vivências dessas pessoas em seu espaço rural.  

Os Kalunga habitam regiões de Cerrado no Norte-Nordeste goiano, abrangendo áreas 

dos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, como 

demonstram os MAPAS 1 e 2. A região representada no MAPA 1 está situada a cerca de 600 

km de Goiânia, capital do Estado, e a 400 km da capital do país, Brasília, no Distrito Federal. 

As principais vias de acesso para a região, segundo dados da Secretaria Especial de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR, 2004) é a rodovia GO-118, por via terrestre, e os 

Rios Paranã e Almas, por via aquática. Especificamente, procuraremos caracterizar o gênero 

de vida dos povos das comunidades Kalunga de Vão de Almas, Engenho II e Ribeirão dos 

Bois. Em nossa abordagem fizemos uso dos pressupostos da geografia humana e, no âmbito 

desta, a geografia cultural. 
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MAPA 1 - Municípios que abrigam o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

 

 
       FONTE: Amorim (2012). 

 

MAPA 2 - Mapa representativo do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga com suas 

localidades 

 

 
FONTE: Adaptado de Rafael S. A. dos Anjos. Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica, 

UNB. 
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Como analisa Amaral (1994), as pesquisas em geografia humana apontam para a 

existência de uma gama de enfoques e abordagens metodológicas que garantem a riqueza do 

processo do conhecimento nesta área do saber. Já a geografia cultural oferece ao geógrafo 

vários caminhos para tornar inteligível a ação humana (CORRÊA, 2007). Assim, tanto a 

abordagem geográfica, que requer a observação sistêmica do objeto de estudo, quanto as 

abordagens de áreas afins foram contempladas na realização desta tese. 

Recorremos à geografia cultural levando em conta que as abordagens em seu âmbito 

se apresentam como possibilidades para pensar, como diz Costa (2007), nas relações sociais 

onde estão fortemente evidenciadas relações culturais que se apresentam como espaço de 

vivência. No entanto, optamos pela não rigidez na aplicação dos métodos científicos, 

contando assim, com a possibilidade de contribuições de autores que adotam outras 

abordagens.  

Contribuições estas necessárias por estarmos tratando de uma temática plural. Já no 

caso específico do quarto capítulo, quando tratamos da questão da posse da terra, a análise 

deu ênfase ao que nos apresentou o próprio objeto de estudo, ou seja, uma análise do objeto a 

partir dele mesmo. 

Para embasar o estudo, destacamos a importância de se discutir outra categoria de 

análise, o território. Considera-se que o conceito de território foi adquirindo acepções variadas 

no decorrer da história. E, embora não seja nosso propósito discuti-lo aqui, na sua amplitude e 

complexidade, selecionamos alguns autores e visões dos que romperam com o pensamento 

positivista, naturalista, de perfil ratzeliano, em que a noção de território ora aparece como 

sinônimo de ambiente e solo, ora como Estado-Nação e dominação, e nos aproximamos de 

outros. Entre aqueles dos quais nos aproximamos estão Bonnemaison e Cambrèzy (1996), que 

enxergam no território um espaço investido de valores, além de materiais, também éticos, 

espirituais, simbólicos e afetivos. 

Tendo esta compreensão é que adotamos o território como aquele das identidades. 

Esta compreensão é coerente com a de Almeida (2005), que assim concebe o território: “[...] 

ele é, para aqueles que têm uma identidade territorial com ele, o resultado de uma apropriação 

simbólico-expressiva do espaço, sendo portador de significados e relações simbólicas.” 

(ALMEIDA, 2005, p. 109). Portanto, quando falamos em território Kalunga estamos levando 

em conta também seu caráter simbólico, em que a territorialidade, como assegura Saquet 

(2011, p. 14), “[...] corresponde às relações sociais centradas em percepções, sentimentos, 

memórias, identidades e representações”.  Afirmamos, no entanto, que o nosso entendimento 



15 

 

de território não se enquadra, de forma definitiva, em uma única e grande corrente, já que 

optamos por manter uma abertura para um maior cruzamento de influências. 

Ao abordarmos as temáticas propostas nos remetemos à Moreira (2004), para quem a 

problemática humana é tanto tema da geografia como da história e da literatura. Além destas 

áreas do conhecimento, a sociologia e, principalmente, a antropologia, contribuíram com esta 

tese, que se configura como sendo interdisciplinar. 

As pesquisas de base qualitativa que, como sugere Minayo (1996), trabalham com 

valores, crenças, significados e motivações nos auxiliaram no entendimento dos povos 

Kalunga, em que todo um universo imaginário permeia o mundo real.  

 

 

Os caminhos percorridos no trabalho de campo 

 

 Nossos trabalhos iniciaram em 2009, através do grupo de pesquisa levado a efeito 

pelo Laboratório de Estudos de Dinâmicas Territoriais (LABOTER). Na ocasião fizemos 

viagens aos municípios goianos de Crixás, Aruanã, Colinas do Sul e Cavalcante. As viagens a 

campo continuaram pelos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. Os anos de 2010 e 2011 foram os 

mais profícuos para a coleta de dados para nossa tese por ter sido feitas, nesse período, as 

visitas a áreas específicas de nosso objeto de estudo, a saber: Engenho II, Vão de Almas e 

Ribeirão dos Bois.  Nos anos de 2012 e 2013 empreendemos viagens à Engenho II e à Vão 

das Almas com a intenção, exclusiva, de complementarmos as pesquisas para a tese. No 

período visitamos 8 povoados, aplicamos 38 questionário, efetivamos 115 entrevistas e 

tiramos mais de 100 fotografias.  

 Foi nestas viagens de campo que, ao entrar em contato com as comunidades, 

observando seus modos de ser e de viver, pensamos na hipótese de se tratar de uma 

comunidade tradicional de caráter sertanejo. No entanto, nos vários momentos de convívio 

durante estes contatos algumas pessoas demonstraram que não se identificam plenamente com 

as denominações a elas dadas, seja de quilombolas, de sertanejos ou de Kalunga. Percebemos 

que ali poderia estar não apenas o objeto de pesquisa, mas também os colaboradores para a 

efetivação da tese. O fato de estas serem comunidades rurais vem ao encontro de minha 

história de vida, já que cresci entre roças hortas e pomares. Creio que a vivência próxima ao 

manejo da terra me deu sensibilidade para entender as práticas, os saberes e os pensares 

comuns de comunidades como os Kalunga.  
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Nasceu aí, então, a ideia de estudar, a partir do gênero de vida, traços que fazem, das 

comunidades visitadas, populações tradicionais. Assim como também a trajetória que os 

levou do extremo de ser um simples quilombo a remanescentes quilombolas, dando origem ao 

codinome Kalunga. E, ainda, os fatores que aferem precariedade à posse e ao uso do território. 

Para pensar estas problemáticas, meu passado intelectual ligado às questões do campo 

também contribuiu, assim como aconteceu com a construção da minha dissertação de 

mestrado, que tem como título „O amarelo da soja invade o cerrado‟ e que aponta na direção 

da temática rural. A partir de então, os trabalhos no âmbito do grupo de pesquisa se 

intensificaram e novos núcleos e povoados
3
 como Ribeirão, Riachão, Ema, Diadema, dentre 

outros, serviram como suporte para a tese.  

No ano de 2011, levamos a efeito, também em regiões Kalunga de Teresina de Goiás, 

um projeto de pesquisa e extensão intitulado „Troca de Saberes no Cerrado: ecologia, 

valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em 

Teresina de Goiás‟. Ambos foram coordenados pela professora Maria Geralda de Almeida. O 

último teve como produto a elaboração de uma cartilha, apresentada e ofertada à comunidade 

em junho de 2013.  

Neste período, fazendo uso das diversas viagens aos locais das pesquisas, realizamos 

parte importante das entrevistas para nossa tese. Planejamos e efetuamos, no segundo 

semestre de 2012 e no primeiro semestre de 2013, um retorno a dois povoados, Engenho II e 

Vão das Almas. Durante um período de quatro dias em cada um dos povoados participamos 

do cotidiano das pessoas, realizamos novas entrevistas, observamos e fizemos anotações 

complementares para o trabalho final.  

Nesses itinerários, visitamos e pernoitamos em algumas residências e frequentamos 

festas nos povoados. Os encontros em festejos se mostraram bastante interessantes, pois nos 

possibilitaram abordar um número grande de pessoas no mesmo ambiente. Embora tenhamos 

conversado com indivíduos de todas as idades, o foco principal de nossa atenção foram as 

pessoas mais velhas, pois entendemos serem elas as detentoras de maior conhecimento sobre 

as histórias das comunidades. Visitamos ainda alguns municípios próximos ao sítio para onde 

alguns Kalunga se mudaram e verificamos que boa parte deles sobrevive, segundo nossos 

padrões de conforto, em situação de extrema pobreza. 

                                                 
3
  O INCRA caracteriza povoado como sendo: “Localidade que tem a característica definidora de aglomerado 

Rural Isolado. Corresponde a um aglomerado sem caráter privado ou empresarial, ou que não está vinculado a 

um único proprietário do solo, e cujos moradores exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou 

mesmo secundárias, na própria localidade ou fora dela”. Disponível em: 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:QLOM>. Acesso em: 28 dez. 2012. 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:QLOM
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A escolha dos núcleos de Engenho II, Vão de Almas e Ribeirão dos Bois, nos 

municípios de Cavalcante e Teresina de Goiás, como recorte espacial, levou em consideração 

os seguintes fatores: Vão de Alma e Ribeirão dos Bois se configuraram, em nossas pesquisas, 

como sendo os núcleos que mais apresentaram características ligadas a um passado rural de 

agricultura de subsistência e criação extensiva de gado, com dificuldade de acesso a outros 

centros, com boa preservação ambiental e de costumes tradicionais.  O povoado de Engenho 

II se destaca por ser mais urbanizado, o que mais sofre influência externa, melhor provido de 

recursos modernos, próximo a Cavalcante, com maior assistência governamental, institucional 

e de Organizações Não-Governamentais (ONGs). Entretanto, todos, em algum momento, 

tiveram agravados os conflitos fundiários. 

Nas viagens efetivas ao território Kalunga pudemos contar sempre com a ajuda de um 

mediador, que nos abriu caminho e facilitou o acesso às comunidades. Estes mediadores eram 

lideranças das associações Kalunga, vereadores, secretários municipais, agentes de saúde, 

motoristas da prefeitura, professores, guias turísticos e outros. Em Engenho II o contato foi 

com um líder local de nome Sirilo e sua esposa; em Vão de Almas foram dois vereadores 

conhecidos como Zé da Mariza e Dimas; em Vão do Moleque contamos com a mediação do 

Sr. João da Mochila; no povoado de Riachão, dona Procópia; no de Emas, dona Ester; nos de 

Diadema e Ribeirão o também vereador Sr.Vitor; e, no município de Nova Roma, dona 

Alvina
4
. 

Os sítios mencionados extrapolam aqueles delimitados para a pesquisa da tese, mas 

muito contribuíram para a formação da ideia de comunidade tradicional e sertaneja na região. 

O líder geral da associação dos Kalunga, seu Sirilo, e as duas matriarcas, dona Procópia e 

dona Gertrudes, foram especialmente importantes pela quantidade e qualidade dos 

depoimentos sobre o passado Kalunga a nós revelados. 

Os anos que dedicamos ao trabalho de campo mostraram outro lado do aprendizado, 

indo além das aulas, cursos, palestras, participações e coordenação de eventos, leituras e 

outras atividades. É no trabalho de campo que se pode compreender e apreender 

adequadamente. Além das informações transmitidas no conteúdo do discurso se tem aquelas 

que se apresentam nas entrelinhas, nas pausas, nas reticências, na expressão do olhar ou no 

tom de voz. Portanto, na realização do trabalho de campo é que é possível, efetivamente, 

construir o conhecimento partindo da realidade observada, analisada e contextualizada no 

tempo e no espaço.  

                                                 
4
 Com exceção das lideranças Kalunga que tivemos autorização para publicação de seus nomes, comprometemo-

nos com os demais a não fazê-lo na íntegra. Serão identificados  pelo lugar de origem, sexo e idade.  
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As metodologias  

 

Para o desenvolvimento desta tese procuramos unir as bases teóricas e empíricas com 

a valorização dos sujeitos da pesquisa. Para tanto, reconhecemos na pesquisa qualitativa a 

oportunidade de compreender os sujeitos envolvidos, além de valorizar os aspectos 

descritivos e as percepções pessoais de tais sujeitos e, partindo daí, avaliar o contexto em que 

se desenvolve seu gênero de vida. Esta abordagem nos possibilitou melhor entendimento dos 

dados encontrados e, consequentemente, melhor compreensão da realidade estudada. 

Para que detalhes importantes não ficassem esquecidos, os dados observados e os 

resultados das entrevistas foram transformados em relatórios, o que, inclusive, facilitou 

consultas subjacentes. O diário de campo e os relatórios foram usados também como 

documentos, podendo servir como fonte histórica e serem arquivados.  

As pesquisas qualitativas, seguindo o que preconiza Marconi e Lakatos (2004), por 

proporem uma análise e interpretação dos aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento e das relações humanas, permitiram-nos conhecer e 

analisar, mais detalhadamente dados sobre os hábitos, atitudes e tendências de comportamento 

dos sujeitos pesquisados. Chizzotti (2006) entende que nas pesquisas qualitativas o 

pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão que as pessoas constroem no contato 

com a realidade durante as diferentes interações humanas e sociais. 

Assim, ao fazermos uso da pesquisa qualitativa, utilizamos do seu instrumento 

correspondente, o diário de campo, fato que nos possibilitou a descrição de dados não 

levantados no relato oral, ou nos demais instrumentos de coleta de dados. Para Minayo 

(1996), o diário de campo no registro de dados é o instrumento a ser utilizado em qualquer 

momento da rotina de trabalho, na captação de angústias, comportamentos e elementos 

subjetivos não apresentados no decorrer da entrevista. Para este autor, é importantíssimo, do 

mesmo modo, o registro visual (fotografias e filmagens) para documentar momentos ou 

situações que ilustram o cotidiano vivenciado.  

Neste contexto, utilizamos, dentre outras, as metodologias participativas, privilegiando 

as técnicas do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). O DRP é um “[...] conjunto de 

técnicas e ferramentas que permitem que as comunidades façam seu próprio diagnóstico [...], 

os participantes podem compartilhar experiências e analisar os seus conhecimentos.” 
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(VERDEJO, 2006, p. 12). As técnicas de DRP mais utilizadas foram: entrevistas abertas e 

semiestruturadas, mapa falado e caminhada transversal.  

 

 

Entrevistas abertas e semiestruturadas  

 

A entrevista semiestruturada, com base em Triviños (1987), apresenta, como 

característica, questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que têm 

relação com o tema da pesquisa. “Os questionamentos dariam fruto a novas hipóteses surgidas 

a partir das respostas dos informantes.” (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). E o foco principal é 

colocado pelo entrevistador. 

Já as entrevistas abertas, utilizadas quando o pesquisador deseja obter o maior número 

possível de informações e detalhamentos sobre determinado tema é adequada, sobremaneira, 

para a compreensão de especificidades culturais. Ela se aproxima do que chamaríamos „uma 

conversa informal‟, em que o “[...] entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o tema 

sugerido.” (QUARESMA, 2005, p. 74). 

As entrevistas semiestruturadas constaram de um roteiro previamente elaborado, cujas 

respostas serviram como dados geradores de novos questionamentos que evoluíram, dando 

sustentação à análise da sociedade em questão, ela foi utilizada, principalmente no início das 

atividades da pesquisa.   

Já as entrevistas abertas foram amplamente utilizadas durante toda a pesquisa. Esta 

técnica, aliada à de pesquisa semiestruturada, ofereceu vantagens como: interação entre 

entrevistador e entrevistado, direcionamento e aprofundamento de assuntos específicos, 

valorização da oralidade e da espontaneidade.  

Segundo Quaresma (2005), as duas técnicas produzem, na maioria das vezes, uma 

melhor amostra da população de interesse. E, no caso dos Kalunga, devido ao alto grau de 

analfabetismo, foi a oportunidade da comunidade se expressar livremente através da 

linguagem oral.  

Desse modo, “[...] estes tipos de entrevista colaboram muito na investigação dos 

aspectos afetivos e valorativos dos informantes que determinam significados pessoais de suas 

atitudes e comportamentos.” (QUARESMA, 2005, p. 75). 
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Mapa falado 

 

Esta ferramenta privilegia a dimensão espacial. “Durante sua confecção está em debate 

tudo aquilo que tem representação no espaço, como casas, rios, ruas, matas.” (FARIA NETO; 

FERNANDES, 2006, p. 20). Na primeira etapa os participantes fazem um desenho 

representando todo o lugar, ou seja, território estudado. Este procedimento, segundo os 

citados autores, permite discutir diversos aspectos da realidade de forma ampla, sendo ela 

muito utilizada como técnica exploratória.  

Para a efetivação da técnica, que abarca os espaços do cotidiano, solicitamos a 

participação de moradores, em ocasiões diferentes, tanto da comunidade de Engenho II como 

dos de Vão das Almas. Eram, na maioria, adultos, embora a presença de crianças não fosse 

vetada.  

Os residentes no Engenho II, no total de oito pessoas, eram estudantes, guias turísticos 

e agricultores. Em Vão das Almas foram cinco pessoas, entre crianças, jovens e adultos, 

sendo que vaqueiros, agricultores, aposentados e estudantes se dispuseram a participar da 

aplicação da técnica.  

A eles foi entregue uma cartolina onde representaram os principais lugares de seu 

cotidiano, a exemplo do: lugar de trabalho, escola, lazer, encontros; e aqueles de suas 

perambulações, como matas, beiras de córregos e demais lugares por onde transitam.  

A técnica, embora, apresentasse a desvantagem de agregar um número pequeno de 

participantes, ofereceu uma visão geral da região, não só nos seus aspectos físicos, mas 

também na compreensão da percepção que os moradores possuem sobre seu território.  

O desenho contemplou, ainda, trilhas, pontos comerciais, espaços públicos, entre 

outros. Reafirmamos que nesta etapa foi possível observar a forma como é percebido o 

território e o sentido que ele tem para as pessoas do lugar. Após a confecção do mapa falado 

percorremos, juntos, a área representada.  

O objetivo desta caminhada foi observar a realidade dos elementos apontados no mapa 

e obter respostas para nossas indagações. No trajeto, os acompanhantes foram apresentando 

os lugares de destaque no mapa, dando detalhes, interagindo conosco no sentido de tirar as 

dúvidas levantadas. Os resultados da aplicação da técnica foram especialmente úteis para as 

reflexões acerca das localizações no interior do território e para comparar a espacialização das 

duas comunidades em questão. 
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Caminhada transversal 

 

Esta técnica, segundo Verdejo (2006), é realizada por meio de uma caminhada que 

percorre o espaço pesquisado e deve contemplar vários aspectos, como: áreas de uso para a 

agricultura, lazer, moradia, características do solo e recursos naturais. Uma importante 

característica da mesma é a possibilidade de aproximação dos conhecimentos científicos do 

pesquisador e os conhecimentos históricos e geográficos da comunidade investigada.  

No nosso caso a utilizamos para o conhecimento e entendimento do território de 

produção da subsistência: espaço da criação da coleta e roças. Acompanhados por 

agricultores/criadores, homens mulheres e crianças, sendo eles profundos conhecedores do 

lugar, identificamos os trajetos percorridos rumo às roças e pastos. Observamos a paisagem, 

indagamos sobre os elementos da mesma (FOTOGRAFIAS 1 e 2).  

 

FOTOGRAFIA 1 - Caminhada pela vegetação do Cerrado em direção ao roçado. Povoado de 

Vão de Almas 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Foram feitas perguntas tais como: O que coletam? O que muda das roças para os 

pastos? Quais as características de um e outro? O que muda no trato desses ambientes de 

acordo com os períodos do ano? O que e como plantam? Qual o destino da colheita? E do 

gado? Que problemas enfrentam? Na caminhada procuramos elementos que identificassem a 

percepção dos moradores com relação aos lugares visitados.  
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FOTOGRAFIA 2 - Caminhada rumo ao roçado. Povoado de Engenho II. Outubro de 2012 

  

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

As caminhadas no Engenho II foram realizadas no mês de outubro de 2012, no 

período da manhã. Em Vão de Almas, em janeiro de 2013, fazendo uso do frescor do 

entardecer. Também esta técnica foi muito benéfica para a compreensão da conformação 

territorial e do cotidiano dessa população tradicional. Durante, ou imediatamente após as 

atividades apresentadas, foram feitos os registros no caderno de campo. 

Nas últimas idas a campo: Engenho II, outubro de 2012, e Vão de Almas, janeiro de 

2013, procuramos entender como era viver cotidianamente naquelas comunidades. E também 

o significado da palavra „sertão‟ para aqueles que ali residem. Entrevistamos líderes 

comunitários, agentes de saúde, guias turísticos, pessoas comuns, jovens e velhos. Nesses 

períodos aproveitamos os percursos que dão acesso aos povoados, transitamos pelo Cerrado, 

observamos a paisagem e, uma vez mais, encantamo-nos com ela.  

As estradas de chão que dão acesso ao Engenho II se apresentaram em razoável estado 

de conservação, embora nos períodos chuvosos o acúmulo das águas que despencam serra 

abaixo faz transbordar pequenos riachos que cortam os caminhos, fazendo com que alguns 

minutos ou horas de espera sejam necessários para a travessia. No entanto, tudo ali contribui 

para que o cenário seja belo e tranquilizador. O cerrado se exibe em suas mais variadas 

formas: Cerrado stricto sensu, cerradinho; campo rupestre; veredas, cerradões e matas de 

galerias. Este mosaico de vegetação que cobre serras, morros e vales se perdem de vista 

(FOTOGRAFIAS 3 e 4).  
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                   FOTOGRAFIA 3 - Paisagem cerradeira no povoado de Vão de Almas. Janeiro de 

2013  

 

 

AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

FOTOGRAFIA 4 - Paisagem do povoado de Engenho II. Outubro de 2012 
  

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

 

As cachoeiras que despencam morro abaixo, mergulhando nas profundezas dos 

grotões sem fim, são imagens do mais puro encantamento.  

 

Ao longo destas estradas, as rugosidades do tempo impressas na paisagem nos 

remetem aos séculos XVII- XVIII, nos levando a imaginar a época em que homens, 

como bandeirantes da cepa de Bartolomeu Bueno, tropeiros, mascates e escravos 

cortavam estas mesmas paragens embalados pelo tanger do gado, pelo comércio 

incipiente, pelo desejo do ouro ou pela busca da liberdade. Assim, esses homens, 

portando, seus medos, suas esperanças, seus sonhos e sua coragem foram povoando 

esses rincões. (AMORIM, 2010, p. 214). 
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Visualizando essas paisagens, as viagens prosseguiram e em outubro de 2012 levamos 

a pesquisa para o município de Cavalcante. Lá, nossos principais interlocutores foram: a 

Secretária da Igualdade Social, o presidente da Associação Kalunga de Cavalcante e alguns 

funcionários do cartório local, onde também pesquisamos. Ouvimos reclamações de que os 

pesquisadores tendem a ver tudo pelo crivo do líder geral da associação Kalunga, que reside 

em Engenho II.  

Muitos moradores salientaram que as comunidades têm demandas diferentes. “É 

preciso que os pesquisadores procurem ver as necessidades das outras comunidades, ao invés 

de ficar reproduzindo as ideias de uma só pessoa e de um único lugar” 
5
. Esta senhora também 

alegou que, a não ser o Vão do Moleque e o Vão de Almas, que são muito parecidos, o resto 

das comunidades tem um ritmo de vida bastante variado, além de que a maioria dos  Kalunga 

estão em povoados fora do Engenho II, que é o mais pesquisado. Ao falar das grandes 

dificuldades enfrentadas ainda hoje por estas comunidades, salientou que o acesso ainda é um 

grande entrave. No entanto, uma estrada ligando o Engenho II ao Vão do Moleque está quase 

pronta, o que deve amenizar um pouco o problema, pelo menos deste último povoado.  

Na maioria dos outros povoados só se chega de carro com  tração nas quatro rodas e, 

mesmo assim, quando o tempo não está chuvoso. Para Vão de Almas fomos informados de 

que um caminhão faz regularmente o trajeto, vai de manhã e volta à noite, mas lá não existe 

lugar para pernoitar. “O povo é carregado de pau de arara como se fosse gado”, afirmou a 

liderança local. Isto verificamos pessoalmente em viagem realizada em janeiro de 2013 para 

Vão de Almas. Acertamos a viagem no dia anterior e esperamos, no hotel, pela passagem da 

condução, o que ocorreu nas primeiras horas da manhã.  

Por um período de mais ou menos duas horas percorremos o município de Cavalcante, 

pegando pessoas nos lugares mais variados. A seguir fomos para Teresina de Goiás, onde sete 

pessoas, entre homens, mulheres com crianças de colo e muita bagagem, esperavam para 

embarcar. De início nos pareceu impossível caber mais alguém na condução. No entanto, o 

motorista conseguiu, depois de muito esforço, acomodar todos e toda a bagagem que, como 

mostram as FOTOGRAFIAS 5 e 6, era bastante diversificada: instrumentos de trabalho, 

sacolas, cestas básicas, cachorros, entre outros. 

A condução, um caminhão três quartos, foi coberto por uma lona, que não chegava a 

cobrir toda a lateral. Os bancos de tábuas foram colocados de forma tal que as bagagens 

                                                 
5
 Depoimento  de uma senhora de 48 anos coletado no povoado de Diadema, em Teresina de Goiás, em junho de 

2013.  
5
 Depoimento de um senhor, líder Kalunga, do município de Cavalcante. Colhido em janeiro de 2013. 
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ocupassem toda a parte disponível sob os bancos fazendo com que um simples movimentar 

dos pés se tornasse tarefa bastante difícil. Também havia bagagens pendendo do teto. 

 

FOTOGRAFIA 5 - Aglomerado de pessoas na condução − trajeto de Cavalcante e Teresina de 

Goiás para o povoado de Vão de Almas. Janeiro de 2013 

  

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

FOTOGRAFIA 6 - Instrumentos de trabalho na condução − trajeto de Cavalcante e Teresina 

de Goiás para o povoado de Vão de Almas.  Janeiro de 2013 
 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 
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Pessoas que não conseguiram assento nas tábuas se exprimiam entre objetos de toda 

espécie nos vãos entre os bancos. A cabine da caminhonete abrigou quatro pessoas, sendo que 

uma delas estava grávida. No total, a condução levou 25 pessoas. Passamos por povoados 

como Diadema, Ema, Ribeirão e seguimos em direção à Vão de Almas. A viagem foi 

extremamente penosa. Subimos e descemos serras por estradas íngremes e esburacadas, como 

se pode ver pelas FOTOGRAFIAS 7 e 8.  

Fomos visualizando, do alto das serras, rios sinuosos que pareciam serpentes imensas 

transitando pelos fundos de vales. Estradas de muitos perigos e histórias de tragédias. Fato 

que logo percebemos pelo nome dado a determinados trechos do caminho: “Essa estrada aqui 

é chamada de pirambeira; aquela curva ali é a curva do caixão”
6
. Também soubemos pelos 

nossos companheiros de viagem que há pouco mais de um ano um caminhão grande, com a 

carroceria cheia de gente, desgovernou na subida da serra e só não caiu no despenhadeiro 

devido à perícia do motorista e a existência de um rochedo onde a condução foi jogada e 

conseguiu parar. Ainda assim, muitas pessoas saíram feridas: “Só via gente gritando, uns 

quebrou braço, outros clavícula, uns ficou na carne viva. Mas, não morreu ninguém”
7
. 

 

FOTOGRAFIA 7 - Estrada de acesso ao povoado de Vão de Almas. Janeiro de 2013 

 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

                                                 
6
 Depoimento de um jovem Kalunga, de 26 anos, que fazia o trajeto na referida condução, colhido em janeiro de 

2013. 
7
 Depoimento de uma jovem Kalunga de 23 anos, que fazia o trajeto na referida condução, colhido em janeiro de 

2013. 
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FOTOGRAFIA 8 - Estrada que interliga os povoados de Engenho II e Vão de Almas. 

Outubro de 2012 
 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

No entanto, como já declaramos em nota de pesquisa, ao falar dos caminhos que nos 

levaram ao Engenho II e a Vão de Almas, foi a beleza agreste do Cerrado na região o que 

mais nos impressionou. 

 

O sobe e desce das estradas mal conservadas, muitas vezes ficou despercebido frente 

à beleza agreste do cerrado na região. Essas estradas irregulares, quase sempre 

precárias, rompem subidas abruptas para depois mergulharem em descidas tão 

íngremes que chegam a nos tirar o fôlego [...]. O cenário se completa com a beleza 

das flores de formatos variados. Essa imensidão de perfumes e cores que nos 

surpreendem, no entanto não se parecem com os nossos jardins, não possuem 

monotonia, são imprevisíveis e surgem de repente, embelezando grandes trechos do 

caminho. Essas flores, às vezes, aparecem em profusão e em outras surgem solitárias 

exóticas, parecendo impossível estarem ali, exibindo delicadeza e formosura. 

(AMORIM, 2010, p. 220). 

 

Assim, entre sustos e admirações, trafegamos por mais de seis horas até chegar ao 

nosso destino. No caminho, após deixar alguns passageiros, fizemos baldeação para duas 

caminhonetas que aguardavam estacionadas no quintal de uma velha casa (FOTOGRAFIAS 9 

e 10). As mesmas foram preparadas trocando algumas peças com o pequeno caminhão e 

novamente seguimos viagem. 

Paramos em algumas residências que comercializavam biscoitos caseiros, cafés 

(FOTOGRAFIA 10) e seguimos até outro ponto, onde ficamos.  
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FOTOGRAFIA 9 - Transferência de pessoas e bagagens de veículos no trecho final para Vão 

de Almas 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

FOTOGRAFIA 10 - Residência em Vão de Almas que comercializa lanches. Janeiro de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim.  

 

A partir desse ponto, caminhamos por entre a vegetação cerradeira e descemos até às 

margens do Rio das Almas, que no local é conhecido como Rio Branco (FOTOGRAFIA 11). 

Ao vê-lo, pareceu-nos manso, correndo lânguido e calmamente. No entanto, fomos 

informados por nosso condutor de que há trechos perigosos com obstáculos capazes de virar a 

canoa, além da presença assustadora das temíveis arraias, animais aquáticos com ferrões 

capazes de provocar dores intensas.  
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Enfim, chegamos à residência do condutor, que foi também nosso anfitrião nesta 

jornada, onde nos hospedamos e da qual falaremos no capítulo três desta tese. 

 

FOTOGRAFIA 11 - Trecho do Rio das Almas no povoado de Vão de Almas. Janeiro de 

2013. 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Em Cavalcante, a secretária da Igualdade Social nos falou a respeito da antropóloga 

Mari Baiocchi, ressaltando o importante papel desempenhado por ela junto aos Kalunga, fato 

que evidenciaremos no quarto capítulo desta tese.  

A secretária da Igualdade Social, no entanto, afirmou que não concordava com as 

ideias da citada pesquisadora naquilo que diz respeito à manutenção da sociedade, que é de 

permanecer o mais próximo possível de sua cultura original. E expressou seu 

descontentamento da seguinte forma:  

 

Só quem não viveu as dificuldades dos Kalunga é que não quer mudanças. Você 

imagina, tem muito povoado que só conta com a água dos rios, que muitas vezes 

estão poluídas, deixando o povo doente. Tem casa que, muitas vezes, não fica um de 

pé para dar uma caneca d‟água pro outro. Não, chega de sofrer!
8
. 

 

Relata ainda que, antigamente, o sofrimento era grande, sobremaneira no caso de 

doenças; eram dois ou três dias com os doentes sendo transportados em uma rede, no varão, 

até chegar ao lugar em que se era possível pegar uma condução. 

Seu Florentino, líder da Associação Kalunga de Cavalcante, também querendo mostrar 

alguns aspectos das dificuldades da vida antiga, relata que, no passado, a maioria das compras 

                                                 
8
 Depoimento da secretária da Igualdade Social de Cavalcante, uma senhora de 38 anos. Colhido em outubro de 

2012. 
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era feita fora de Cavalcante. Lá, segundo ele, raramente se encontrava as mercadorias 

procuradas. 

 

Meu bisavô buscava as coisas que precisava em Belém do Pará. Já meu pai buscava 

em Formosa, eu mesmo uma vez vi e gostei muito de uma touquinha de nenê novo 

que tampava a orelhinha e mandei trazer uma igual de Ceres para minha filha. 

Quando eu era menino a primeira vez que vi açúcar pensei que fosse areia. Minha 

irmã falava: põe, põe na boca que é gostoso
9
.  

 

E continua ele com os relatos: “Quando nós ia na escola todo mundo caçoava. Nós 

falava currá invés de curral; onça de ança; brigar de briquitar; dei de di; cacei de caci; peguei 

de pegui; achei de achi; soltei de surti”. 

Brito Neto (2002) e Silva (1974) chamaram de dialeto inteligível a essa maneira de se 

comunicar, sendo que este último vê, no dito dialeto, uma reminiscência da língua africana. 

Mari Baiocchi (1991, 1995/1996) acredita terem eles conservado um modo de falar 

semelhante ao criolo, que persistiu na língua falada. Fato este que hoje possibilita a 

compreensão desse rico acervo literário representado, principalmente, nas suas lendas, 

histórias e representações.  

No entanto, a pesquisadora Marise Vicente de Paula fala em linguística semelhante à 

dos grupos interioranos goianos “sertanejos, grupos rurais, que mantêm o padrão original na 

fala, ou seja, reproduzem a forma local da língua”. (PAULA, 2005, p. 9)
10

.  A nós parece 

adequada a visão desta autora, mesmo porque a fala do sertanejo goiano contempla, entre 

outros, também elementos indígenas e africanos. 

Outra questão muito discutida pelos estudiosos que trabalham com comunidades 

Kalunga diz respeito à questão do isolamento. Paula (2005) desenvolve estudos em que 

analisa esta categoria, o isolamento, sob o prisma de vários autores que a adotam. Nós 

preferimos a noção de isolamento relativo, já que ainda hoje, em alguns povoados a 

precariedade ou a inexistência de estradas faz com que o transporte seja por vias fluviais (Rio 

Paranã e seus afluentes), em lombos de burros e mulas ou mesmo a pé (FOTOGRAFIAS 12 e 

13).  

                                                 
9
 Depoimento do líder da associação Kalunga de Cavalcante, um senhor de 68 anos. Colhido em outubro de 

2012. 
10

 Essa autora faz referência a uma cartilha bilíngue publicada em 1991, por Mari de Nazaré Baiocchi. A mesma 

faria parte do material pedagógico básico utilizado no Projeto Kalunga Educação e foi intitulada: „Kalunga - 

estórias e textos‟.  
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Assim, adotamos a visão de Marinho (2008, 2013), que trata a situação dos Kalunga 

sob o entendimento do „controle do contato‟, já que, no passado, eram eles que determinavam 

onde e em que ocasiões se mostrariam.  

 

FOTOGRAFIA 12 - Montarias nas proximidades das residências. Janeiro de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

FOTOGRAFIA 13 - Casal Kalunga transportando mantimentos entre povoados. Novembro de 

2011 
 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Tendo este entendimento, e amparados por uma abordagem multidisciplinar aliada a 

relatos dos sujeitos direta ou indiretamente envolvidos, resgatamos e registramos um gênero 

de vida tradicional, às vezes sertanejo, em um momento de ressignificação dos saberes 

ancestrais, frente ao avanço da urbanização ditada pelo capitalismo moderno.  
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Esta tese se encontra estruturada em quatro capítulos, além da introdução e conclusão. 

No primeiro capítulo apresentamos os caminhos teóricos que deram suporte para pensar o 

gênero de vida Kalunga, o universo a ser pesquisado e a tese que defendemos. No segundo 

capítulo o propósito é analisar alguns aspectos da identidade Kalunga, buscando identificar 

características que ajudem a entender a comunidade como sendo: comunidades tradicionais, 

sertanejos, remanescentes quilombolas e Kalunga.  

 No terceiro capítulo o foco é a dinâmica dos sujeitos pesquisados: espaços de vida, a 

moradia, a alimentação, o convívio familiar. Além do trato com a terra envolvendo os 

processos de plantar, cuidar e colher os frutos cultivados, bem como os demais aspectos que 

perpassam estes eventos. No quarto capítulo abordamos a formação do território Kalunga a 

partir do processo histórico-fundiário buscando o entendimento dos conflitos que os 

permeiam, enfatizando o caráter excludente e injusto em que o mesmo se deu no tempo e 

espaço. Finalmente, teceremos nossas conclusões. 
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CAPÍTULO I 

CAMINHOS TEÓRICOS PARA PENSAR OS KALUNGA 

 

1.1 Reduzindo distâncias 

 

Em qualquer pesquisa acadêmica de cunho científico existe a necessidade de um 

arcabouço teórico para subsidiar as concepções ideológicas e conceituais e para a apreensão 

da realidade socioespacial. Também é assim com a geografia, que, sendo um campo de 

conhecimento que está constantemente em busca da compreensão do mundo e de suas 

contradições, procura linhas metodológicas fundamentais para a construção do conhecimento.  

 Portanto, escolhemos como opção teórica a geografia humanista e, no âmbito desta, a 

abordagem cultural. Seguindo as orientações de Teixeira (2005), procuraremos reduzir a 

distância entre os dados e a teoria, entre contexto e ação. A geografia humanista que adotamos 

pode ser definida por valorizar “[...] as experiências, os sentimentos, a intuição, a 

intersubjetividade e a compreensão que as pessoas têm sobre o meio ambiente que habitam, 

buscando compreender e valorizar esses aspectos.” (ROCHA, 2007, p. 3). Consideramos 

ainda que a pesquisa geográfica, e no âmbito da mesma, a geografia humanista e cultural, 

trabalham diretamente com “[...] a identificação e a análise das culturas, e partilham com 

outras ciências, como a antropologia e a sociologia, um mesmo lócus de pesquisa e uma 

mesma busca de compreensão de realidades humanas. Elas diferem-se pelo “olhar” e a 

interpretação que dão cada uma a seu modo, a esse lócus.” (BORGES, 2009, p. 186). 

Complementando a ideia, comungamos com Brandão (1999) e Borges (2009) na 

compreensão que eles têm de que cada cultura é uma experiência única, irredutível a qualquer 

outra. Cada sistema cultural possui seu próprio tempo e ritmo. Assim, cada cultura possui 

uma coerência interna em todas as suas dimensões, só podendo ser compreendida em toda a 

sua experiência. Ou seja, do interior de sua própria lógica para qualquer outra. 

Assim, privilegiamos os pressupostos da geografia humana, mas não abrimos mão dos 

conhecimentos oriundos da geografia física para pensarmos os povos Kalunga. Afinal, é 

necessário transpor dicotomias.  

Uma das características da população remanescente do quilombo Kalunga é a intensa 

relação que estabelecem com a terra que habitam. No entanto, a atualidade testemunha 

também, em algumas comunidades, uma convivência crescente destas populações com as 

zonas urbanas. Este contato, mais ou menos intenso, dependendo do povoado em questão, é 

motivo de mudanças bastante significativas no modelo ancestral de territorialização dos 
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espaços Kalunga. Tal fato cria, entre vários deles, um novo sistema de valores, necessidades e 

mudanças de costumes. Estas mudanças requerem um resgate, análise e registro no momento 

em que tradição e modernidade se fundem em parte de um mesmo território.  

Os Kalunga possuem um modo de ser e viver baseado em costumes ancestrais 

revelados por valores, usos, hábitos e práticas culturais específicas das sociedades agrícolas. 

No entanto, passaram, nas últimas décadas, a dialogar mais intensamente com atores 

representados, sobremaneira, pelo Estado, pelas instituições públicas e privadas, pelas 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), pelo setor urbano e outros.  

Paul Vidal de La Blache, ainda no século XIX, já chamava a atenção para a relação 

existente entre a vida urbana e a rural. O que a contemporaneidade mostra é a velocidade e a 

intensidade que tal relação vem assumindo, favorecendo o processo de urbanização. Izique 

(2000, p. 48) explicita este quadro quando afirma que a “[...] agropecuária moderna e a 

agricultura de subsistência dividem espaço com um conjunto de atividades ligadas ao lazer, 

prestação de serviço e até a indústria”, reduzindo-se assim, cada vez mais, os limites entre o 

rural e o urbano no Brasil. No entanto, não há uniformidade nestas interações. Se em algumas 

parcelas do espaço ela se manifesta de forma intensa, como nas regiões agroindustriais − a 

exemplo das existentes no Sudoeste Goiano, em outras, como no território Kalunga, estas 

interações são débeis, sobremaneira nas localidades mais afastadas dos centros urbanos.  

E mesmo naquelas onde os contatos são mais dinâmicos, eles quase sempre estão 

ligados às atividades de lazer, como o turismo, e à prestação de serviços, representado pelo 

trabalho dos Kalunga em fazendas de criação de gado existentes no lugar, pousadas em 

Cavalcante ou mesmo em trabalhos domésticos nos grandes centros urbanos. No mais, estas 

populações conservam características socioculturais em que os hábitos, costumes e visões de 

mundo são aquelas próprias dos antigos ambientes rurais. O que se nota, no Brasil, é que o 

advento acelerado da urbanização e a modernização da agropecuária promovem mudanças 

significativas em nossa realidade socioespacial. Neste contexto, já não é possível separar de 

forma clara as duas realidades, pois nenhuma delas existe de forma isolada. Elas se 

comunicam, complementam e interagem. No entanto, esta nova condição não é suficiente para 

inviabilizar a categorização de algumas comunidades como sendo tradicionais. 

  Populações tradicionais, no entender de Antonio Carlos Diegues, são:  

 

Grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente reproduzem seu 

modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base em modos de cooperação 

social e formas específicas de relações com a natureza, caracterizadas 

tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio ambiente. Essa noção se refere 

tanto a povos indígenas quanto a segmentos da população nacional que 
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desenvolveram modos particulares de existência, adaptados a nichos ecológicos 

específicos. (DIEGUES, 2000, p. 22). 

 

Assim, com base nos estudos de Diegues (2000), acreditamos serem, os Kalunga, parte 

destes segmentos populacionais que desenvolveram modos particulares de existência 

adaptados a um território específico. Reafirmamos que este território enfrenta, na atualidade, 

embora de forma incipiente, a influência do sistema capitalista moderno. 

O avanço tecnológico e a urbanização, intensificados nas últimas décadas, anunciam 

mudanças significativas no modo de vida de grande parte da população goiana. Tais 

mudanças são representadas, sobremaneira, pela modernização agropecuária que cada vez 

mais avança pelo Estado. Como esclarece Borges (2000), esta é marcada por grandes aportes 

de capital, criação de inovadas linhas de crédito, mecanização, introdução de novas áreas ao 

processo produtivo e significativos avanços biotecnológicos. Amorim (1996) corrobora esta 

ideia ao salientar que um fato marcante neste processo é que ele aconteceu, e continua 

acontecendo, de forma bastante desigual, privilegiando regiões, atores sociais, produtos 

selecionados − como cana e soja, e a pecuária modernizada. Mantém-se, neste sistema, uma 

estrutura fundiária complexa, regida pelo poder econômico, injusta e excludente. Em 

contraponto está a agropecuária não mecanizada, que é mantida por famílias com recursos 

financeiros escassos e práticas ainda tradicionais. Famílias que lutam por seus direitos e para 

manter a posse de seus territórios, como é o caso dos Kalunga. Assim sendo, estes 

remanescentes quilombolas criaram para si formas diferenciadas de ser e de viver. Possuem 

um conjunto particular de técnicas, práticas materiais e simbólicas e de atitudes que 

encontram significação no interior do próprio grupo e se manifestam no seu modo de 

espacializar, produzir, falar, habitar, vestir, alimentar e professar suas crenças. Grande parte 

de suas ações são concernentes com os aspectos físicos das regiões que habitam. 

 A comunhão entre o natural e o cultural, os procedimentos que mudam em virtude do 

clima, da topografia, das crenças ou as práticas agrícolas e pastoris são indicativos de certo 

gênero de vida. O aumento do contato entre estes e aqueles das áreas urbanas vem afetando, 

em maior ou menor grau, o cotidiano das pessoas envolvidas, criando novos valores e 

necessidades e mudando costumes.  

Assim, esta tese se justifica pela necessidade de registrar à existência de uma 

população que se encontra no limiar entre as práticas ditadas pela tradição e os apelos da vida 

moderna. As populações do território em questão possuem uma forma de ser e de viver que 

nos autoriza a denominá-la de sociedade, comunidades, população/ povos tradicionais, sendo 

a maioria delas do tipo sertanejo. São oficialmente reconhecidas como remanescentes 
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quilombolas e se autodenominam Kalunga. A despeito da criação do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, as questões históricas ligadas à posse da terra, que é 

conflituosa, continuam sendo um problema para o qual se busca solução.  

No território Kalunga a convivência entre a tradição e a modernidade é visível e foi 

por nós observada com mais detalhes na residência do líder Kalunga da comunidade Engenho 

II. Ali o café feito à moda antiga, no fogão à lenha, e passado em coador de pano. Porém, foi-

nos servido em copo de plástico descartável; o relógio de parede vindo do Paraguai divide 

espaço com uma bolsa artesanal, feita em madeira maciça, testemunho de tempos longínquos. 

Ainda no interior da casa, onde quase tudo estava coberto por uma fina camada de poeira 

esbranquiçada, é possível perceber que o antigo − representado pelas mesas, cadeiras e bancos 

de estilo rústico (FOTOGRAFIA 14), contrasta com objetos modernos  − como balcões e 

vitrines próprios para funcionamento de um bar, fato que nos faz acreditar ter havido ali uma 

intenção mais efetiva de comércio (AMORIM, 2010).  

 

FOTOGRAFIA 14 - Crianças sentadas em banco rústico em uma residência de Vão de Almas. 

Janeiro de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Mas, o que nos causou maior estranhamento foi o contraste que verificarmos em uma 

casa em Vão de Almas. A mesma, como as demais residências no lugar, não possui fossa 

higiênica (privada), sendo as necessidades básicas feitas no quintal, por entre a vegetação; 

para escovar os dentes as pessoas utilizavam uma caneca com água vinda do rio e faziam a 

higiene no quintal da casa. No entanto, esta mesma residência possuía uma antena privativa 

que possibilitava aos moradores a comunicação via celular (FOTOGRAFIA 15). Inclusive, 
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recebi, no dia seguinte ao meu retorno à Goiânia, uma ligação da família me informando que 

a chuva, que há muito estava atrasada, havia chegado à região. Estes fatos nos mostram que, 

neste território, o tradicional comporta transformações e abraça inovações. 

 

FOTOGRAFIA 15 - Casa de alvenaria com antena privativa para celular em residência 

Kalunga de Vão de Almas. Janeiro de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Os Kalunga possuem um gênero de vida diferente daquele das comunidades urbanas, e 

mesmo das regiões agrícolas modernas. Vivem em ambientes rurais, com intenso contato com 

a natureza, povoam os interiores dos municípios e possuem os demais atributos que lhes 

conferem características identitárias especiais.  

O fato de os Kalunga serem reconhecidos como quilombolas cria uma tendência de 

pensá-los como se não houvesse outros modos de classificá-los. Mas outros olhares são 

possíveis. Uma análise mais apurada sobre o lugar em que habitam e a forma como vivem nos 

revelaram outras opções.   

 

 

1.2 Pressupostos conceituais da tese   

 

Nossa pesquisa, como já foi dito, tem, como arcabouço conceitual e metodológico, as 

concepções de leitura do espaço advindas, prioritariamente, da geografia humanista e, no 

âmbito desta, selecionou-se a geografia cultural. Isso porque, como nos reforça Corrêa (1995, 
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p. 30), a geografia humanista se encontra assentada na subjetividade, na intuição, nos 

sentimentos, na experiência, no simbolismo, na contingência, privilegiando o singular e tendo 

a compreensão como base de inteligibilidade do mundo real. Pensar a comunidade Kalunga a 

partir do gênero de vida, sua relação com a terra, territorialidades e simbolismo perpassa, 

portanto, por estes elementos. 

Souza (2010) nos lembra que os geógrafos humanistas se incomodavam com a frieza 

excessiva dos números, fotografias aéreas e procedimentos laboratoriais usados pelos 

geógrafos quantitativos, assim como com o desprezo pelos significados, valores, metas e 

propósitos do espírito humano que cultivavam os geógrafos de origem marxista. Alguns 

estudiosos viram na geografia humanista a possibilidade de superar as posturas meramente 

quantitativas através da valorização da subjetividade dos seres humanos.  

Para Claval (1997), a geografia humanista se interessa pela forma como o espaço é 

humanizado e socializado; interessa-se também pela formação das identidades e das 

territorialidades
11

. Conforme Almeida, M. (2008), a corrente humanista na geografia “[...] 

busca referências variadas, tem um ecletismo voluntário, sem excluir nenhuma via, pois a 

exclusão é encarada como um risco de limitação e de empobrecimento.” (ALMEIDA, M., 

2008, p. 35).  

É neste sentido que, concordando com a autora supracitada, viemos refletir as 

comunidades Kalunga sob esta perspectiva de abordagem. Para nós, a abordagem no âmbito 

da geografia humanista oferece, dentre outras: a vantagem de dialogar com várias áreas do 

conhecimento, de acessar as diversidades culturais, de permitir leituras heterogêneas, 

abrangendo, além da geografia, as áreas de história, antropologia, sociologia e literatura. 

Salientamos que “[...] a literatura como arte e conhecimento possibilita ao leitor a capacidade 

de averiguação da linguagem, dos usos, dos costumes, das representações e do cotidiano das 

pessoas, inseridas em determinado tempo e espaço.” (CHAUL, 1997, p. 91). Pensamos 

conseguir, com esta abordagem, ampliar a liberdade para tratar o tema gênero de vida dos 

povos Kalunga, em uma perspectiva sociocultural e territorial. 

Olanda (2008) entende que a abordagem cultural na geografia “Empenha em 

compreender as experiências que os homens têm dos lugares a partir da investigação das 

relações humanas com o meio e na apreensão de como os seres humanos se realizam, criam 

                                                 
11

 Tradução livre do trecho: “Por la forma como el espacio es socializado y humanizado; se interesa también por 

la formación de las identidades y las territorialidades que se desprende de ello; se interroga sobre La parte de 

ensueño en la construcción de lo real.” (CLAVAL, 1998, p. 38). 
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identidade e lhes atribui valores e significados.” (OLANDA, 2008, p. 255). Neste sentido, 

Claval (1997) descreve a geografia cultural como estando associada 

 

[...] à experiência que o homem tem da terra, da natureza e do ambiente, estuda a 

maneira pela qual eles os modelam para responder às suas necessidades seus gostos 

e suas aspirações e procura compreender a maneira como eles aprendem a se definir, 

a construir sua identidade e a se realizar. (CLAVAL, 1997, p. 89). 

 

Ambas as concepções nos auxiliam a refletir sobre os Kalunga, a pensá-los como uma 

comunidade tradicional cujas experiências com o meio em que vivem lhes dão identidade, 

atribuem-lhes valores pela relação com a terra e os modelam de acordo com suas 

necessidades. Pensar assim nos permite aproximar também da noção de gênero de vida 

sertanejo, como veremos em capítulo apropriado. Isto porque a “[...] a Geografia deve levar 

em consideração as relações e representações humanas com o meio, uma relação que é 

existencial, afetiva e simbólica, e que é ao mesmo tempo material, prática, normativa.” 

(RAMOS, 2011, p. 12). 

Diante do exposto, para tratar os Kalunga como populações tradicionais cabe 

apresentar alguns autores e conceitos que iluminam o entendimento do que seja tradição e 

tradicional. A tradição, segundo Ramos (2012), regula as práticas humanas, o gênero de vida, 

que legitima a estrutura social. Pois é por meio do reforço repetitivo e contínuo de práticas ao 

longo do tempo que as gerações criam tradições. 

Giddens (1997) nos apresenta quatro aspectos metodológicos para a compreensão da 

tradição: a) a tradição tem caráter hermenêutico, isto é, interpretativo, é um modo de 

compreensão do mundo pelo sujeito, é um posicionamento diante do mundo; b) a tradição é 

normativa, ou seja, impõe padrões de comportamento e por isso é autojustificável; c) a 

tradição é identificadora, cria um sentido de pertencimento, uma construção de autoidentidade 

e identidade coletiva; d) a tradição é ainda legitimadora, fonte de apoio ao exercício do poder 

ou do controle, um sistema de obediência e de controle da sociedade. 

Em Borhein (1997) o sentido da palavra tradição vem do latim traditio, cujo 

significado se aproxima de entregar, o ato de passar algo para outra pessoa. Entretanto, a 

tradição deve ser caracterizada também pelo seu caráter repetitivo, e aí se liga imediatamente 

ao sentido de re-legere da religião, que significa tornar a ler, colher de novo (HATZFELD, 

1997, p. 39), indo além do tempo de sua existência. Este mesmo autor, no entanto, faz uma 

diferenciação entre o costume, “[...] maneira comum de agir no interior de um grupo social 
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num dado momento”, e tradição, “[...] ideias, crenças e sua transmissão através dos tempos.” 

(HATZFELD, 1993, p. 43).  

Consideramos que os Kalunga conservam ainda hoje muito daquilo que determina a 

tradição, mas que, sem dúvida alguma, elementos novos surgem e são agregados ao seu 

gênero de vida, trazidos pela modernidade, como veremos com mais detalhes adiante. Isto se 

dá, principalmente, em razão da visibilidade que eles tiveram nas últimas décadas e do recente 

reconhecimento do lugar como sítio histórico e do patrimônio cultural.  

 

 

1.3 Os aspectos teórico-conceituais para se pensar o gênero de vida sob a luz da ciência 

geográfica 

 

A noção de gênero de vida (genre de vie), conforme as ideias de La Blache, aplica-se 

aos estudos da influência que o homem exerce sobre a natureza. Este autor entende que a 

relação entre homem e natureza é mediada pela reciprocidade e pela harmonia. Neste 

contexto, as sociedades humanas, embora recebam influência do meio em que as pessoas 

vivem, apresentam-se como um fator geográfico. Isto porque transformam a fisionomia da 

paisagem a partir das possibilidades que o meio lhes oferece. Assim sendo, esta noção busca 

explicar como a ação que a sociedade exerce sobre as fisionomias dos lugares, em cada caso, 

compõe-se com as condições naturais para produzir formas distintas de agrupamentos 

humanos. Esta visão, na qual o homem encontraria no meio as possibilidades de 

sobrevivência, superando as adversidades e criando técnicas para que o grupo se desenvolva 

ao longo da história, daria ensejo ao surgimento da expressão „possibilismo geográfico‟.  

A noção de gênero de vida em Paul Vidal de La Blache se fundamenta no estudo de 

determinadas porções do planeta, dando vida ao conceito de região. Caracterizando região 

como sendo uma unidade de análise geográfica que exprime a própria forma de a sociedade se 

organizar sobre a superfície terrestre. A partir da visão lablachiana, o conceito de região 

adquire uma conotação mais humanizada, sendo compreendida como um produto histórico 

que expressaria a relação dos homens com a natureza. A geografia regional seria, então, fruto 

desta relação, cuja base estaria no estudo minucioso das regiões, gerando um acervo 

considerável de análises locais. 

Alguns autores, a exemplo de Dantas (2009), chamam a atenção para o caráter 

exaustivamente descritivo dos fatos observados sobre o terreno, presente nos trabalhos 

monográficos levados a efeito por Paul Vidal de La Blache e seus discípulos. No entanto, 
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Gomes, P. (2003, p. 198) destaca que este autor clássico não se restringiu “[...] a descrever 

realidades, mas também criou categorias, noções gerais, interligadas que constituíram a 

própria base do discurso teórico”. Estas ideias serviram como cerne para análise de muitos 

autores que as complementaram e adaptaram, fazendo com que, ainda hoje, sirva para a 

análise de sociedades diversas. Sorre (1952, 1984) é um deles.  

Para Gomes, P. (2003) quatro ideias principais são recorrentes nas obras vidalianas: 

organismo, meio, ação humana e gênero de vida. A primeira, organismo, grosso modo, 

concebia a terra, a paisagem, a região, as cidades e a nação como organismos. A segunda, o 

meio, aparece como sendo o resultado de um campo de ação e de tensão particular que é a 

manifestação da ação humana sobre o conjunto das possibilidades propostas pela natureza. A 

terceira, a ação humana, teria um papel central na organização do meio; em relação aos outros 

elementos ela é a que tem a maior capacidade de transformação. “O homem era apenas um 

elemento entre os outros, com Vidal, ele se fez mestre dos outros, pois se adapta à natureza e 

a transforma em seu próprio benefício.” (GOMES, P., 2003, p. 200). Por último vem o gênero 

de vida.  

Segundo Gomes, P. (2003), o gênero de vida retrata a maneira de ser e de viver de 

determinada coletividade, ao mesmo tempo em que revela os meios em que ela se desenvolve 

para sobreviver. Para este autor, o gênero de vida exprimiria uma situação de equilíbrio entre 

população e recurso, equilíbrio este historicamente construído pelas sociedades. Neste 

contexto, a diversidade dos meios explicaria a diversidade dos gêneros de vida. Maia (2001, 

p. 75) complementa afirmando que o gênero de vida foi criado para designar “O conjunto de 

técnicas e costumes, construído e passado socialmente, desenvolvido por grupos heterogêneos 

de associações humanas e que exprimiria a relação entre a população e o meio físico”.  

As terminologias „gênero de vida‟ (genre de vie) e „modo de vida‟ são usadas, sem 

diferenciação, por muitos autores. Podemos citar, a título de exemplo, dos que usam a 

terminologia „gênero de vida‟, além de Paul Vidal de La Blache, seu criador, Max Sorre, autor 

que se manteve dentro da proposta vidaliana, aperfeiçoando-a. Já o „modo de vida‟ pode ser 

representado por trabalhos de geógrafos como Max Derruau, Doralice Sátyro Maia e o 

próprio tradutor Fernandes Martins, que traduziu para o português a obra de Paul Vidal de La 

Blache, „Princípios de Geografia Humana‟
12

. Em nosso caso, optamos por usar o termo 

                                                 
12

 O tradutor esclarece que substituição do  termo “gênero de vida” ou “genre de vie” de  seu original francês 

para “modo de vida” na sua tradução  para o português se deve pelo fato de lhe parecer esta última mais em 

conformidade com o gênero de nossa  língua (MARTINS, 1954). 
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original „gênero de vida‟, principalmente por termos, além de La Blache, Max Sorre como 

referência importante para nosso trabalho.  

Esta noção, segundo Claval (1997), surgiu no começo do século XX no quadro da 

geografia regional francesa. Além dos trabalhos de La Blache, seus alunos utilizaram também 

esta noção nas análises de suas teses de doutoramento. Tais trabalhos correspondiam, na 

maioria das vezes, “[...] à necessidade de se dar uma dimensão concreta ao inventário do 

espaço através de uma descrição minuciosa e tão exaustiva quanto possível dos fatos 

observados sobre o terreno.” (DANTAS, 2009, p. 2).  

A base dos trabalhos lablachianos se encontrava nos estudos regionais, ou seja, das 

regiões naturais com destaque aos estudos de clima, solo, vegetação e hidrografia, invocando 

a importância das ações humanas no contexto. Quanto à geografia regional, ele considera que 

nada acontece isoladamente já que a terra é um todo de partes que interagem e onde o 

elemento geral penetra toda pesquisa local. O local em Paul Vidal de La Blache é pensado 

pela noção de meio, que se caracteriza pela correlação, pela adaptação e pelo encadeamento 

entre si através dos diversos fenômenos que são postos em movimento por causas gerais.  

A noção de gênero de vida aparece em Paul Vidal de La Blache para designar os 

estudos das formas de adaptação das sociedades no seu habitat, de onde se originou também a 

noção de civilização. A civilização concebida por ele considera o desenvolvimento técnico 

das sociedades no sentido de superar, através do trabalho, os obstáculos apresentados pela 

natureza. Consideram-se aí as dimensões econômicas e técnicas das sociedades. Assim sendo, 

a civilização pode ser vista como um todo de gêneros de vida. “No âmbito da civilização, 

cada gênero de vida se distingue e se identifica por aspectos essenciais como a habitação, 

vestuário, o armamento, o regime de alimentação.” (MOREIRA, 2008, p. 68).  

Derruau (1976) afirma que, embora a noção de gênero de vida possa ser aplicada a 

indivíduos, os geógrafos só a empregam a grupos, tribos e povoados. Sendo este último o 

nosso caso.  

 

El modo de vida siempre es colectivo. Podemos definirlo como el conjunto de 

actividades mediante las cuales el grupo que las practica asegura su existencia: la 

pesca, la caza, la recolección, la agricultura sedentaria y la vida pastoril son 

diferentes tipos de modo de vida o se integran en otros modos de vida complexos. 

(DERRUAU, 1976, p. 523).  

 

Os Kalunga se situam neste modo de vida complexo, em que uma agricultura de base 

tradicional se conjuga com a atividade pastoril e se complementa com a pesca e o 

extrativismo.  
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Ampliando um pouco mais a ideia, vamos ver que a combinação de técnicas 

(complexas) presentes nas práticas diárias do espaço vivido, tais como moradia, alimentação, 

uso do solo, forma de se relacionar, de manter um comércio rudimentar, de manifestar 

sentimentos e religiosidade, ritos, mitos e tradições, são expressões do gênero de vida do povo 

Kalunga. A abrangência desta afirmação dá razão ao que fala Sorre (1984, p. 99), o qual diz: 

“[...] a noção de gênero de vida é extremamente rica, pois abrange a maior parte, senão a 

totalidade das atividades do grupo humano”. Como vimos, a técnica, neste contexto, possui 

um sentido amplo, abrangendo os elementos materiais e também os espirituais. 

Desta forma, o conceito de gênero de vida lablachiano serviria apenas para analisar as 

formas de organizações societárias dos espaços anteriores à Revolução Industrial. Mas vários 

autores, dentre os quais Sorre (1952), ampliou-o, possibilitando sua aplicação nas 

investigações das sociedades urbano-industriais. Ele busca formulações para entender, 

inclusive, o gênero de vida urbano, quando a este acrescenta a noção do habitat. Sorre (1952) 

começa, então, a usar a terminologia gênero de vida e habitat para designar o mundo rural e o 

urbano. Provavelmente esteja aí o princípio do uso desta abordagem para além da visão 

lablachiana, estendendo-a para espaços mais amplos. 

Habitat, para Morais (2009, p. 2) é o espaço da habitação. Neste mesmo sentido, 

Almeida, C. (2001, p. 4) vê o ato de habitar como estando submetido à “[...] ideia de 

permanência, de fixação em um lugar onde possa sobreviver e usar as possibilidades, 

oferecimentos e oportunidades disponíveis”. Para nós, que concordamos com Maia (2001, p. 

79), a noção de habitat trata da casa sem, no entanto, resumir-se à moradia. Para ela, as 

formas de habitat representariam as características dos gêneros de vida e expressariam as suas 

variações conforme o ambiente. Neste sentido, o habitat Kalunga envolveria todo o espaço de 

atividades habituais, incluindo aí os roçados e o espaço da criação dos animais e de 

perambulações. O fato é que a noção de gênero de vida chega até nossos dias se adequando às 

mais diversas realidades. 

 

Em muitos lugares, esses gêneros de vida simples se entrecruzam e se integram uns 

com os outros em um gênero de vida misto, dando origem com o tempo aos gêneros 

de vida complexos que irão constituir muitas das grandes civilizações do passado. 

Foi sob essa forma de um gênero de vida simples ou de um complexo de gêneros de 

vida, que a humanidade, seja na forma de uma pequena ou de uma grande e 

extensiva comunidade, viveu e organizou o ecúmeno terrestre até o advento das 

sociedades técnicas modernas. (MOREIRA, 2005, p. 98).  

 

Verifica-se que o gênero de vida simples introduzido por Paul Vidal de La Blache foi 

estendido por Max Sorre para gênero de vida misto. Este autor associa as práticas das 
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ocupações industriais à da agricultura, ou mesmo do espaço vivido rural com o urbano. 

Entende-se que, assim, esta noção evoluiu ao acrescentar, às noções de complexo de 

atividades habituais, próprio de um grupo humano vinculado ao sustento de suas vidas, às 

formas mais modernas, a exemplo dos complexos geográficos que surgem aprimorados para 

se pensar a sociedade a partir do século XX. Ilustrando este momento, Sorre (1984) afirma: 

 

Muitos estudiosos pensaram que a noção de gênero de vida, tão fecunda em se 

tratando de sociedades primitivas, perdia, nas mãos de geógrafos, toda a eficácia 

quando se passava a tratar do mundo moderno [...] o conceito de gêneros de vida não 

é desprovido de eficácia para o estudo geográfico do mundo moderno. O que parece 

estabelecido é que, com a condição de precisar o significado da evolução geral de 

nossas sociedades, de transferir a adaptação do plano individual para o plano 

técnico, o geógrafo pode estender, para a descrição explicativa do mundo moderno, 

o benefício de uma noção a que Vidal de Lablache havia mostrado a importância. 

(SORRE, 1984, p. 122). 

 

Embora Sorre (1984) saliente o papel necessário da evolução para se usar a noção de 

gênero de vida na análise da sociedade atual, o autor não despreza a visão lablachiana de que 

para que esta noção tenha interesse geográfico é necessário também que apresente um mínimo 

de duração e estabilidade.   

Exemplificando a fecundidade desta noção, Moreira (2005) vê, nas teses da 

biodiversidade e do desenvolvimento sustentável, novas formas de relação entre homem e 

meio. Esta nova forma de relação pode ser representada pelas experiências do tipo: agricultura 

agroecológica, reserva extrativista e pluriatividades, sendo elas indicativas de uma nova 

organização do meio geográfico em que o gênero de vida se reinventa. Sobre o tema, Moreira 

(2005) assim se expressa: 

 

Daí o apelo e a importância que adquirem as sociedades dos gêneros de vida 

descritas por La Blache ainda existentes nos dias atuais, preservadas mercê de 

infindas lutas de resistência à sua extinção diante da avalanche destrutiva trazida 

pela divisão territorial do trabalho da primeira e segunda revolução industrial, 

forçando-as a escolher entre sua incorporação subalterna a serviço de um processo 

de acumulação capitalista em escala mundial acelerada ou seu perecimento como 

formas de relação societária e técnicas ultrapassadas na história, e que agora se 

tornam objeto de atenção. E daí o valor estratégico dessas comunidades no 

reenquadramento dos meios geográficos ora acontecendo, mercê sua experiência, 

conhecimentos e forma de relacionamento com o meio ambiente, tidos até então 

como cultura técnica atrasada e desprezados como modos de produção arcaicos, e 

agora recuperados e valorizados. (MOREIRA, 2005, p. 103). 

 

Como podemos ver, a noção de gênero de vida é reinventada, aperfeiçoada e se faz 

presente nos trabalhos de muitos estudiosos. Pierre Monbeig e Max Derruau são alguns dos 

que usam o conceito de gênero de vida partindo de sua ideia original, mas adequando-as às 
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necessidades de seus projetos. Monbeig (1950) procura mostrar que a ciência geográfica vai 

além da descrição, buscando também explicar em que medida os elementos da natureza 

condicionam a ação humana. 

Derruau (1976) é outro que revê a noção de gênero de vida, a partir das proposições de 

Paul Vidal de La Blache e de Max Sorre. Entende que existe uma multiplicidade de gêneros 

de vida. Inclusive, estende esta noção para caracterizar um gênero de vida social e 

profissional. Aliás, esta ideia já estava presente nos estudos de Max Sorre quando este faz 

referência à existência de um gênero de vida próprio dos profissionais dos caminhos de ferro, 

os quais teriam um gênero de vida próprio e que daria ensejo ao surgimento da noção de 

classe social. 

 

Passa-se, assim, a haver uma alteração em relação à visão clássica, que o relaciona 

aos elementos físicos e vivos, para a de complexo geográfico, econômico e social, 

incorporando aí um outro elemento de análise: o nível de vida característico das 

classes sociais. (SORRE, 1952, p. 120). 

 

Tanto em Pierre Monbeig como em Max Derruau o objeto principal de estudo é a 

sociedade contemporânea, especialmente as sociedades urbanas. Ainda sobre a noção de 

gênero de vida em suas distinções profissionais e sociais, expressa Maia (2001):  

 

No estudo sobre modos de vida no mundo contemporâneo, é necessário que se 

substitua o estudo da adaptação ao meio pelo estudo das distinções profissionais e 

sociais e que se introduza na concepção daquela noção alguns aspectos até então não 

analisados, como os momentos de descanso e o nível de vida, que depende do 

rendimento de cada um. (MAIA, 2001, p. 78). 

 

Visto desta forma, podemos afirmar que não só o gênero de vida evolui, mas também 

a sua própria noção e terminologia. Como diz Sorre (1952, p. 120), este “[...] muda de plano à 

medida que a atividade dos homens muda de dependência”. 

No atual contexto é interessante lembrar que, com o desenvolvimento da cultura 

técnica, a dependência do homem com o meio físico diminui sensivelmente. Isto acontece, 

sobremaneira, nas sociedades urbanas ou agrícolas modernas onde o aprimoramento técnico 

diminui a importância atribuída a fatores naturais. Não é este, no entanto, o caso de uma 

população como os Kalunga, que preserva, em grande parte, o modo de ser e de viver 

tradicional, com técnicas agrícolas pouco evoluídas, como veremos no terceiro capítulo desta 

tese. 

Mas, como analisam Almeida, C. (2001) e Rigonato (2005), esta noção não está isenta 

de críticas, e estas vieram principalmente por parte de outros geógrafos, que a acusavam de 
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simplificadora da ciência geográfica, naturalizadora e cristalizadora das ações sociais, 

políticas e culturais. Ou, a exemplo de Lacoste (1994), que a acusa de empirista e de ser um 

conceito obstáculo. Ou, ainda, por Paul Claval, para quem: 

 

El concepto pierde su interés geográfico cuando es aplicado a nuestras sociedades 

económicas tan diversificadas, ya que la descripción del género de vida queda 

solamente como una evocación de las apariencias sensibles, y no una explicación del 

mundo económico. (CLAVAL, 1974, p. 163). 

 

Na maioria das vezes a crítica ao conceito diz respeito ao seu uso aplicado à análise 

das sociedades urbanas no sistema capitalista vigente e, em especial, à sua tendência de 

uniformização. Ou seja, em ser usado da mesma forma para a análise de uma sociedade 

plural, local ou global. Já em Maia (2001), a crítica é direcionada a alguns geógrafos e ao 

encaminhamento dado por eles ao gênero de vida de La Blache. 

 

Toda a riqueza dessas abordagens parece ter se perdido em alguns encaminhamentos 

dados por Sorre e Derruau ao tentarem, a partir daquelas formulações, analisarem a 

sociedade moderna como um todo. Talvez esse tenha sido um dos grandes 

equívocos dos geógrafos, que, ao perceberem o engano de interpretação, 

“abandonam” a discussão, descartando qualquer menção às noções de gênero de 

vida e modo de vida. (MAIA, 2001, p. 79). 

 

Notamos que, aqui, a crítica não está relacionada à noção em si, mas às formulações 

lablachianas e ao abandono delas por alguns autores que a desconsideram ao depararem com 

as dificuldades de seu uso para análise das sociedades modernas. Perde-se, assim, a 

oportunidade de usá-lo em sociedades específicas existentes ainda na atualidade, a exemplo 

dos Kalunga, ou mesmo de adaptá-la ao estudo de sociedades capitalistas avançadas, mas sem 

correr o risco de generalizações. Vários autores fazem esta adaptação com sucesso mesmo 

quando o objeto de estudo é a sociedade contemporânea, quer rurais ou urbanas.  

Como vimos, a compreensão do que seja gênero de vida e a forma que ele toma no 

decorrer do tempo fica mais clara quando acessamos alguns autores clássicos ou 

contemporâneos que adotam este conceito na sua complexidade. Eles serviram de base para 

pensarmos nosso objeto de estudo. É assim que, ao entender a Terra como um todo cujos 

fenômenos se associam em „expressões coletivas‟, cabe ao geógrafo investigar qual o elo que 

existe entre os diversos elementos destas associações. Para Vidal de la Blache, o elo é o meio. 

Neste trabalho, no qual pretendemos efetuar um estudo de caso com populações de 

remanescentes quilombolas, o que propomos é investigar não o meio em si, mas a sua 

conformação, a sua complexidade. Pois se considera que estas comunidades se encontram em 
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uma situação de travessia entre a persistência de um modelo tradicional e a chegada do 

moderno. Neste contexto, o setor moderno está presente entre muitos Kalunga, sobremaneira, 

nos campos político, econômico e social. 

Na economia o destaque é para o turismo. E se falarmos em „cultura de massa‟ esta se 

mostra mais ligada a alguns comportamentos, vestuários e uso de algumas tecnologias de 

informação – tais como celulares, computadores e televisores, sendo estes limitados a alguns 

povoados. No entanto, nas questões ligadas à terra, como a criação de animais e a agricultura, 

estas ainda sao realizadas com pouca evolução técnica.  

E quase a totalidade de eventos da comunidade é ligada à mesma, inclusive a moradia 

e a alimentação estão muito mais voltadas aos setores tradicionais da vida no campo. Fato que 

nos autoriza a caracterizar seu gênero de vida como sendo do tipo rural tradicional. 

Portanto, considerando que nada se dá de forma isolada, e que, para que a noção de 

gênero de vida tenha interesse geográfico, como diz Max Sorre, é necessário que tenha um 

mínimo de duração sem, no entanto, ser eterno, já que ele nasce, transforma-se e expande-se. 

E é, então, quando ele chega a este grau de maturidade, que nós o caracterizamos, evocando, 

assim, a necessidade do caráter complementar: o da evolução.  

Então, para pensarmos as comunidades Kalunga em sua realidade rural de cultura 

ancestral vamos encontrar, nos gêneros de vida, em especial naquele proposto por Sorre 

(1952), gênero de vida complexo, uma opção de análise. Pois, se é verdade o que afirma 

Monbeig (1948, p. 45), que diz que “[...] a tradição emperra a evolução”, também é verdade 

que os gêneros de vida não são imutáveis. De tempos em tempos um novo gênero de vida é 

gestado, fruto da combinação do antigo e do novo em um lento e contínuo processo 

transformador. 

No habitat Kalunga os ranchos de pau a pique, barreados e cobertos por folhas de 

palmeira vão sendo substituídas, aos poucos, por casas de alvenaria patrocinadas por 

instituições e programas governamentais.  

Mas nas roças os ranchos ainda são de pau e folhas de palmeiras (FOTOGRAFIA 16); 

os grãos continuam sendo plantados utilizando instrumentos manuais herdados do passado 

(FOTOGRAFIA 17), sendo comum o uso de animais de tração, a exemplo de cavalos e 

mulas, como mostramos em nota de pesquisa publicada em Amorim (2010). 
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FOTOGRAFIA 16 - Rancho de palha em uma roça de Engenho II. Outubro de 2012 
 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

FOTOGRAFIA 17 - Instrumentos de trabalho utilizados em lavouras Kalunga, em Vão de 

Almas. Janeiro de 2013 
 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

 

Os aspectos essenciais sobre o gênero de vida Kalunga, que serão por nós 

considerados, são aqueles que os diferem do homem urbano e os aproximam da ruralidade. 

Estes aspectos serão buscados pela análise do habitat, envolvendo a moradia e seu entorno, 

apropriação e uso da terra, incluindo as formas de plantar, cultivar e utilizar os alimentos, 

além das questões subjetivas que envolvem os eventos com os quais constroem sua 

identidade. Não pretendemos perder de vista o fato de que os gêneros de vida variam muito de 

um ambiente para outro, mistura-se entre si se diversificam, trazendo sempre, em seu bojo, e 
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ao longo do tempo, alguma originalidade. Chelotti (2008) expressa muito bem este quadro 

quando diz: 

 

Cada grupo social vai expressar no espaço geográfico um determinado gênero de 

vida. No entanto, o gênero de vida não é algo imutável. Pois a introdução de um 

novo elemento numa determinada região cultural, já é suficiente para modificar um 

velho gênero de vida, para dar a ele um novo dinamismo. Mas, o gênero de vida 

permanece, só que agora com a incorporação de novos elementos, e a eliminação de 

outros. (CHELOTTI, 2008, p. 57). 

 

Consideramos que os Kalunga conservam, ainda hoje, muito daquilo que determina a 

tradição, mas que, sem dúvida alguma, elementos novos, surgem a cada dia e agregam valores 

ao seu modo de vida, principalmente em razão da visibilidade que tiveram nas últimas 

décadas e do recente reconhecimento do lugar como sítio histórico e patrimônio cultural. 

Estes fatos nos levam a afirmar que o gênero de vida Kalunga se encontra em processo de 

mudança, considerando, no entanto, que tais mudanças ocorrem em setores específicos a 

exemplo do turismo e informação e de abrangência limitada a alguns povoados e beneficiando 

algumas pessoas. Assim colocado, pretendemos abordar o gênero de vida Kalunga conforme a 

necessidade presente na complexidade da organização desta sociedade. 

A primeira pesquisa sistemática de cunho científico sobre a comunidade Kalunga teria 

se iniciado na década de 1980 com a antropóloga Mari de Nasaré Baiocchi. A pesquisadora 

assim se pronuncia sobre o assunto:  

 

Desde 1962 sabíamos da existência dos Kalunga, por meio de jornais (1962-1970) e 

alusões literárias do início do século XX (Ramos, 1950). Porém, apesar de planejar e 

executar pesquisa na região em 1970-1971, somente iniciamos o contato com os 

Kalunga no ano de 1982, após o que organizamos o projeto Kalunga: Povo da Terra 

(1981-2004), com o apoio da Universidade Federal de Goiás. (BAIOCCHI, 2006, p. 

17). 

 

Segundo esta autora, os habitantes do lugar afirmam terem sido eles, os pesquisadores, 

os primeiros a chegarem lá. No entanto, mais tarde estes mesmos pesquisadores constataram a 

presença de outras pessoas no local: Padre Pedrocil Guedes; um professor; a Superintendência 

de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM); ciganos vendendo tachos e animais; tropeiros 

com muares para troca; e a Coluna Prestes. “No entanto „nenhum de fora‟ havia percorrido 

toda a região, e sobre aquela população pouco se sabia.” (BAIOCCHI, 2006, p. 18). A autora 

lembra que entre a população de alguns povoados, como Contenda, Vão do Moleque, 

Kalunga, Ribeirão dos Bois e Vão de Almas, já mantinha contatos intermitentes com 

municípios vizinhos. 
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De uma forma geral, as comunidades Kalunga povoam uma região acidentada 

representada pelo Morro da Mangabeira, a Serras do Mendes, do Mocambo, da Boa Vista, da 

Ursa, da Contenda, do Maquiné, do Bom jardim, do Bom Despacho, do Moleque e de São 

Pedro, como informa Baiocchi (2006). O território é cortado pelos rios pertencentes à bacia 

do Rio Tocantins, da qual sobressai o Rio Paranã e seus afluentes, com destaque para os rios: 

das Almas − hoje conhecido como Rio Branco, Ribeirão dos Bois, Rio Prata e Bezerra, além 

de córregos ou ribeirões como: Riachão, Sucuri, Alminha e outros.  

O território Kalunga tem como limites, também conforme Baiocchi (2006), os 

municípios de Arraias (TO), Cavalcante (GO), Teresina de Goiás (GO) e Monte Alegre de 

Goiás (GO). Abrange regiões de cerrado com sua composição paisagística se adequando às 

variações topográficas de vales, serras e chapadas, comuns na região em questão 

(FOTOGRAFIAS 18 e 19).  

 

FOTOGRAFIA 18 - Variação paisagística do Cerrado em território Kalunga, no Engenho II. 

Outubro de 2012 

 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Seu clima se divide em dois períodos: um seco e outro chuvoso. O primeiro se estende 

pelos meses de junho a agosto, o segundo vai de novembro a março. Os demais meses do ano 

podem ser considerados como período de transição. 
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FOTOGRAFIA 19 - Paisagem do Cerrado em território Kalunga de Vão de Almas. Janeiro de 

2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Os povos Kalunga se encontram distribuídos por vários núcleos, que, por sua vez, 

abrigam vários povoados. Baiocchi (2006) apresenta a possibilidade de uma divisão em cinco 

grandes núcleos: Ribeirão dos Bois, Vão de Almas, Vão do Moleque, Contenda e Kalunga, 

deixando de fora o Engenho II. Já Marinho (2008) fala em quatro núcleos principais: Ribeirão 

dos Bois, Vão de Almas, Vão do Moleque e Engenho II. Percebe-se que Engenho II ora 

aparece como núcleo e ora como povoado.  

Nosso entendimento é que o mesmo se constitui como mais um dos muitos povoados 

que compõem o sítio histórico. A partir de dados da SEPPIR (GOIÁS, 2004), destacamos 

alguns dos muitos povoados Kalunga: Sucuriú, Riachão, Contenda, Barra, Saco Grande, 

Curral de Taboca, São Pedro, Areia, Olho D‟agua, Tinguizal, Vão de Almas, Mochila, Boa 

Vista, Congonha, Ema, Maiadinha, Morro, Choco, Ribeirão, Sicury, Brejão, Soledad, Funil, 

Prata, Capela, Maquiné, Engenho II e Diadema. 

Foram nestes espaços que povos tradicionais criaram um gênero de vida e forjaram 

uma identidade particular.  
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CAPÍTULO II 

O GÊNERO DE VIDA TRADICIONAL, SERTANEJO E A FORMAÇÃO 

IDENTITÁRIA DOS POVOS KALUNGA 

 

2.1 Populações tradicionais sob a luz do pensamento geográfico e ciências afins 

 

Pretendemos, neste capítulo, no âmbito do pensamento geográfico e ciências afins, 

elucidarmos as categorias de comunidades/povos/populações tradicionais, sertão/sertanejo, 

remanescentes quilombolas e Kalunga. O foco estará voltado para o objeto desta pesquisa, 

que são os povos que habitam os Vãos da Serra Geral no nordeste do Estado de Goiás.  

„Populações tradicionais‟, segundo Almeida (2001), é uma expressão bastante 

genérica e ainda em construção. A partir deste ponto de vista, afere-se que, no Brasil, um país 

que possui uma grande variedade de gêneros de vida, exista também muitos tipos de 

populações que podem ser denominadas como tradicionais. As populações tradicionais são, na 

grande maioria, resultados de um processo de miscigenação envolvendo o branco colonizador, 

populações indígenas e escravos negros
13

. 

 Antonio Carlos Diegues, baseado em um conjunto de traços culturais, nomeia um 

amplo contingente populacional brasileiro tido como tradicional. Este envolve: “[...] caiçara, 

açoriano, caipira, babaçueiro, jangadeiro, pantaneiro, pastoreio, quilombola, 

ribeirinho/caboclo amazônico, não-amazônico (varjeiro), sertanejo/vaqueiro e pescador 

artesanal.” (DIEGUES et al, 2000, p. 2-3). Outros, como, Shiraishe Neto (2007) e Almeida, 

A. (2008), trocam o termo „população‟ pela expressão „povos e comunidades tradicionais‟, 

listando, como tais: povos indígenas, quilombolas, ciganos, pomeranos, afro-religiosos, 

ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, pescadores artesanais, caiçaras, 

castanheiros, povos dos faxinais, dos gerais e dos fundos de pasto, dentre outros. Como 

vimos, o termo „dentre outros‟ abre a possibilidade de anexação de uma grande variedade de 

grupos denominados tradicionais.  

Cabe ainda ressaltar que outros autores, dentre os quais: Santilli (2005), Arruda 

(1999), Wandscheer (2004), Little (2002) e Almeida (2007), ilustram uma gama extensa de 

estudiosos que trabalham com tal conceito. Eles acrescentam novos tipos humanos aos aqui já 

                                                 
13

 Manoel Diegues Júnior, na obra „Etnias e cultura no Brasil‟ (1980), discute, de forma esclarecedora, os 

diversos tipos resultantes da mestiçagem no Brasil. 
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apresentados, excluem outros e muitas vezes apresentam novas variações com tipos distintos 

provando que este é um conceito amplo e diversificado
14

. 

 Tais tipos humanos costumam, ainda, serem agrupados sob diversas categorias: “[...] 

populações, comunidades, povos, sociedades, culturas – cada uma das quais tende a ser 

acompanhada por um dos seguintes adjetivos: tradicionais, autóctones, rurais, locais, 

residentes quilombolas e muitos outros.” (LITTLE, 2002, p. 2). A estes acrescentamos a 

noção de conhecimentos tradicionais que, segundo Diegues (2000, p. 30), seria definido como 

“[...] o conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural transmitido 

oralmente de geração em geração”. 

Em Diegues (2001, p. 44) as expressões „populações tradicionais‟, „sociedades 

tradicionais‟, „culturas tradicionais‟ e „comunidades tradicionais‟ são usadas sem mostrarem 

diferenciações entre elas. Little (2002, p. 22) nos apresenta formas de classificação de 

populações tradicionais sob temáticas distintas, quais sejam: por um mecanismo analítico; por 

ser capaz de juntar fatores como a existência de regimes de propriedade comum; pela busca 

de autonomia cultural e práticas sustentáveis; no sentido de pertencimento a um lugar 

específico; e por último, pela profundidade histórica da ocupação guardada na memória 

coletiva. Neste sentido, Antonio Carlos Santana Diegues, cita como sendo um dos critérios 

mais importantes para a definição de culturas ou populações tradicionais, “[...] além do modo 

de vida [...] o reconhecer-se como pertencente àquele grupo social particular.” (DIEGUES, 

2001 p. 53).   

Embora tenhamos verificado que vários estudiosos, a exemplo de Diegues (2000) e 

Cunha (2002), em alguns momentos de suas obras, também não fazem distinções entre 

populações indígenas e tradicionais, principalmente quando o contexto é o ambiental, existe 

uma distinção legal dentro da legislação brasileira. Cabe então ressaltar que existem 

instrumentos jurídicos que mostram a distinção, pela força da lei, destes dois tipos de grupos 

populacionais, os quais dizem que “[...] a noção de identidade indígena e a garantia de seus 

direitos advêm da Carta Magna de 1988, assim como do estatuto indígena 13, enquanto que a 

identidade de população tradicional toma a proporção que tem atualmente através da Lei 

9985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.” 

(CAÑETE; AÑETE, 2010, p. 14). Como vimos, estas duas categorias são regidas por 

legislações diferentes, embora, na prática, as leis nem sempre sejam observadas. 

                                                 
14

 Em Cañete e Añete (2010) vamos encontrar uma revisão bibliográfica onde este conceito é analisado de forma 

mais detalhada, de acordo com as concepções de diversos autores. 
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 Existem também aqueles que buscam esta diferenciação na especificidade do 

processo produtivo, econômico. Ou seja, em um contexto em que a economia tradicional, ao 

contrário da capitalista moderna, está subordinada às relações sociais ou, ainda, naqueles que 

situam as diferenças dando prioridade à forma de apropriação e uso do território entre as 

distintas sociedades. Seriam os grupos sociais fundiariamente diferenciados. E também há 

aqueles que procuram situar a diferença priorizando a esfera do saber e da tecnologia 

enquanto tradicionais. Neste caso o foco é a visão de que o uso da tecnologia tradicional de 

baixo impacto tenderia a preservar os recursos ambientais
15

. 

Diegues (2000), em uma abordagem marxista, esclarece que as culturas tradicionais 

estão associadas a: 

 

Modos de produção pré-capitalistas, próprios de sociedades em que o trabalho ainda 

não se tornou mercadoria, em que a dependência do mercado já existe, mas não é 

total. Essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejo dos recursos 

naturais que não visam diretamente o lucro, mas a reprodução cultural e social como 

também percepções e representações em relação ao mundo natural marcadas pela 

idéia de associação com a natureza e a dependência de seus ciclos. (DIEGUES, 

2000, p. 18). 

 

 Nesta perspectiva, as culturas tradicionais se desenvolvem a partir da pequena 

produção mercantil. Elas se distinguem daquelas associadas ao modo de produção capitalista, 

em que tanto a força de trabalho quanto a natureza se tornam mercadorias. Assim, o termo 

tradicional, em suas versões e derivações, é também diversamente utilizado. Território 

tradicional, conhecimento tradicional, sociedade tradicional, povos e comunidades 

tradicionais são alguns deles. Dentre estes, o uso da terminologia „povos e comunidades 

tradicionais‟ ganham importância na atualidade, adquirindo uma conotação política. Almeida, 

A. (2006; 2008), Shiraishe Neto (2007) e Little (2002) fazem parte da gama de autores que 

optam pelo uso destas terminologias.  

  O conceito de povos e de comunidades tradicionais se legitima oficialmente com a 

seguinte definição: 

 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição. (BRASIL, 2007a).  

 

 

                                                 

 
15

 Estas questões serão tratadas, mais detalhadamente à frente, a partir de Little (2002).  
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 Alfredo Wagner Berno de Almeida ressalta que foram as pressões dos movimentos 

sociais que levaram, em 2004, “[...] o governo a decretar a criação da Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais com vistas a implementar uma 

política nacional especialmente dirigida para tais comunidades.” (ALMEIDA, A., 2008, p. 

26). Fato este que mostra o bom grau de mobilização e atuação destas comunidades. 

 Um de nossos entrevistados disse fazer uso sempre do termo „comunidade‟ afirmando: 

“[...] aqui é comunidade, é preciso colocar assim pra conseguir a aposentadoria e outros 

benefícios” 
16

. Esta afirmação é exemplo de como este conceito se situa no plano das 

reivindicações sociais frente ao Estado Brasileiro. 

 Sobre esse assunto assim se expressa Joaquim Shiraishi Neto: 

 

Pode-se asseverar que o termo “comunidade”, em sintonia com a ideia de “povos 

tradicionais”, deslocou o termo “populações”- reproduzindo uma discussão que 

ocorreu no âmbito da OIT em 1988-89, e que encontrou eco na Amazônia através da 

mobilização dos chamados “povos da floresta”, no mesmo período. O “tradicional” 

como operativo e como reivindicação do presente ganhou força no discurso oficial, 

enquanto o termo “populações”, denotando certo agastamento, tem sido substituído 

por “comunidades”, as quais aparecem revestidas de uma dinâmica de mobilização, 

aproximando-se por este viés da categoria “povos”. (SHIRAISHI NETO, 2007, p. 

14).  

 

Percebe-se, assim, no discurso oficial, o uso das terminologias „povos e comunidades 

tradicionais‟ como opção para o direcionamento das políticas públicas, tendo esta sido 

adotada pelos movimentos sociais correspondentes.  

Em face às divergências e preferências do uso das terminologias „populações 

tradicionais‟ ou „povos e comunidades tradicionais‟, colocamos nossa pretensão de não 

adentrarmos a esta discussão. Adotaremos, quando for o caso, a denominação usada por cada 

autor a que fizermos referência.  

Isto posto, voltamos a falar dos caminhos para pensarmos as sociedades tradicionais 

sob a ótica de Antonio Carlos Diegues. Este elenca várias características comuns a estes 

povos, sendo que a totalidade delas se aplicam aos Kalunga. São elas: 

  

a) pela dependência frequentemente, por uma relação de simbiose entre a natureza, 

os ciclos naturais e os recursos naturais renováveis com os quais se constrói um 

modo de vida; b) pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se 

reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse 

conhecimento é transferido por oralidade de geração em geração; c) pela noção de 

território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente; d) 

pela moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que alguns 

membros individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos e voltado para 

a terra de seus antepassados; e) pela importância das atividades de subsistência, 

                                                 
16

 Depoimento de um senhor de 57 anos, liderança Kalunga de Engenho II. Colhido em outubro de 2012. 
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ainda que a produção de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que 

implica uma relação com o mercado; f) pela reduzida acumulação de capital; g) 

importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 

culturais; h) pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à 

pesca e a atividades extrativistas; i) pela tecnologia utilizada que é relativamente 

simples, de impacto limitado sobre o meio ambiente. Há uma reduzida divisão 

técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) 

domina o processo de trabalho até o produto final; j) pelo fraco poder político, que 

em geral reside com os grupos de poder dos centros urbanos; l) pela auto-

identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta das 

outras. (DIEGUES, 2000, p. 22-23). 

 

É neste mesmo sentido que Rinaldo Arruda entende populações tradicionais.  

 

[...] Aquelas que apresentam um modelo de ocupação do espaço e uso dos recursos 

naturais voltado principalmente para a subsistência, com fraca articulação com o 

mercado, baseado em uso intensivo de mão de obra familiar, tecnologias de baixo 

impacto derivado de conhecimentos patrimoniais e, normalmente de base 

sustentável. (ARRUDA, 1999, p. 79). 

 

As ideias de sociedades tradicionais que tecem estes dois autores são perfeitamente 

adequadas para pensarmos nosso objeto de estudo. Estas características serão evidenciadas no 

decorrer da tese e servirão para garantir aos Kalunga a inserção na categoria de populações, 

sociedades, povos ou comunidades tradicionais.  

Não podemos, no entanto, perder de vista o fato de que nenhuma cultura existe em 

estado puro. As ditas comunidades tradicionais podem apresentar um gênero de vida em que 

as características acima se manifestam em maior ou menor intensidade.      

Outra abordagem é a de Costa Filho et al (2009), que fala da temática tradicional a 

partir dos conceitos de comunidade e tradição.  

 

[...] comunidade entendida como um grupo que interage diretamente, face a face, e 

que é capaz de agir coletivamente a partir destas interações, que compartilha um 

patrimônio e um pacote de recursos, dentre eles o território, sobre os quais são 

estabelecidos direitos coletivos. Quanto ao sentido de tradição, percebemos que o 

que é tradicional não são os conhecimentos ou as práticas em si, mas a maneira de 

produzi-los e utiliza-los. Nesse sentido, a tradição é um processo e um laboratório 

coletivo. Os conhecimentos são materializados em dispositivos de ação, em regras, 

em normas, em formas de reconstruir a natureza. Naturalmente, como essas 

comunidades sofreram e sofrem muitas pressões, suas identidades são mesmo efeito 

de processos políticos ligados com o território e com os demais direitos sociais, mas 

também com a autonomia política. (COSTA FILHO; ALMEIDA; MELO, 2009). 

 

O autor destaca o papel da autonomia política necessária no processo de constituição 

do território e evoca o papel da tradição, não como um conhecimento estéril aliado a uma 

prática automatizada e sim como um processo onde o conhecimento e o saber fazer adquirem 
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sentido por serem um aprendizado e uma prática transferida na vivência diária através das 

gerações. 

 Temos na fabricação e uso do tapiti (FOTOGRAFIA 20) um exemplo de artesanato, 

dentre tantos outros, que serve para mostrar a persistência, transmissão e aceitação de um 

conhecimento ancestral usado ainda hoje pelos povos Kalunga. A fabricação e uso de tal 

artefato teria sua origem e transmissão a partir de grupos indígenas que tiveram em contato, 

inclusive de miscigenação, com estes povos.  

 

FOTOGRAFIA 20 - Tapiti, em uma residência de Vão de Almas. Janeiro 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Este é um objeto fabricado a partir de folha de buriti e utilizado em uma fase da 

fabricação da farinha de mandioca. É muito usado na lida diária no interior do habitat onde as 

famílias fabricam, usam e transferem a tecnologia de fabricação da farinha de mandioca para 

seus descendentes, fazendo, assim, parte de sua cultura e tradição.  

Ainda tratando de tradição, como preâmbulo para falarmos de populações/povos e 

comunidades tradicionais, vemos que Pinton e Grenand (2007) têm uma boa definição do que 

seja tradição. Conceito este de real importância para pessoas que, como nós, pretendem 

analisar sociedades como os Kalunga. Assim, para os citados autores, tradição é: “Aquilo que 

do passado persiste no presente ou é transmitido e permanece vivo e aceito por aqueles que o 

recebem e que, por sua vez, no decorrer das gerações, o transmitem.” (PINTON; GRENAND, 
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2007, p. 5)
17

. Segundo esta ótica, embora não tenhamos ouvido, espontaneamente, dos 

Kalunga a frase: “somos povos tradicionais”, obtivemos, em todas as ocasiões que colocamos 

esta denominação, o assentimento no sentido de pertencerem sim a esta categoria. No entanto, 

de forma espontânea, e repetidamente nas mais diversas ocasiões, eles mesmos fizeram uso da 

terminologia „tradição‟. “Aqui a agricultura familiar não dá certo, nós plantamos é de acordo 

com a tradição”
18

. Ou: “Nós vive igual sempre viveu nossos criadores, com base na 

tradição
19

”. E também: “Nossa forma de viver vem dos nossos antepassados que também 

aprenderam com seus antepassados”
20

. 

A ideia de tradição, tal como a descrevem Pinton e Grenand (2007), encontra-se muito 

presente no pensamento, fala e sentimentos de muitos Kalunga. Portanto, a compreensão tanto 

de comunidades tradicionais, como também a de sertanejo, vai muito além da localização, 

abarcando o modo de vida quer no aspecto real quer no imaginário.   

 

 

2.2 Aspectos conceituais do gênero de vida sertanejo sob a luz do pensamento 

geográfico, antropológico, histórico e literário 

 

Nos idos anos de 1907, Capistrano de Abreu, em sua obra Capítulo da história 

colonial: 1500-1800, reeditada pela sétima vez, já fazia referências ao termo „sertão‟. Focava 

ele as dificuldades de comunicação, as distâncias e intermitências das moradias, fatos estes 

que prejudicavam a sociabilidade entre os moradores da região. Para este escritor, a 

consequência da distância entre litoral e sertão seria que este último se manteria, por longo 

tempo, estacionado, alheio ao desenvolvimento verificado no litoral. 

A separação entre as duas realidades, litoral e sertão, tornou-se recorrente nos diversos 

estudos sobre o povoamento do interior do Brasil. Assim, como afirma Alencar (2000, p. 

242), “O sertão está profundamente arraigado na cultura brasileira, seja no senso comum, seja 

no pensamento social ou ainda no imaginário do povo”.  

Quanto ao uso do termo „sertão‟, como esclarecem Arruda, G. (2000), Alencar (2000), 

Amado (1995) e Szturm (1995), dentre outros, remonta ao período medieval português. Em 

Portugal o termo estaria ligado às regiões de terras secas de pouca fertilidade e despovoadas. 

                                                 
17

 Tradução livre do original em francês: “Se qui d‟un passé persiste dans le présent où elle est transmise et 

demeure agissante et acceptée par ceux qui la reçoivent et qui, à leur tour, au fil des générations, la 

transmettent.” (PINTON; GRENAN, 2007, p. 5). 
18

 Depoimento de um senhor de 46 anos, morador do Engenho II. Colhido em outubro de 2012. 
19

 Depoimento de uma senhora de 53 anos, moradora do Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2013. 
20

  Depoimento de um senhor de 60 anos, morador de Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2013. 
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Szturm (1995) busca explicação para o conceito nas primeiras referências encontradas 

no diário de Vasco da Gama (1498) e esclarece que: “De fonte etimológica duvidosa, o termo 

sertão evoca ecos desérticos. De fato, uma das explicações mais plausíveis é a de que este 

termo seria a corruptela de grande deserto, deserto... Sertão.” (SZTURM, 1995, p. 93). Já 

Santos (2012) busca referência na: 

 

[...] língua bunda falada pelas tribos bantos de Angola, está presente no Dicionário 

da Língua Bunda de Angola (1804), de Frei Bernardo Maria de Carnecatim, no qual 

o vocábulo mulcetão (donde celtão, certão) é corruptela do bunda michtu ou 

muchitu ou, ainda cuchitum, através de nasalação dialetal. O termo quer dizer mato e 

era utilizado pela gente do interior da África Portuguesa. (SANTOS, 2012, p. 2). 

 

Mas, Gilberto Mendonça Teles apresenta outra possibilidade, esclarecendo que: 

 

Embora no latim Clássico o conceito de sertão tenha sido expresso por mediterranea, 

orum, ou seja “As terras do centro do país”, “as regiões afastadas da costa” [...] 

chamo a atenção para uma possível explicação etimológica por intermédio do supino 

de serere, sertum, com o significado próprio de “trançado” “entrelaçamento” e com 

o figurado de “embrulhado” “enredado”, “enfileirado”[...] A forma desertum (de- 

sertum: aquele que sai da fileira) passou à linguagem militar para indicar o 

“desertor”, aquele que sai (de-) da ordem e desaparece. Daí o substantivo 

desertanum para o lugar desconhecido para onde foi o desertor, estabelecendo-se 

ainda no latim clássico, a oposição entre o lócus certus e o lugar incerto, 

desconhecido e, figuradamente impenetrável. (TELES, 1991, p. 159). 

 

Esta última discussão etimológica considera que, além da ideia comum à linguagem 

militar de desertor, aquele que foge à ordem, é somada à de trançado, entrelaçado. O que, 

segundo o Atlas de Representações Literárias de Regiões Brasileiras (INSTITUTO 

BRASILEIRO, 2006), faria alusão à vegetação, que, por ser próxima, contínua, se entrelaça.  

Este termo, que transpôs mares, no Brasil chegou com o descobrimento e no decorrer 

de séculos passou por diferentes visões e concepções. O que, no dizer de Teles (2002), não se 

opõe apenas ao litoral, mas também à Corte do Rio de Janeiro, que irá reproduzir a visão de 

Lisboa na linguagem dominadora. Atualmente podemos dizer que este conceito pode também 

representar uma visão contrastante entre urbanização e ruralidade. 

Assim é que, tanto em Portugal como no Brasil, o sertão visto pelo observador, pelo de 

fora, o dito desenvolvido, é visto pelo olhar de quem se percebe como o certo, o habitante do 

lugar conhecido, o lugar privilegiado, o civilizado, no caso, o litoral. Neste contexto não se 

levava em conta o outro, o sertanejo. A este não se dava voz nem existência própria, era fruto 

tão somente da construção do outro. O sertão era então uma região sem lei, isolada, atrasada, 

inculta e pobre. Terra de homens rudes, de animais ferozes, de feiticeiros e de assassinos.  
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Como coloca Alencar (2008), já nos fins do século XVII, mesmo com o início da 

ocupação efetiva do território brasileiro alavancada pela descoberta das minas de ouro e 

pedras preciosas, e o consequente surgimento de vilas e arraiais, o sertão continuou a ser 

identificado como, “[...] o oposto da civilização, que se concentrava no litoral. Era terra sem 

lei, lugar de violência do indistinto, do desregramento e da desordem onde o poder do Estado 

não se estabelecia. A visão detratora do sertão incluía as ideias de atraso, nomadismo, deserto. 

Aos primeiros atributos negativos, somavam-se novos.” (ALENCAR, 2008, p. 244). E outros 

atributos negativos vão se somando aos primeiros: regiões rústicas, difícil acesso, natureza a 

ser vencida, lugar de índios bravios, morada de fugitivos, abrigo de feras e tantos outros. 

Para Alencar (2008), no início do século XIX, em Portugal, o termo sertão retomou o 

seu sentido original, ou seja, voltou a ser sinônimo de interior, perdendo, assim, a conotação 

de negatividade. No Brasil, entretanto, ao longo do mesmo século, a ideia negativa tendeu a 

prevalecer. Um bom exemplo disso é a literatura dos viajantes estrangeiros, a exemplo de 

Auguste de Saint-Hilaire, que assim o demonstra em alguns trechos de sua obra Viagem à 

Província de Goiás: 

 

Mesmo hoje, quando existe em toda a Província de Goiás núcleos de colonização já 

enraizados, qual a mulher que não se assustaria com a distância do litoral que separa 

os portos de mar dessa região central, ou com as fadigas de uma viagem de vários 

meses através dos sertões, onde às vezes faltam as coisas mais necessárias? Os 

descendentes dos primeiros colonos goianos devem forçosamente ter seguido as 

pegadas de seus antepassados; a libertinagem tornou-se um hábito, e o povo vê-se 

constantemente estimulado a entregar-se a ela [...]. (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 53). 

 

Aqui o autor agrega às imagens negativas do sertanejo a noção de libertinagem e, 

como nos mostra a descrição a seguir, da preguiça e maus hábitos. Outras vezes o sertão 

aparece como um deserto, lugar abandonado.  

 

A exceção de uma casinha que me pareceu abandonada, não encontrei durante todo 

o dia nenhuma propriedade, nenhum viajante, não vi o menor trato de terra 

cultivada, nem mesmo um único boi. A região apresenta sempre o mesmo aspecto. 

Os campos ora são quase exclusivamente cobertos de capim, ora se mostram 

salpicados de árvores mirradas e retorcidas. (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 29). 

 

Os aspectos da vegetação que vislumbram o texto acima correspondem às paisagens 

do cerrado em algumas de suas muitas fisionomias predominantes em solo goiano e que, neste 

caso específico, não abriga a ideia de entrelaçamento. 
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Outro autor que aborda a temática é Darcy Ribeiro. Também para ele os sertanejos se 

desenvolveram em áreas isoladas, dispersas, formando pequenos núcleos, tendo conservado 

muitos dos traços arcaicos. Ele assim os descreve: 

 

Contrastam flagrantemente em sua postura e em sua mentalidade fatalista e 

conservadora com as populações litorâneas, que gozam de intenso convívio social e 

se mantém em comunicação com o mundo. Em algumas ocasiões esse 

distanciamento cultural revelou-se mais profundo que as diferenças habituais entre 

os citadinos e os camponeses de todas as sociedades, fazendo explodir as 

incompreensões recíprocas em conflitos sangrentos. Na verdade, a sociedade 

sertaneja do interior distanciou-se não só espacialmente, mas também social e 

culturalmente da gente litorânea, estabelecendo-se uma defasagem que as opõe 

como se fossem povos distintos. (RIBEIRO, 1995, p. 352). 

 

A visão de sertão apresentada por Darcy Ribeiro comunga com a de Euclides da 

Cunha descrita na obra Os sertões. Ribeiro (1995) fala, além da distância entre litoral e sertão, 

também do afastamento entre citadinos e o homem do campo salientando conflitos e 

defasagem cultural entre eles.  

Também entre os Kalunga a ideia de sertão é construída muito mais em razão da 

diferenciação entre os moradores da cidade e os habitantes do espaço rural. Este fato se 

evidencia até mesmo entre eles, a exemplo dos moradores do Engenho II, que é mais 

urbanizado, e os de Vão de Almas, que representam os sertões das ruralidades conservadoras 

e de traços culturais arcaicos. “Ixe, no Vão de Alma? Lá não tem nada não, nem luz elétrica lá 

não tem, o povo esconde de medo de estranho, muitos têm medo até de fala”
21

. Ou então: “As 

muié de lá até hoje tem medo de robá os minino delas”
22

. Para eles, Vão de Almas carece de 

civilização. 

Como vimos, o discurso construído sobre o sertão e seus habitantes no Brasil é 

bastante antigo e, muitas vezes, de conteúdo negativo. Assim nos mostra Diamantino (2003), 

ao vislumbrar uma contraposição entre sertão e litoral, povoado/despovoado. Diz a autora que 

o conceito está também associado à falta de traços culturais civilizados. Para ela é a corruptela 

de desertanu, vocábulo originado do latim vulgar, que significa deserto, região interiorana, 

inculta e distante da costa. A autora acrescenta que, em razão da carência de cultura, o mesmo 

se encontra também associado ao descontrole e ao perigo. 

O conceito sertão, desde sua origem, esteve ligado à falta de civilização e, como fala 

Dias (2009, p. 16), “[...] na mentalidade dos colonizadores, as populações autóctones do 

                                                 
21

 Depoimento de um jovem estudante de 20 anos, morador em Engenho II, ao saber de nossa intenção de visitar 

Vão de Almas. Colhido em outubro de 2012. 
22

 Depoimento de uma jovem de 26 anos, moradora de Engenho II. Colhido em abril de 2010. 
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Brasil eram associadas mais as feras que a humanidade”. Assim sendo, o conceito de 

civilizado reflete a consciência que o ocidente tem de si mesmo, ou seja, um julgamento que 

os coloca em superioridade em relação às sociedades mais antigas ou às atuais, mas com 

hábitos diferentes dos seus. Esta ideia reverbera na atualidade com relação aos moradores de 

espaços urbanizados perante os mais afastados. 

Neste contexto, a noção de sertão assumiu, em nossa cultura, um enorme significado. 

Serviu e serve para designar realidades físicas diversas, sendo também “[...] um dos elementos 

de organização das representações espaciais da sociedade brasileira.” (ARRUDA, G., 2000). 

Corroborando com a ideia, Alencar (2000) diz que: 

 

No Brasil, desde o período colonial, a palavra sertão tem sido empregada para fazer 

referência a áreas as mais diversas, pois seu enunciado depende do lócus de onde 

fala o enunciante. Assim o sertão podia se referir, no período colonial (e até hoje), a 

áreas tão distintas e imprecisas como o interior de São Paulo, da Bahia, a região 

Amazônica, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, além do sertão nordestino onde 

quase se identifica com nordeste. (ALENCAR, 2000, p. 243).  

 

No Estado de Goiás o sertão de nosso interesse é o dos vãos da Serra Geral no 

nordeste do estado, habitat dos povos Kalunga. Como afirma Chaul (2001), ele está ligado à 

ideia de campo, roça e misticismo, enfim, de lugares carentes de urbanização. Esta descrição é 

apropriada para descrever os sertões do Vão do Moleque, do Vão de Almas, da Contenda e do 

Ribeirão dos Bois, dentre outros. 

Mas nem sempre e nem todas as representações dos sertões tiveram conteúdo 

negativo. Em fins do século XIX e início do século XX já se era possível conceber o sertão 

como lugar de autenticidade e o sertanejo como um homem de honra e coragem. Assim, a 

ideia de um país moderno no litoral, em contrapartida a um país refratário à modernização no 

interior, ou mesmo do campo se contrapondo à urbanização, quase sempre conviveu com 

concepções opostas, que acentuavam a autenticidade em contraste com o parasitismo e a 

superficialidade litorânea e urbana (LIMA, 1999).  

Esta situação é bem visível quando se acessa o sertão mítico. Este sempre teve 

conteúdos tanto positivos quanto negativos: atmosfera mágica, paraíso terrestre, natureza 

exuberante, pássaros de cantos maviosos, luar de rara beleza. Mas também de mulas sem 

cabeça, lobisomem, demônios, natureza hostil e violência. É assim que “Esses mitos lendas e 

cantos, elementos vivos do imaginário popular brasileiro, tornam-se subsídios condensadores 

e formadores de identidades novas, que também nasceram nos sertões do país.” (DIAS, 2009, 

p. 23). 
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O espaço simbolizado é também muito presente no cotidiano Kalunga, a exemplo de 

determinados lugares como a mata, espaço que conjuga o mundo natural com o sobrenatural. 

Amorim (2000) faz referência ao relato de um ser mítico que habita as matas: “[...] um 

„neguim‟ que mora em cima das árvores e se diverte enganando e assustando os que por ali 

passam.” (AMORIM, 2000, p. 118). Outros relatos da autora dão ainda notícias de que, 

principalmente nas margens do Rio Paranã, que corta boa parte das terras Kalunga, fala-se em 

botos e botas, nego d‟água, sereias e outros seres magníficos.  

Como vimos, o sertão Kalunga, assim como os demais sertões brasileiros, é palco de 

uma infinidade de lendas e mitos, aqui apenas exemplificados. Eles passam de uma geração a 

outra veiculando emoções e atribuindo sentido à existência coletiva de suas populações. Esta 

visão também se encontra representada nas obras literárias e nas letras de músicas que 

enaltecem a autenticidade do sertão e do sertanejo. Alencar (2008) vai encontrar os valores 

dos sertões presentes nos romances regionais como O sertanejo, de José de Alencar, na poesia 

e na música, sendo estes elementos de mediação entre cultura erudita e popular. Na década de 

1920 o movimento modernista vai dar uma cara nova ao sentido e à representação do sertão. 

 

Os modernistas utilizam o humor e a ironia para introduzir um sentido de crítica 

política e sociológica em relação ao interior brasileiro. Na “falação”, texto com que 

OSWALD DE ANDRADE apresenta o seu Pau-brasil, em 1924, juntam-se “O 

Sertão e favela”, com a miséria identificando as duas palavras. (TELES, 1991, p. 

167, grifo do autor).  

 

Assim, os sertões são focados, além das obras literárias, nos textos poéticos, no 

cinema e, sobremaneira, nas músicas em que se destacam artistas e escritores como: Menezes 

(2011), Nepomuceno (1999), Souza (2005), Morais e Saliba (2010), Almeida (2004), Neves 

(2003), Chaveiro (2007), Santos (2012) e muitos outros.  

Um bom exemplo de apego ao sertão identitário ganha vulto na década de 1930, 

quando, segundo Pimentel (1997), aparece uma nova experiência musical. Trata-se das 

chamadas músicas sertanejas de raiz, música caipira ou ainda, moda de viola. Pode-se 

encontrar interpretação deste gênero musical na cantora Inezita Barroso.  

 

Esta noite eu tive um sonho. Acordei muito assustado. Sonhei que o mundo 

moderno no sertão tinha chegado. O verde da minha roça eu vi tudo arrasado. O 

ribeirão poluído, carreador todo asfaltado. Deus me livre! O que vai me acontecer se 

esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer
23

. 

 

                                                 
23

 Música intitulada Pesadelo de caboclo. Composição de Adauto Santos, interpretada por Inezita Barroso. 
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Este gênero musical reporta à sociedade rural, dando nova configuração ao signo do 

sertão, salientando seu caráter de autenticidade, legitimidade, saudosismo e apego ao rincão 

querido. Este pequeno trecho de música nos remete a um depoimento de uma senhora 

Kalunga: “Só fui em Cavalcante uma vez. Fiquei doida pra vim imbora, meu lugá é aqui. 

Num aguento viver na cidade não”
24

.  

Visto como categoria cultural, o sertão, nas palavras de Neves (2003), afirma-se pelos 

antecedentes socioculturais de sua população, exprimindo “Poder de evocação de imagens, 

sentimentos, raciocínios, e sentidos” (NEVES, 2003, p. 158), construído ao longo de sua 

experiência histórica. Foi assim que o termo se tornou um importante signo da cultura 

brasileira. 

Para Dias (2009) o conceito de sertão não se aplica apenas à maior parte da extensão 

do Brasil, como também diz respeito a configurações distintas de clima, vegetação, 

topografia, formas de ocupação do território e, consequentemente, a tipos de culturas diversas. 

Assim, dá-se razão ao que fala Alencar (2000, p. 243) que considera que, para designar esta 

mancha imprecisa que recobre o interior do Brasil, a referência melhor seria sertões, no plural, 

ao invés de sertão. Os povoados que compõem o território Kalunga, embora apresentem 

similaridades entre sua vegetação, que é típica do cerrado, e na forma de ocupação territorial e 

cultural, apresentam diferenciações na sua constituição topográfica e climática. “Aqui é 

Chapada, o clima é bom, muitas nascentes. Lá pro lado do Vão do Moleque e Vão de Almas é 

fundo de serra, mais seco e quente, água só dos rios. Lá é vale, é sertão”
25

.   

A compreensão que temos do sertão/sertanejo é completada pelo que afirma Marcelo 

Cervo Chelotti.    

 

As gentes do sertão são dotadas de um gênero de vida que lhes é bem peculiar e que, 

apesar das transformações inerentes a integração dos povos, mantém traços muito 

marcantes na sua estrutura social, principalmente nas comunidades rurais, nos 

pequenos povoados, e porque não, nos grandes centros urbanos metropolitanos, 

onde são reproduzidas tais relações, extrapolando em muitos casos a região cultural, 

delimitada geograficamente. (CHELOTTI, 2008, p. 56). 

 

Hoje é possível encontrar Kalunga residindo na periferia de alguns municípios e, 

sobremaneira os mais jovens, trabalhando e estudando em cidades como Brasília, Cavalcante 

e, em menor escala, Goiânia. Nestes novos ambientes eles não só reproduzem sua cultura 

como a agrega a ela novos valores, dando-lhe conotações diferenciadas. 

                                                 
24

 Depoimento de uma senhora de 61 anos, moradora do Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2011. 
13

 Depoimento de um senhor de 62 anos, morador de Engenho  II. Colhido em abril de 2010. 
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Mas, de modo geral, eles se identificam por habitarem regiões rurais com um gênero 

de vida parecido com as demais populações tradicionais que habitam os muitos sertões 

brasileiros. Para nós o sertão concreto, científico, geograficamente estabelecido em algum 

lugar, no caso o território Kalunga, passa a encontrar, no contexto literário, um elemento que 

dará unidade na compreensão do gênero de vida da comunidade em estudo.  

Os aspectos físicos do habitat Kalunga, nas regiões de serras e vales profundos com 

dificuldade de acesso, serviram para fazer deste sertão também uma oportunidade de abrigo e 

proteção para pessoas, que na maioria das vezes, empreendiam fuga das regiões mineradoras 

ou buscavam, no interior, a possibilidade de sobrevivência. 

No contexto apresentado acreditamos que a leitura das obras científicas aliadas às 

literárias, a exemplo de Os sertões, de Euclides da Cunha, mas, principalmente Grande Sertão: 

veredas, de Guimarães Rosa, servem para ilustrar o sertanejo habitante de nossos rincões.  

Lembramos que, como diz Chelotti (2008), tanto o sertão literário quanto o científico são 

discursos produzidos sob óticas que dependem fundamentalmente da sensibilidade e da 

percepção do autor, independente se for ciência ou literatura. É pensando assim que nosso 

estudo, que se deu por via do conhecimento científico, inspira-se também em algumas obras 

literárias. 

Estas últimas foram especialmente úteis para relacionarmos as interpretações 

geográficas ao universo simbólico. Pois, como admite Chaveiro, 

 

A narrativa literária tece fotografias imaginárias que ajudam a desvendar conflitos 

sociais, modos de vida, organização do trabalho, forma e função de cidades, hábitos 

de morar, cultura alimentar, modos de falar, eventos culturais, molecagens, 

traquinagens, astúcias de camponeses, lazer, situações amorosas, preconceitos, 

violência e encantamento pela natureza como componentes de enredos e situações 

de uma certa “geografia do sertão”. (CHAVEIRO, 2007, p. 2-3). 

 

A literatura para a qual voltamos o nosso olhar faz referência a um mundo passado que 

se reatualiza no trânsito das gerações e que, como diz Chaveiro: “É como se avisasse que o 

sertão está vivo – e palpita, de alguma maneira, no que somos e no que fazemos.” 

(CHAVEIRO, 2007, p. 3). Esta ideia nos remete a Riobaldo, personagem de Grande sertão: 

veredas, quando evoca um sertão universal: “O sertão é do tamanho do mundo.” (ROSA, 

1986, p. 68). E que, em muitos casos, podemos completar: O sertão está dentro de nós! Já 

trazemos suas reminiscências ao construir nossas histórias de vida. 

Este sertão de tantos adjetivos no decorrer de sua história foi área a ser desbravada, o 

eldorado a ser explorado, lugar de perigos e medos, de misérias, mas também de paisagens 
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belíssimas e de povo hospitaleiro. Conforme a visão dos estudiosos que o retrataram, oscilava 

entre lugar de homens fracos, dados ao ócio, à preguiça, e também de homens fortes, 

decididos e corajosos. No primeiro caso sobressaem os naturalistas europeus, que já 

perambulavam pelo Brasil Central na primeira metade do século XIX. Como exemplo deste 

primeiro modo de ler o sertão podemos citar Saint-Hilaire (1975). No segundo, Rosa (1986), 

e, mediando estas posições, Cunha (2002), com sua visão positivista de cunho denuncista, 

transitando entre os dois. 

Este Brasil literário é percebido na obra Os sertões, de Euclides da Cunha. A obra se 

ampara em uma rica descrição paisagística que acentua os dados geográficos e geológicos 

para retratar um episódio específico de caráter político-social, que foi a Guerra de Canudos. 

Este estudioso se ocupa em descrevê-la com a miséria e violência própria do confronto entre 

uma sociedade rústica (sertaneja), que representava a nacionalidade arcaica e devia ser alçada 

à modernidade, e o poder constituído (Estado), na defesa de interesses diversos. A elite 

constituída buscava a manutenção de seu status e os sertanejos, os meios de prover sua 

subsistência. O elemento fundante deste conflito se encontra nas questões ligadas à posse da 

terra.  

O sertão visto sob o prisma João Guimarães Rosa (1986), na obra Grande sertão: 

veredas, representa um período de transição que, na concepção de Sidney Valadares Pimentel, 

transita entre uma posição “[...] particularmente vergonhosa para se converter em algo 

universalmente dramático.” (PIMENTEL, 1997, p. 19).  

Diferentemente daqueles que o conceberam como lugar do ócio, da preguiça, da 

miséria, maus costumes e ignorância, existe um sertão, que como indica Pimentel (1997), de 

espaço privilegiado do entendimento humano e que tem, como pano de fundo, paisagens do 

cerrado, que também são as paisagens do território Kalunga.  

O sertão de Guimarães Rosa se apresenta cheio de metáforas, é terra de homens fortes, 

tementes a Deus e ao diabo.  

 

Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo 

rio...Uma só, para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, 

embrenho a certo; e aceito as preces de compadre meu Quelemém, doutrina dele de 

Cardéque. Mas, quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias  é crente, 

metodista:  a gente se acusa de pecador, lê alto a bíblia, e ora, cantando hinos belos 

deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. (ROSA, 

1986, p. 15). 

 

Os Kalunga são também muito religiosos e, historicamente, professam a religião 

católica na sua forma mais tradicional. Relatos afirmam que até pouco tempo as rezas eram 
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feitas em latim
26

. No entanto, crenças variadas, de conteúdo africano ou mesmo evangélico, já 

se tornaram comuns entre eles. “Eu já fui na reunião de evangélico, mas minha religião 

mesmo é a católica”
 27

, diz um deles. 

Há, porém, que não perder de vista a carga de valores simbólicos associados ao termo 

sertão e que autores como Guimarães Rosa tão bem representa. Os homens, em Guimarães 

Rosa, vivem em terras indomadas, cheias de surpresas, e primam pela capacidade de enfrentar 

as situações mais adversas. “O sertão não chama ninguém às claras; mas, porém, se esconde e 

acena.” (ROSA, 1986, p. 487). “Sertão o senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, com 

as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado! E bala é um pedacinhozinho de 

metal.” (ROSA, 1986, p. 18). 

As situações de adversidades, perigos e surpresas apresentadas nas narrativas de 

Guimarães Rosa não exime outros sertões. Entre os Kalunga há situações de conflito 

envolvendo fazendeiros, grileiros e militares, dentre outros. Estes, por fazerem uso da força de 

forma desigual, levaram os moradores do sertão a utilizar da astúcia e a criar estratégias para 

sobreviver e permanecer em suas terras. Marinho (2013) faz uso de vários relatos para mostrar 

estratégias de sobrevivência dos Kalunga em períodos de conflitos. Um deles diz respeito à 

passagem da Coluna Prestes pelo território. Segundo a autora, foram vários os depoimentos, 

incluindo o de uma moradora do povoado de Capela, de 86 anos, que afirmou que os Kalunga, 

em determinados momentos de crise, abandonavam suas casas e passavam os dias „entocados 

no mato‟, escondidos, só cozinhavam à noite, para que a fumaça não chamasse a atenção 

daqueles que os ameaçavam. 

 

A depoente afirmou ser criança nesse período, o que me levou à época de meados de 

1930, no período da Coluna Prestes, que ocorreu a partir de 1925, percorrendo 12 

estados, cerca de 36 mil quilômetros. Sob a liderança de Luís Carlos Prestes e 

Miguel Costa, eles saqueavam, roubavam, matavam todos que se opusessem a eles. 

(MARINHO, 2013, p. 249).  

 

Em determinados contextos, no território analisado, em pleno século XXI, ainda é 

possível ter uma ideia de sertão como lugar violento, longe da presença do poder constituído, 

à revelia da urbanização, onde a vida se realiza em um contato intenso entre homem e 

natureza. Mas, Guimarães Rosa nos brinda com um sertão belo e selvagem, que prima pela 

riqueza dos detalhes presentes no linguajar e na descrição geográfica que o representa.  

 

                                                 
26

 Relatos de duas matriarcas, de 56 e 62 anos, uma do povoado de Riachão e outra de Engenho II, 

respectivamente. Colhidos em janeiro de 2011. 
27

  Depoimento de senhora de 38 anos, moradora do Engenho II. Colhido em outubro de 2013. 
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Jacaré choca − olhalhão, crespido do lamal, feio mirando na gente. Eh, ele sabe se 

engordar. Nas lagoas onde nem um de asas não pousa por causa de fome do jacaré e 

da piranha serrafina. Ou outra- lagoa que nem não abre o olho, de tanto junco. Daí 

longe em longe, os brejos vão virando rios. Buritizal vem com eles. Buriti se segue, 

segue. (ROSA, 1986, p. 29).  

 

Esta descrição denota um ambiente de força, beleza e sustos. A presença do homem 

em um contato tão próximo com a natureza, demanda integração, conhecimento e respeito. 

Assim acontece com o Kalunga: “Lá no fundão, na grota de cerrado fechado, não vi, mas ouvi 

o barulho da onça. Era um rosnar rouco, baixo, de arrepiar. Fui saindo devagar, tremendo de 

medo, fugi”
28

.  

Estes relatos e descrições paisagísticas do cerrado, tanto no sertão Kalunga quanto no 

sertão de Guimarães Rosa, denotam que neste ambiente o sertanejo se constrói, faz-se no 

caminhar.  

Em Grande sertão: veredas Guimarães Rosa cede o dom da palavra (relato) ao 

personagem Riobaldo, que faz uso dela da forma culta, como se fosse inculta. A fala é a do 

sertanejo, não a do escritor. Diferentemente, Euclides da Cunha, em Os sertões, ao descrever 

o sertanejo, fala por ele descreve e interpreta sua terra e sua luta pelos seus próprios 

parâmetros. O que serve para ilustrar a fala de Menezes (2011, p. 44), quando este afirma que 

a literatura sertanista é a do escritor citadino fingindo de sertanejo, “[...] que escreve para um 

leitor também ele citadino, a respeito de uma cultura diferente da sua”. Certamente o Grande 

sertão: veredas está aí para redimir esta colocação. Nesta obra o autor prende o leitor pelos 

aspectos geográficos, culturais, pelo enredo, pela emoção e pelos traços físicos e psicológicos 

dos personagens.  

Os Kalunga do vale do Paranã falam por si e deixam entrever os sertanejos que são. 

Almeida (2003) também analisa os sertões. Ela o faz pelo viés das representações, 

considerando que: 

 

A construção discursiva sobre o sertão espelha a maneira como ele é pensado e uma 

maneira específica de “ver” o mundo. O olhar, o ato de contemplar a natureza, não é 

uma atitude natural. Pelo contrário, ele é resultado e uma instituição da cultura que 

inventou essa contemplação. E lhe deu uma significação e valor. (ALMEIDA; 

HATTS, 2003, p. 71). 

 

 Esta forma de ver o sertão coloca a cultura como direcionadora da construção 

discursiva. Assim, o sertão não existe por si só, ele é a concepção que cada um tem dele. 

 

                                                 
28

 Depoimento de um senhor de 50 anos, morador de Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2011. 
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Por um longo período que vai do descobrimento do Brasil até aproximadamente a 

década de 1920, os significados que recobriram o signo giravam em torno de uma 

constelação de atributos, cujo denominador comum se aproximava da ideia de 

perigo virtual. Esses atributos- de que a categoria, a seu tempo, nasceu impregnada-

remetiam para noções próximas das ideia de distância, terra sem lei, lugar povoado 

por indígenas e feras, lugar sem conforto devido ao vácuo de civilização, lugar 

oposto à todas as conquistas a que o litoral permitia ter acesso, reino absoluto da 

liberdade e do desregramento, lugar de conquista, espaço habitado por bandoleiros e 

selvagens  onde a desordem imperava etc. (PIMENTEL, 1997, p.17-18).  

 

Embora esta ideia negativa nunca tenha sido completamente abolida, outra surge 

agregando noções novas as quais o autor chama de “impulso domesticador do sertão”.  

Portanto, no alvorecer do século XX, segundo o mesmo autor, a ideia de sertão passa por uma 

ressignificação, com a criação de novos campos discursivos que irão introduzir mudanças 

significativas na concepção do que seria o sertão e o sertanejo. No período compreendido 

entre 1920 e 1950, em pleno modernismo, o sertão ganha contorno representativo de 

autenticidade e, após a década de 1950, período da publicação da obra „Grande sertão: 

veredas‟ surgem novos discursos que buscam a revalorização e a ressignificação da ideia de 

sertão.  

Um exemplo salutar da reinvenção e revalorização contemporânea é a festa de peão de 

boiadeiro, evento temático que procura reviver a ideia do sertão pastoril, dando ênfase, 

inclusive, a um novo gênero musical, de referência norte-americana, a música country. Ou 

mesmo outros estilos musicais como o intitulado sertanejo universitário.  

Este último, embora, carregue o codinome sertanejo, na maioria dos casos tem sua 

existência ligada ao urbano, onde o que prevalece em suas letras são os conteúdos amorosos 

passionais – o que leva, muitas vezes, a que o estilo seja jocosamente nominado de música de 

corno, ou de exaltação da masculinidade e de apelo sexual. Estes novos estilos musicais já não 

possuem o caráter melancólico e saudosista das músicas sertanejas de raiz ou da moda de 

viola.  

Como vimos, além das variadas formas, incluindo aquelas ligadas ao urbano com 

nuances temporais, com que foi tratada a temática sertão e sertanejo no decorrer da história, 

muitos outros autores o analisaram dando ênfase às localizações espaciais, focando as mais 

variadas regiões brasileiras.  

O sertão do qual fala Saint-Hilaire pode ser o interior da província de Goiás; o de 

Euclides da Cunha, a área da caatinga e o agreste baiano chegando até o cerrado; Maria 

Geralda de Almeida engloba o norte de Minas Gerais, expandindo para a região central de 

Goiás, e o nordeste brasileiro, como o Piauí, e ainda o Mato Grosso do Sul e parte do Mato 

Grosso; os sertões são os gerais de Guimarães Rosa que perpassam Minas Gerais, Goiás e 
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Bahia; para Jean-Maurice Morisset é a Chapada dos Veadeiros indo até as comunidades 

Kalunga; já Darcy Ribeiro propõe uma ideia de que a cultura sertaneja se difunde através dos 

currais de gado, pelo sertão do Nordeste árido até os cerrados do Centro-Oeste.  Muitos outros 

autores o espacializa focando as regiões mais diversas como no nosso caso que o vemos em 

alguns povoados Kalunga. Portanto, os sertões são muitos (MORISSET, 2001).  

Vários outros autores abordaram a temática, remetendo, muitas vezes, aos clássicos 

aqui apresentados com alguns elementos novos. Assim o é com Szturm (1995) que, fazendo 

uso de uma visão poética sobre o sertão, o retrata na sua paisagem geográfica, salientando os 

hábitos e costumes dos homens que o habitam. 

Encontramos nele uma descrição paisagística que serve para descrever o que 

visualizamos nas várias viagens que empreendemos em nossas pesquisas de campo: “São 

contrastes bruscos entre chapadas cortadas por campos rupestres moldados pelo vento e que 

sugerem ruínas de velhas cidades e fortificações, fendas onde correm riachos que se protegem 

do fogo e da aridez, plantas adaptadas ao fogo que florescem na seca, imensidões despojadas 

onde pequenos jardins naturais surgem subitamente.” (SZTURM, 1995, p. 95) 

(FOTOGRAFIAS 21 e 22). 

 

FOTOGRAFIA 21 - Paisagem florística na região Kalunga do município de 

Cavalcante - A. Novembro de 2011 

 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 
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FOTOGRAFIA 22 - Paisagem florística na região Kalunga do município de 

Cavalcante - B. Novembro de 2011 

 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Complementamos o texto com a reprodução de relatos de viagens por nós feitos, nos 

quais descrevemos viagens empreendidas aos rincões Kalunga de Engenho II e Vão de 

Almas. 

 

Trafegamos por estradas de chão estreitas e pedregosas, não raro margeadas por 

escavações profundas fruto de um constante processo erosivo. Mas a paisagem que 

contemplamos era de uma rara beleza: vales profundos, serras e morros cobertos por 

uma vegetação rarefeita deixavam à mostra o afloramento da rocha matriz com suas 

escarpas limitando o horizonte. É comum encontrar nessas formações rochosas as 

mais diversas representações esculturais. Um exemplo emblemático disso é o morro 

do “Dedo do Moleque”, que nos remete à ideia de uma mão fechada com o dedo 

indicador em riste apontando para o céu azul como querendo mostrar que tanta 

beleza é obra exclusiva do criador. Na fitofisionomia, além de matas, predominam 

vegetações herbáceas arbustivas com eventuais árvores de pequeno porte, compondo 

um grande mosaico onde alternam e mesclam-se às fisionomias diversas do cerrado. 

Ao nos aproximarmos de nosso destino, o que notamos não foram as amplidões dos 

planaltos, às vezes tão comuns nas paisagens cerradeiras, mas sim as verticalidades 

das escarpas que vão morrer em veredas e depressões profundas[...] sempre verdes 

independente das estações do ano. Nos fundos de vales, povoando os lugares mais 

úmidos, a beleza estética das árvores retorcidas compete com as palmeiras e 

buritizais que, do alto da imponência de seus troncos eretos, exibem cachos repletos 

de frutos amarronzados, promessas de alimentação para homens e animais. Então, 

voltamos no tempo e indagamos ao pensamento: seria essa paisagem a mesma 

visualizada pelos aventureiros que por ali transitaram nos séculos XVII- XVIII? Se 

assim foi, que sentimentos invadiriam esses homens ao contemplarem essa 

imensidão de beleza e diversidade? Ao olharmos esse conjunto paisagístico, seu 

aspecto preservado nos faz pensar que pouco ou nada mudou ali, no decorrer dos 

séculos. Mas o olhar do viajante, na sua árdua tarefa, já tão acostumado a este 
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espetáculo paisagístico, talvez não comungasse com a emoção que sentimos ao 

contemplá-lo. (AMORIM, 2010, p. 214-215).  

 

Enfatizamos que, além da importância dada à descrição paisagística, faz-se necessária 

uma atenção especial que deverá ser dada à marca do homem para se caracterizar o sertão. 

 Referindo-se a um período específico que, no entanto, pode perfeitamente ser 

estendido para outros períodos e realidades, Szturm coloca que, historicamente ligado ao ciclo 

do couro, este homem carrega sua herança de usos e costumes oriundos deste período. “[...] o 

que implica uma aproximação à paisagem marcada por certos hábitos e tendências, um  certo 

olhar que necessita ser investigado antes que dês por entre fios elétricos, pixels e bits da (pós) 

modernidade”. (SZTURM, 1995, p. 94).  

Estes sertões em travessias frente à eminência das novas tecnologias estão 

representados também na letra da música de Inezita Barroso, que assim expressa: 

 

Vi um caboclo inspirado, com uma guitarra na mão olhando a luz de mercúrio 

cantando “Luar do Sertão” (...). Até mesmo a caboclinha que foi sempre a inspiração 

de um caboclo em serenata teve uma transformação, trocou a sua janela, luz da lua e 

o violão pela luz de um luar falso de uma televisão. Eu fui num baile na tulha tava 

cheio de mulhé trocaram o nome da tulha agora virou “discoté”, um cantor esquisito 

pulava e fazia vorta, me dissero o nome dele era um tal de João Três vorta.
29

 

 

Estes textos chamam a atenção para a necessidade de um olhar investigativo que 

evidencie as características de um período antes que o movimento modernizador vá, aos 

poucos, „civilizando‟ os sertões.  Este movimento modernizador pode ser notado no povoado 

Kalunga de Engenho II. Lá os fios elétricos simbolizam certas condições da vida urbana: já se 

é possível acessar canais televisivos, ter internet, usar eletrodomésticos, celulares e outros 

apetrechos. Os costumes também mudam e as músicas e danças que agora os moradores 

adotam, se não são as de „João Três Vorta‟, também não são os ritmos e danças tradicionais 

que predominam nos festejos. A Sussa e a Cavaleira
30

, por exemplo, vão, em muitas ocasiões, 

sendo substituídas por danças como o forró e as músicas eletrônicas.  

  Portanto, se olharmos para a evolução do significado e utilização que este termo teve 

em seu processo histórico e cultural no Brasil, pudemos constatar que o mesmo sofre 

acréscimos e alterações, em um processo em que os aspectos positivos também reivindicam 

seu lugar.  

                                                 
29

 Música intitulada Pesadelo de caboclo. Composição de Adauto Santos, interpretada por Inezita Barroso. 
30

 Sussa: dança feminina tradicional dos Kalunga. Cavaleira: tipo de dança masculina que remete à lida com o 

gado. Estes tipos de danças são hoje reproduzidas em vários momentos e situações, como nas folias de Santos 

Reis. 
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Na atualidade um número significativo de escritores/pesquisadores trabalha com a 

temática Kalunga. Entre eles: Godinho (2008), Almeida (2003), Marinho (2008, 2013), Szturn 

(1995), Ungarelli (2009), Veloso (2007), Amorim (2010), Moreira (2013), e tantos outros. 

Tais autores usam o termo sertão com o significativo de alcançar o interior, a natureza ainda 

preservada, e buscam acessar culturas diferenciadas. Exploram a possibilidade de entrar em 

contato com outros sistemas de análises que vão, desde questões ligadas às políticas públicas, 

posse e uso da terra, a questões de gênero, meio ambiente, religião, saúde, educação e lazer, 

dentre outros.   

Está evidente para nós a necessidade de superarmos a visão tradicionalista de se olhar 

o sertão e abrir espaço para pensá-lo além dos aspectos objetivos, visualizando também 

aqueles do ponto de vista subjetivo. Foca-se, então, na atualidade, também aspectos como os 

mitos, ritos e lendas, elementos imprescindíveis para entender o imaginário sertanejo. 

 Embora admitamos a existência de uma delimitação geográfica do sertão, não é este o 

único nem o principal fator que o determina. Ele também se caracteriza pela cultura 

específica, pelo ambiente rural além da condição de transitoriedade. Neste contexto, os 

sertanejos Kalunga são os habitantes do Vale do Paranã, que abraça, entre outros, o povoado 

de Vão de Almas. Exclui-se desta denominação os habitantes de Engenho II. Isto pelo fato de 

que os mesmos, ao mesmo tempo em que se urbanizam, não se consideram, não denominam e 

nem tampouco aceitam tal identificação. Para eles, sertanejo é uma identidade negada e de 

forte carga pejorativa. 

Quanto a este referencial, ao ser usado pelos de fora para identificar o sertão Kalunga, 

em muitos casos, ainda remetem aos significados que predominaram nos primeiros séculos da 

gestação do conceito. Ou seja, são significados que o identificam como sendo um sertão 

subalterno com realce nos aspectos negativos. Esta visão persiste na representação que dele 

fazem os muitos moradores das cidades vizinhas e mesmo dos próprios Kalunga, a exemplo 

dos moradores do Engenho II. De acordo com Silva (2007), era comum ouvir dos moradores 

dos municípios próximos ao sertão Kalunga a acusação de serem eles, os Kalunga, pessoas 

sujas, preguiçosas, feiticeiras, pobres e ignorantes.  

Já no povoado Kalunga de Engenho II, o que também predomina é a visão detratora do 

sertanejo, ao mesmo tempo em que se esforçam para deixar claro que ali não é sertão e, 

consequentemente, não seriam sertanejos. “Nossa região é alta, não falta água boa, clima 

bom, tem mais recurso”
31

. Outros afirmaram com o dedo apontando para a serra; “Sertão é 
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 Depoimento de um senhor de 57 anos, morador de Engenho II. Colhido em outubro de 2012. 
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por traz daquela serra, vai passando serra até chegar no sertão. Lá é fundão, fundo de vale, 

vão de serra”
32

.  

E ainda: “Lá tudo é difícil, falta recurso, água só dos rios, é mato, falta estrada e todo 

tipo de assistência”
33

.Tal visão se justifica por adotarem um conceito de sertão antigo, em que 

o usual é ressaltar os aspectos físicos e se amparar na ideia de atraso, tão comum aos 

pensadores que o descreveram segundo o modelo tradicional. 

Respostas parecidas também recebemos de várias pessoas que, ao serem arguidas, 

responderam que tanto Vão do Moleque quanto o Vão de Almas são sertões. Alguns 

moradores de Vão do Moleque, com os quais estabelecemos contato em Cavalcante, e vários 

em Vão de Almas, identificam-se como sendo moradores do sertão.  

Uma liderança Kalunga, presidente da Associação Quilombola, residente em Engenho 

II, afirmou: “Sertão é em torno do Paranã, de fora a fora, lugar quente, abafado, vegetação 

seca, não tem grande vereda, o mais é pecuária e pobreza”. E completou: 

 

Criar gado no sertão também é difícil, às vezes falta pasto, tem muitas ervas 

venenosas e bichos igual a onça que também ataca o gado. A onça é danada, aqui 

mesmo eu já perdi duas vacas esse ano. Uma tava mojano, a onça matou e só comeu 

a língua. A outra, uma novilha, essa ela comeu também um quarto dela. Não pude 

aproveitar nada, pois foram mortas no romper do dia e eu só fui no pasto à tarde, 

quando cheguei lá já tinha passado muito tempo, não deu pra aproveitar a carne.
34

  

 

Os moradores de Engenho II negam a identidade sertaneja ao mesmo tempo em que 

nominam e definem como sertões outros espaços, como o Vão do Paranã, de fora a fora. 

Sertanejos são outras pessoas: homem rude, iletrado, supersticioso, atrasado e pobre.  

Mas, para o sertanejo de Vão de Almas e de Ribeirão dos Bois, morar no sertão 

significa certo gosto pela solidão, entrar pelo interior, povoar regiões ermas, conviver com 

povos indígenas, enfrentar dificuldades, como a falta de comunicação, as intermitências das 

moradias, a pobreza, a presença de animais selvagens e peçonhentos e a natureza, muitas 

vezes, hostil. Enfim, o homem, nesta parte do sertão tem que ser forte, pois as dificuldades 

são extraordinárias. Mas, significa também liberdade e autonomia para escolher onde 

construir suas roças e moradias, para professar sua fé e viver segundo suas tradições, estar na 

terra em que seus antepassados foram enterrados, habitar lugares conhecidos e cotidianamente 

percorridos, permanecer no pedaço de chão que escolheu para viver e criar seus filhos, 
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 Depoimento de uma senhora de 32 anos, moradora de Engenho II. Colhido em Outubro de 2012. 
 
33

Depoimento de guias dois turísticos, de 27 e 35 anos, moradores do Engenho II. Colhidos em outubro de 2012. 
34

  Depoimento de uma liderança Kalunga, de 57 anos, morador de Engenho II. Colhido em outubro de 2011. 
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relacionar-se com a natureza segundo sua lógica e seus valores. Enfim, o vale do Rio Paranã 

com seus afluentes é um lugar que chamam de sertão e, ao habitá-lo, eles se reconhecem e são 

reconhecidos como sertanejos. O que denota o sentimento de pertencer ao território que lhe 

pertence. E que remete fundamentalmente à questão da identidade. 

 

 

2.3 De quilombo a Kalunga, a construção de uma identidade  

 

Ao vislumbrar o espaço físico do nordeste goiano pensamos no que diz Fiabane 

(2005): Goiás se configurava como refúgio ideal para a formação de quilombos. Esta 

condição é verdadeira naquilo que concerne ao território Kalunga. Vale, no entanto, lembrar 

que, como afirma o mesmo autor, embora a situação geográfica seja decisiva, o que define 

realmente o quilombo é o elemento humano que o integra. 

O alvorecer do século XVIII foi palco de movimentações humanas, muitas delas 

quilombolas. Maestri (1988) ilustra este período afirmando que uma quantidade enorme de 

cativos, durante o regime escravista, embrenhou-se pelos sertões e por ali se estabeleceram. 

Insere-se neste processo o nordeste goiano, que ainda no período colonial serviu como rota de 

fuga e abrigo para escravos provenientes não só das minas de Cavalcante, mas também de 

outros lugares de Goiás, da Bahia e de outras regiões.  

Com a decadência da mineração, e mais tarde a abolição, os negros forros e mesmo 

antigos donos de minas, empobrecidos pela decadência das mesmas e que não lograram 

retornar aos seus lugares de origem, ruralizaram-se, adentrando pelo interior do País, 

formando fazendas de criatório de gado e praticando uma agricultura voltada para o próprio 

consumo. Com o decorrer do tempo, outras pessoas, entre negros e brancos, juntaram-se aos 

primeiros. Aprenderam a conviver com o indígena, secularmente habitante da região, 

constituindo um caldo cultural específico e compondo o que hoje pode ser denominado de 

gênero de vida Kalunga.  

Para pensarmos o gênero de vida Kalunga é necessário falar em cultura, identidade e 

diferença. Estes conceitos, na atualidade, apresentam-se sob as mais diversas formas, dando 

razão a Hall (2001), que afirma que as identidades modernas se encontram deslocadas, 

fragmentadas, mudando segundo a forma em que o sujeito é representado ou questionado. O 

que leva ao entendimento de que a cultura e as identidades não são fixas nem imutáveis. 

A constituição da identidade Kalunga variou no decorrer do espaço-tempo em torno da 

negação ou aceitação do ícone quilombola. Esta situação ambígua se manifestou até mesmo 
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internamente nas comunidades, em termo da constituição de identidades diferenciadas, que se 

apresentavam sob a denominação de „donos da terra‟ e „negros de verdade‟. 

Marinho (2011), em sua dissertação de mestrado, cujo objeto de estudo foi a 

comunidade Kalunga de Vão do Moleque, relata que os moradores desta comunidade se 

colocavam como sendo superiores aos demais Kalunga. Esta superioridade estaria 

evidenciada, sobremaneira, em relação aos Kalunga do Vão de Almas. Os habitantes do Vão 

do Moleque fundamentam sua identidade com base na tese do embranquecimento. Portanto, 

reivindicavam um reconhecimento baseado em sua descendência branca, na atividade 

econômica privilegiada de criadores de gado e na autoafirmação de serem herdeiros legítimos 

das terras de seus antepassados; seriam, então, „os donos da terra‟. No que pese o fato de 

serem ambos Kalunga, os moradores do Vão do Moleque se sentiam e se apresentavam como 

superiores, inclusive no sentido estético, por serem mais altos, mais claros e mais bonitos, 

segundo eles mesmos. Assim, diferenciavam-se dos moradores de Vão de Almas, que são 

agricultores de pele mais escura, identificados como posseiros e reconhecidos pelos 

moradores do Vão do Moleque como sendo os „negros de verdade‟ – o que para eles significa 

serem os reais descendentes de escravos na região.  

Verifica-se aí uma definição essencialista e histórica da identidade dos moradores do 

Vão do Moleque. Eles sugerem que existe um conjunto autêntico de características que eles 

partilham e que perdura por longo tempo, cuja característica principal é a de serem os 

legítimos donos das terras que ocupam e que teria sua gênese na Lei de Terras de 1850. Esta 

visão se subsidia claramente em uma posição essencialista, pois se eles adotassem uma visão 

não-essencialista focariam tanto as diferenças quanto as características comuns ou partilhadas 

entre os moradores do Vão do Moleque, Vão de Almas e outros núcleos de sertanejos 

Kalunga, e também desses com seu entorno, que seriam os de fora
35

. 

Como vimos aqui, a identidade é construída no diálogo com o outro, o diferente. Ou 

como diz Woodward (2008), a identidade é relacional, pautada pela diferença e sustentada 

pela exclusão, sendo então marcada por uma relação simbólica em relação a outras 

identidades. A emergência de identidades, em especial as identidades diferenciadas, situa-se, 

segundo a mesma autora, em um ponto específico do tempo, estando ligada a antecedentes 

históricos. 

 No caso dos Kalunga, muitas vezes as reinvindicações identitárias estão baseadas em 

alguns pontos, tais como: aspectos naturais − como no caso dos moradores do Engenho II, 
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 Condicionou chamar de, “os de fora”, aos não Kalunga: moradores do entorno, pesquisadores, turistas dentre 

outros. 
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que dizem: “Aqui não é sertão, aqui é chapada, tem muita água. Sertão é lá pros vão de serra, 

Vão de Almas, Vão do Moleque, pra lá”; baseada na raça − ser ou não descendentes de 

africanos escravizados, “Não sei nada disso de ser descendente de escravo não”; baseado na 

relação de parentesco − “Quase todo mundo aqui é descendente das mesmas famílias”; com 

base na economia − criadores de gado (donos da terra) ou agricultores (negros de verdade); de 

base social − neste caso, a diferença étnica foi vista primeiro pelos de fora que os chamavam 

de calungueiros
36

, pretos, sujos e feiticeiros (SILVA, 2007). E assim por diante. 

Como vimos, os Kalunga reafirmam sua identidade cultural no processo relacional que 

estabelecem com outros Kalunga e também com os de fora. Assim, a identidade embasada na 

posse da terra dos moradores do Vão do Moleque depende de algo fora dela. A dos moradores 

de Vão de Almas, ou mesmo dos moradores da comunidade de Engenho II, região de 

chapadas, com relação aos residentes dos Vãos, moradores do sertão, ou então, com relação 

ao uso da palavra Kalunga, distingue-se pelo que não são. Sua identidade é, assim, marcada 

pela diferença. Por diversas vezes, em nossas entrevistas, ouvimos a afirmativa „eu não sou 

Kalunga, Kalunga é quem mora lá pros lados da Serra dos Kalunga, na Contenda, no 

Tinguizal‟. Também ouvimos, moradores dos municípios vizinhos ao sítio que, 

pejorativamente, denominam de calungueiro todos os moradores dos vãos.  

No entanto, a tendência destas diferenciações é a de serem superadas. Mesmo porque, 

estas pessoas almejam participar das novas possibilidades políticas que se apresentam, tanto 

naquilo que diz respeito à regularização de seus territórios quanto à participação nos 

benefícios propiciados pelas políticas públicas oferecidas pelos órgãos governamentais. 

Tornam-se, então, propensos a superar as divisões internas no sentido de se reconhecerem, 

todos, como participantes da mesma identidade, sendo esta ligada à ideia de remanescentes 

quilombolas e em torno do codinome Kalunga. Assumem, então, uma história comum, a 

afinidade cultural, além do compartilhamento de um território. Assim sendo, estamos falando 

em uma identidade cultural que se constrói e reconstrói. Neste sentido, como diz Stuart Hall, 

“A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar” (HALL, 2003, p. 43), e 

assim o é com as identidades. 

No caso dos Kalunga, a leitura feita sobre o processo de construção da sua identidade 

não está isenta de polêmicas. Estas polêmicas se estabelecem, principalmente, entre os 

estudiosos que trabalham com a temática quilombola. Trava-se uma disputa entre os que 
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 De acordo com Marinho (2013), a denominação Kalunga nem sempre foi a recrutada para identificá-los. 

Outros nomes também servem para fazer referência aos mesmos, tais como: calungueiros, molequeiros, povos 

dos vãos, gente do sertão e pretos da Chapada. 
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assumem uma abordagem de cunho essencialista e os não-essencialistas. Kathryn Woodward, 

em estudos sobre a guerra dos Balcãs (Iugoslávia), fala sobre uma tensão existente entre 

perspectivas essencialistas e não-essencialistas
37

, tendo como base o contexto da guerra entre 

sérvios e croatas. Suas colocações servem para promover o entendimento em torno destas 

duas perspectivas. 

 

Uma definição essencialista da identidade “sérvia” sugeriria que existe um conjunto 

cristalino, autêntico, de características que todos os sérvios partilham e que não se 

altera ao longo do tempo. Uma definição não essencialista da identidade sérvia 

focalizaria as diferenças, assim como as características comuns ou partilhadas, tanto 

entre os próprios sérvios quanto entre os sérvios e outros grupos étnicos. 

(WOODWARD, 2008, p. 12). 

 

Ressaltamos que, ao acessar o conceito de identidade para a análise da população 

Kalunga procuramos evitar a forma simplista que nos é dada pela forma essencialista de 

análise. Buscamos referências em uma abordagem mais ampla, não-essencialista, voltada para 

o entendimento dos novos acontecimentos, novas demandas e problemas sociais. Buscamos, 

assim, direcionar nosso foco para os contextos sociais e culturais em que a cultura e a 

identidade são frutos de um processo e não de uma condição natural, historicamente ou 

biologicamente determinada. Concordamos, no entanto, com Woodward (2008), para quem 

muitas vezes, a constituição de certas identidades se nutre de reivindicações essencialistas 

para se autoafirmarem ou mesmo para desqualificar, de acordo com o interesse de quem as 

invoca.  

Entre os não-essencialistas temos a Associação Brasileira de Antropólogos (ABA), a 

Constituição Brasileira de 1988, bem como grande parte dos próprios Kalunga, sobretudo as 

lideranças e os jovens que hoje já se assumem como remanescentes quilombolas. Do outro 

lado, temos aqueles que os analisam evocando as características essencialistas de quilombos 

históricos, como no caso de políticos envolvidos com questões de terras, a exemplo da 

bancada ruralista
38

, e alguns estudiosos, a exemplo de Joãomar Carvalho de Brito Neto. Este 

autor, em sua tese de doutoramento, defendida na França em 2006, concebe os Kalunga como 

sendo camponeses negros como tantos outros no Brasil. Nega-lhes o status de quilombolas. 

Com esta visão, expressa em outra obra, ele assim se pronuncia:  

 

Os calungas não seriam descendentes de quilombo algum do século XVIII, mas da 

linhagem dos moradores que, a partir do final da exploração do ouro, foram se 
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 Com o mesmo sentido, Santos Júnior e Backs (2008) e Capinan e Cardel (2004) também desenvolveram 

discussões sobre estas duas perspectivas. 
38

 Esta questão será mais bem trabalhada no quarto capítulo desta tese. 
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acomodando e se estabelecendo no vale do Paranã. Com o passar dos anos, outros 

contingentes populacionais foram se incorporando à vida da região, atraídos pelos 

estímulos determinados pela dinâmica da estruturação econômica que foi bafejando 

aquela esquecida região do Estado de Goiás. (BRITO NETO, 2002, p. 5). 

 

O autor justifica esta colocação alegando que não há registro histórico da existência de 

quilombo na região. Sobremaneira com as dimensões espaciais do território Kalunga. 

 

A propósito, uma das poucas pistas de existência de quilombos na região encontra-

se no relatório do governador Dom João Manoel de Melo: ele revela que, por volta 

de 1760, existiam alguns quilombos na região do Rio Paranã, chegando a reunir 

cerca de 200 escravos fugitivos. As autoridades tiveram que contê-los, mas não há 

registros de sua organização social, política, econômica ou de sua organização 

militar. A partir daquela data, a história não mais registra a existência de quilombos 

em Goiás, embora a escravidão só viesse a ser abolida mais de um século depois, em 

1888. (BRITO NETO, 2002, p. 4). 

 

Faz parte da argumentação do autor o fato de que os Kalunga teriam sua origem ligada 

ao processo de ocupação diferenciada desta parte do cerrado goiano. Obedeceriam eles ao 

mesmo processo de ocupação levado a efeito pelas demais populações pobres conhecidas que 

habitam nossos sertões. Para ele, muitos descendem, em escala longínqua, dos antigos 

escravos oriundos das minas de Cavalcante ou que foram trazidos para a região no século 

XVIII. Ainda segundo Brito Neto (2002), muitos moradores da região chegaram 

posteriormente, principalmente no bojo da Marcha para o Oeste, a partir dos anos de 1930. 

Outros teriam vindo após a década de 1950, atraídos pela valorização desta parte do cerrado. 

Não divergimos das ideias do autor com relação ao povoamento da região, o que se discute é 

se esta população pode ou não ser considerada remanescente quilombola. 

Outros autores, dentre os quais Thais Alves Marinho, servem como exemplo dos que 

falam, não da confirmação, mas sim da possibilidade da existência de um quilombo histórico 

na região dos Kalunga
39

. Com base em relatos de moradores, a autora assim se pronuncia: 

“Outros moradores também indicam o Vão de Almas como sendo o berço do quilombo, mais 

especificamente o povoado de Sucuri, localizado do lado norte do Rio Paranã.” (MARINHO, 

2013, p. 227).  

Tal como o conceito de cultura e identidade, o de quilombo também não encontra 

unanimidade na sua construção. O mesmo foi adquirindo conotações e sentidos diferenciados 

no decorrer do tempo e na intenção daqueles que o utilizaram. No Brasil colônia, em plena 

vigência do período escravista, e mais tarde, já no período imperial, os escritores 
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 Em sua tese, defendida em 2013, Thais Alves Marinho apresenta cópias de documentos históricos que servem 

como indicadores de que pode ter havido quilombos na área Kalunga, sobremaneira em Vão de Almas. 
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comprometidos com a ordem vigente e representantes do pensamento da maior parte da 

sociedade da época − a exemplo de Pita (1976), Barleu (1974), Rodrigues (1945), Varnhagem 

(1962), descreviam os quilombos como sendo um caso de polícia. Advogavam eles a 

necessidade de sua localização e destruição, como ocorreu com o Quilombo de Palmares, já 

que estes representavam transgressão à ordem vigente. 

A ideia cruel sobre como deveriam ser tratados os escravos que empreendiam fugas, 

de modo geral, reverberava no dia-a-dia dos negros escravizados. Estes eram considerados 

como simples objetos, não se levava em conta seus sofrimentos, sentimentos, aspirações e 

desejos. Nesta trajetória, já na década de 1930, alguns autores, a exemplo de Freire (1936), 

mantiveram, em relação aos quilombos
40

 e quilombolas, uma visão equivocada, à medida que 

davam à relação entre escravo e escravizador um sentido de certa harmonia e até de 

solidariedade. Ao mesmo tempo em que defendiam uma superioridade racial e cultural do 

senhor em relação ao cativo. Este contexto ambíguo de entender este tipo de relação perdurou 

por muitos anos, até que por volta do ano de 1947, segundo afirma Fiabane (2005), acontece 

um salto qualitativo na análise da concepção de quilombo. Verificamos, então, que escritores 

como Carneiro (1964), Moura (1959), Péret (2002), Arruti (1998, 2006), Almeida (2000), 

Fiabani (2005) e O‟Dwyer (2010), entre outros, comprometem-se com uma visão muito mais 

generosa, crítica e realista do fenômeno quilombola. 

Como vimos, no âmago deste processo, vários estudiosos, tanto no período colonial 

quanto na atualidade, usam, para definir quilombos, as formas mais variadas. Fiabani (2005) é 

um dos que elenca e analisa vários autores e conceitos de quilombos. Um deles, 

representativo do período escravista, apresenta como indicadores de um quilombo: a fuga e a 

reunião de mais de quatro negros localizados distantes dos povoados (mato), com formação 

de ranchos e pilões que atestavam a fixação e estabilidade do grupo. Estas condições, mesmo 

no período colonial, apresentavam-se bastante diversificadas, tanto no número de habitantes, 

em torno de dois a seis indivíduos, quanto na existência ou não de ranchos e pilões, ou mesmo 

de atividades ilícitas e fixação geográfica.   

De forma geral, a característica central na definição de quilombo se constituía na 

autolibertação do jugo da escravidão e na resistência. O contexto da época aponta na direção 

da “[...] necessidade de tornar o conceito mais amplo, ao criminalizar a ação quilombola, para 

que a definição servisse às mais diferentes situações.” (FIABANI, 2005, p. 271). A 

importância de discriminar o número de quilombolas se deveu, principalmente, para 

                                                 
40

 Os termos „quilombos‟ e „quilombolas‟ aparecem na literatura brasileira sob outras denominações, tais como: 

calhambolas, carambolas, mucambos, palmarinos, papa-mel e outros. 



81 

 

determinar o preço a ser pago ao capitão do mato pela captura dos fugitivos. É verdade 

também que a contagem dos escravos atendia aos interesses das autoridades, que queriam 

mostrar façanha na apreensão de um número maior desses indivíduos.  

Este conceito transpôs séculos, em uma constante marcha de ressignificação em que 

muitos autores usam da visão antropológica, histórica ou política. Oliveira (2001), Leite 

(2002), Linhares (2002), O‟Dwyer (2002); Barcellos et al (2004), Carvalho (1995), dentre 

outros
41

, discutem o conceito entendendo-o segundo as mais diversas concepções e 

aplicações. É neste contexto que José Maurício Arruti afirma não ser possível falar em 

quilombo sem adjetivá-los. 

 

Seja por meio da fórmula legal que lança mão de “remanescentes”, ou das tentativas 

de ajuste desta, por meio de “contemporâneos”. Seja ainda por que são necessárias 

distinções entre estes, quando se usa “urbanos” ou “rurais”. Ou, quando se quer 

tipificá-los, por meio de “agrícola”, “extrativista”, “nômade” etc. Ou, finalmente, 

quando se fala em “históricos”, de forma complementar ou concorrente àquelas 

formas anteriores, já que falar em “quilombos históricos” tem servido tanto para 

especificar quanto para deslegitimar os “quilombos contemporâneos”. (ARRUTI, 

2008, p. 1).  

 

Assim sendo, para Arruti (2008), o termo quilombo é uma categoria em disputa. 

Disputa esta que se manifesta, inclusive, com relação à forma como o plano analítico se 

conecta com os planos políticos e normativos. Enfim, esta é uma problemática em curso. 

Como vimos, as comunidades remanescentes de quilombos chegam dando novo 

significado às antigas comunidades negras rurais, que, segundo Arruti (2006), penetram 

também o meio urbano, indo até a bairros no entorno de terreiros de candomblé. Isto mostra a 

flexibilização e a complexidade que gira em torno do tema na atualidade. 

A ressemantização do termo quilombo ganha corpo com a Constituição de 1988 e 

também a partir do documento publicado em 1994 pela Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), no âmbito do grupo de trabalho sobre comunidades negras rurais. A 

partir de então, o termo quilombo, embora ainda tenha um conteúdo histórico, vem sendo 

ressemantizado pela literatura especializada e pela sociedade civil, representada por entidades 

que trabalham com segmentos negros em todo País. Assim, a ABA, seguindo solicitação do 

Ministério Público, emitiu um parecer afirmando que pensa o quilombo como um conceito 

que abarca toda a comunidade negra rural de descendentes de escravos, que sobrevivem da 
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Adelmir Fiabani é um dos autores que analisa uma extensa lista de obras que trabalham com essa temática e 

que poderá servir de sugestão de leitura para o aprofundamento do conceito. 
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agricultura para o próprio consumo, com manifestações culturais de forte vínculo com o 

passado. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 1994).  

Propõe-se, assim, que o termo quilombo seja entendido como grupos que 

desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 

característicos em um determinado lugar, cuja identidade se define por “[...] uma referência 

histórica comum, construída a partir de vivências e valores partilhados.” (ARRUTI, 2008, p. 

2). Seriam também, segundo o citado autor, caracterizados por alguns traços substantivos 

relativos à sua territorialidade, principalmente no que diz respeito ao uso comum e à 

utilização das terras de acordo com suas atividades sazonais, produtivas ou outras. “[...] 

caracterizando diferentes formas de uso e ocupação do espaço, que tomam por base laços de 

parentesco e vizinhança, assentados em relações de solidariedade e reciprocidade.” (ARRUTI, 

2008, p. 2). O entendimento de quilombo passa, assim, por dois significados, um histórico e 

outro contemporâneo. 

 

A historiografia definia como quilombo o fenômeno histórico singular objetivo. Ou 

seja, a comunidade formada por cativos que libertavam da escravidão sua força de 

trabalho. Para a associação dos antropólogos, por motivos políticos e ideológicos 

eventualmente socialmente positivos, quilombo seria, no presente, qualquer 

comunidade rural de afrodescendentes com manifestações culturais ligadas ao 

passado. (FIABANE, 2005, p. 422). 

 

Coerente com esta visão, a autoatribuição é o elemento fundante para que uma 

comunidade se assuma como sendo um quilombo contemporâneo, de acordo com a definição 

da ABA, ou, como reza a Constituição de 1988, remanescente quilombola. Abre-se, assim, a 

possibilidade para que qualquer comunidade negra rural, ou mesmo urbana, que mantenha 

referência cultural afrodescendente, esteja apta a se declarar como sendo membro de um 

quilombo contemporâneo ou remanescente quilombola. 

Alguns autores buscam, nas denominações de quilombos históricos ou, por outro lado,  

quilombos contemporâneos ou remanescentes quilombolas, diferenciar aqueles com 

características coloniais dos representativos da atualidade. Neste sentido, os Kalunga seriam 

remanescentes quilombolas ou membros de quilombos contemporâneos. Considera-se que os 

quilombos contemporâneos ou remanescentes quilombolas não são obrigatoriamente isolados, 

não se referem a resíduos, nem sempre originam de movimentos de rebeldia, não fazem uso 

individual da terra, nem se definem pelo número de habitantes. Seriam, na verdade, resultado 

de lutas e conquistas (ARRUTI, 2008).  
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Estas condicionantes consideram, inclusive, secundárias a busca de traços culturais 

africanos para o reconhecimento de remanescentes quilombolas e adotam a autodefinição 

como critério válido para tal. Abre-se, a partir daí, novas possibilidades para que os Kalunga, 

livres de julgamentos de base historicistas, essencialistas ou culturalistas, possam ser 

reconhecidos como remanescentes quilombolas. 

Se formos analisar os Kalunga na atualidade apenas pelas descrições 

culturalistas/essencialistas, que usa a definição de quilombo do período colonial, certamente 

encontraríamos traços, como comida, dança e misticismos, mas não documentos definitivos 

que os coloquem em tal condição. No entanto, o abrigo dado pela própria Constituição de 

1988 e a possibilidade da autoatribuição irá dar, a estas comunidades, legitimidade para 

reivindicar seus direitos como remanescentes quilombolas que são. 

Enfim, como vimos, o termo quilombola serviu para múltiplas interpretações e variou, 

no decorrer da história, como sendo, dentre outras: uma forma de resistência frente à violência 

da escravidão; volta aos costumes africanos; lutas de classes; resistência cultural; anseio por 

liberdade; e liberação da força de trabalho. Hoje se apresentam como sendo sujeitos de 

direito, apontando, assim, para um momento de transição na identidade, a qual inclui os 

moradores do território Kalunga. 

Outra marca da diferença nestas comunidades, agora de caráter processual, espacial e 

temporal, aparece na denominação da palavra Kalunga. Esta palavra possui significados e 

interpretações diferenciadas e, às vezes, até contraditórias quando surge na literatura sobre a 

temática, em Baiocchi (2002, 2006), Marinho (2008, 2013), Veloso (2007), Godinho (2008), 

Silva (2007) e Silva (1998) e também naqueles que oralmente nos informam sobre ela. Neste 

caso, a contradição envolve a população do entorno do sítio, que sempre, em maior ou menor 

escala, conviveu com eles, e os próprios Kalunga.  

De modo geral, o termo Kalunga pode ser identificado como uma palavra mágica, uma 

divindade do culto banto, ou imagem ou fetiche dessa divindade. Lienhard (1998), por sua 

vez, afirma que Kalunga é Kalungangombe, deus angolense, deus das profundezas do globo 

terrestre. Nos cultos de umbanda e candomblé, Kalunga significa mar, campo sagrado para o 

repouso dos ancestrais (cemitério). Em quimbundo, é tratamento de pessoa, ilustre; pode 

significar ainda: a morte, o inferno, o oceano e o senhor. “Kalunga é também sinônimo de 

negro. Pode ser uma boneca ou figurinha de pano, madeira, osso ou metal, representando a 

forma humana ou animal.” (BAIOCCHI, 2006, p. 36). E pode também significar coisa 

pequena, sem muita importância. 
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Porém, nossas investigações mostraram que Kalunga, para os moradores do entorno 

do sítio, serve para nominar todos os moradores dos vãos, chapadas e serras da região. No 

passado, na cidade, o nome teve uma conotação depreciativa, podendo significar, segundo 

Silva (2007), feiticeiros, pessoas porcas e preguiçosas.  

Nos diversos depoimentos que colhemos, entre Kalunga, foram raras as exceções em 

que a referência ao codinome não tivesse conteúdo de ordem geográfica: uma localidade, um 

acidente geográfico, uma planta.  Ele estava, muitas vezes, fora do lugar de onde se fala. “Lá 

pros lados da Contenda, em Tinguizal, do outro lado do Paranã”, diziam. A descrição do 

mesmo fazia alusão a uma região de veredas, lagos, rios, grotas e sobremaneira de uma planta 

do mesmo nome existente no lugar (FOTOGRAFIA 23).  

 

FOTOGRAFIA 23- Planta de nome Kalunga, povoado de Vão de Almas. Janeiro de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Além disso, havia ainda um homem já de idade, morador do local, que era 

reconhecido por este nome. Na verdade, nunca ouvimos do próprio Kalunga nenhuma 

referência à África ligada a esta palavra.  

Na visão de Brito Neto (2002), a partir de 1983 a pesquisadora Mari Baiocchi passou a 

denominar de Kalunga todos aqueles moradores, não sem provocar reações contrárias, 

principalmente porque o termo calungueiro tinha conotação pejorativa entre os habitantes das 

cidades vizinhas e entre eles próprios. 

No entanto, nos últimos tempos, tornou-se muito mais comum ouvir „somos todos 

Kalunga‟. Esta afirmação é mais incisiva quando vinda das lideranças e dos jovens, 

principalmente dos moradores de Engenho II. Estes, inclusive, usam com desenvoltura os 
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termos como „comunidade‟ e „território‟, mostrando estar atentos às novas propostas políticas 

para a região.  

A atenção que vêm recebendo da mídia, a presença amiúde de turistas e de 

pesquisadores querendo saber sobre eles, aliado ao reconhecimento jurídico de seu território, 

tem feito com que eles não só adotem esta denominação, como a reivindiquem e, em alguns 

casos, até se orgulhem dela. No entanto, alguns ainda se incomodam, a exemplo de um jovem 

de Ribeirão dos Bois, que, insatisfeito com o assédio, e muitas vezes o incômodo provocado 

pelos de fora, afirma: “se pudesse tirar esse nome Kalunga de nós eu tirava”
42

. O mesmo 

estava descontente com pessoas que chegavam até eles com projetos que não se efetivavam. 

Afirmou que algumas pessoas chegam com projetos, mobiliza-os e depois desaparecem sem 

dar continuidade ao trabalho iniciado, causando prejuízo e desconforto para as pessoas do 

lugar.  

Em algumas ocasiões verificamos a presença de pesquisadores, que se alojavam em 

casas de famílias Kalunga, permanecendo por dias à custa destes, sem sequer colaborar com 

as despesas de alimentação. Em certa ocasião encontramos, na residência de um casal de 

idosos, na comunidade de Diadema, um homem que se dizia pesquisador, mas que 

verificamos não estar ligado a nenhuma instituição e que sequer sabia falar de seu projeto para 

o lugar. Neste caso a dona da casa se mostrou muito incomodada com a presença constante 

dessa pessoa. Fatos como estes mostram que alguns moradores locais têm motivos para 

relutar em assumir a nova identidade. Mas, de uma forma geral, tudo aponta no sentido de que 

a maioria dos Kalunga hoje adotam, com mais tranquilidade, a identidade étnica que se gesta.   

Os Kalunga passaram, no decorrer da sua história, por diferentes construções e 

desconstruções de suas identidades, adaptando-se às exigências ou conveniências do 

momento. Assim, sua estruturação identitária se deu através de práticas, comportamentos, 

representações e ícones que os identificam como: população/ povos ou comunidades 

tradicionais, sertanejos, chapadeiros, donos da terra, negros de verdade e quilombo 

contemporâneo ou remanescentes quilombolas. Isto quer dizer que as comunidades 

remanescentes de quilombos criam e recriam sua condição para poder se amparar na 

Constituição de 1988 e, assim, terem garantidos seus direitos e darem sustentação ao seu 

gênero de vida (MARINHO, 2011).  
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 Depoimento de um senhor de 42 anos, morador de Ribeirão dos Bois. Colhido em janeiro de 2011. 
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CAPÍTULO III 

KALUNGA - EXPRESSÃO DE UM GÊNERO DE VIDA 

 

3.1 A área dos Kalunga em Goiás 

 

O território Kalunga, segundo Silva (1998), foi, no passado, conhecido por „sertão do 

governo‟, nome dado à região localizada às margens do Rio Paranã que, por não estar ainda 

ocupada por criadores de gado, eram tidas como pertencente ao governo. Este ambiente, além 

de servir de berço para vários rios (FOTOGRAFIAS 24 e 25), abriga uma grande variedade 

de animais e plantas que compõem, com as pessoas que o habitam, um ambiente físico e 

cultural rico e diverso. 

 

FOTOGRAFIA 24 - Rio que corta terras Kalunga no município de Cavalcante. Novembro de 

2011 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Existe, no lugar, uma grande quantidade de recursos alimentares e curativos que são 

ofertados à população e aos animais da região. As pessoas mais velhas fazem referências 

constantes às plantas utilizadas como remédios, alimentos e objetos de uso diário. No que diz 

respeito aos produtos, como folhas, flores, frutos, cascas e raízes, são tantas as suas aplicações 

quanto são os conhecimentos tradicionais existentes sobre eles. Vários estudiosos, como 

Ungarelli (2009), Baiocchi (2006), Massarotto (2009), Marinho (2011), Amorim (2010) e 

Rigonato (2005), atestam a exuberância e riqueza paisagística desta parte do território.  
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FOTOGRAFIA 25 - Paisagem da região Kalunga entre Engenho II e Vão de Almas. Janeiro 

de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

No estado de Goiás, as regiões norte e nordeste concentram mais de 50% da vegetação 

nativa de cerrado.  Os municípios que abrigam os Kalunga, segundo dados de Novais, Lobo e 

Ferreira (2008), como Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, possuíam, 

sucessivamente: 95,94%, 59,78% e 98,44% da vegetação típica do cerrado ainda preservada. 

No entanto, é também verdade que se encontra aí, principalmente entre os Kalunga, um dos 

maiores índices de pobreza do estado de Goiás. Ressalta-se, no entanto, que para falar em 

pobreza significa encarar o fenômeno de forma multidimensional, pois a mesma não poderá 

ser avaliada apenas segundo dados materiais. Amartya Sen (2001) considera diversos fatores 

propositores de bem estar ou o impedimento deles como sendo propositores de pobreza. A 

maioria dos Kalunga se entende como pobres e usam as questões como escassez de alimentos, 

dificuldade de acesso, de assistência à saúde como fatores predominantes da situação de 

pobreza. 

Os dados sobre pobreza no nordeste goiano são discutidos por Carvalho (2003) e por 

Tiburcio e Valente (2007), para os quais as famílias Kalunga se encontram abaixo da linha de 

pobreza e, algumas, abaixo da linha de indigência. Estes dados, por um lado, evidenciam a 

necessidade de preservação ambiental, por outro, chamam a atenção não só para a urgência de 

políticas públicas voltadas para a melhoria das condições de vida da comunidade, mas 

também para uma maior eficiência daquelas já existentes. 
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As comunidades contam, no momento, com auxílios como aposentadorias rurais, 

salário maternidade e cestas básicas, dentre outros. Mas, em nossas pesquisas constatamos a 

existência de um número ainda grande de idosos que não conseguiram se aposentar. Quanto 

às cestas básicas, encontramos, em Vão de Almas, muitos que não a recebem, mesmo 

possuindo o perfil exigido para tanto. Entre os que adquiriam o direito, muitos não a recebem 

mensalmente, passam, em média, de três a quatro meses sem o benefício.  

Veloso (2007), em trabalho de campo para sua dissertação, levada a efeito em 2007 no 

povoado de Engenho II, afirma que observou que em um período de 90 dias fora entregue 

apenas uma cesta. A intermitência na entrega dos alimentos e de outros benefícios foi a nós 

relatada por pessoas de várias comunidades que visitamos.  

Ao buscarmos explicações junto ao chefe da Associação Kalunga de Cavalcante sobre 

as dificuldades relatadas, soubemos que as cestas básicas não chegam com regularidade e nem 

em número suficiente para todos que precisam. Quanto às aposentadorias, muitos com direito 

a elas não as recebem por não estar com sua documentação em dia. Lembramos que a grande 

maioria dos idosos deste território não foi alfabetizada, o que dificulta a obtenção da 

documentação exigida.  

E os problemas não cessam por aí. Um exemplo desta situação foi a que presenciamos 

em trabalho de campo que fizemos na comunidade de Vão de Almas, em janeiro de 2013. Na 

ocasião nos acompanhou uma liderança Kalunga de Cavalcante. Entre as muitas residências 

que visitamos nos chamou a atenção uma em que fomos recebidos por uma senhora bastante 

humilde. Esta se dirigiu ao líder Kalunga e perguntou se o mesmo teria levado sua cesta 

básica, ao que ele respondeu que não.  

A mesma teria que ir a Cavalcante, outra pessoa não poderia trazer para ela, pois tinha 

que assinar uma lista constando ter recebido o benefício. Após ouvir tal afirmativa a senhora 

ficou com o olhar nublado e semblante entristecido. Confidenciou-nos não possuir o valor 

necessário para pagar a condução para Cavalcante – que é de R$ 50,00, para buscar a cesta.  

Outro evento que nos pareceu salutar veio da fala de um senhor que nos afirmou que 

sua cunhada, por ocasião do nascimento do filho, não quis receber o abono maternidade por 

acreditar que o governo estaria pretendendo, com este benefício, fazer um cadastro das 

crianças nascidas na região para, posteriormente, tirá-las de seus familiares. Este fato nos fez 

lembrar outros relatos de membros da comunidade Kalunga, de Vão do Moleque, Vão de 

Almas e Engenho II, que diziam que, no passado, fazia parte das travessuras dos índios, que 

perambulavam pela região, roubar as crianças, devolvendo-as depois em lugares diferentes 

daqueles de onde foram retiradas.  
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Alguns pais jamais encontraram os filhos levados pelos índios. Um senhor de 63 anos, 

residente no Vão de Almas, confidenciou-nos que, quando criança, lembra que seus pais se 

escondiam sempre que aparecia algum estranho; temiam que eles pudessem vir a expulsá-los 

de suas terras. 

Diante deste contexto, cabe-nos indagar: Como vivem os Kalunga? Como é seu 

habitat? Como produzem, preparam e consomem seus alimentos? Como se divertem?  Que 

dificuldades enfrentam? O que lhes dá alegria? Em que acreditam? 

 

 

3.2 Gênero de vida Kalunga: habitar, alimentar e conviver 

 

Nas mais agrestes regiões da Serra Geral de Goiás, bordeando as margens do Rio 

Paranã e de seus afluentes, ocupando chapadas, serras, vales e veredas desses sertões 

profundos, os Kalunga constroem, cotidianamente, seu território vivencial. Os elementos de 

referenciação e de organização territorial dizem respeito à geograficidade do território, no 

qual domina a vegetação cerradeira.  

Chama a atenção, em um primeiro plano, a grande dependência do entorno ecológico 

em detrimento da evolução técnica, em quase todos os âmbitos da vida dos povos tradicionais. 

Em segundo, a importância da família, que é o elemento de referência da comunidade. “É na 

família que as pessoas se ajudam e por meio da qual os códigos éticos são repassados.” 

(SILVA, 2007 p.105).  

Neste ambiente, “Na mesma medida que produz conhecimento sobre a natureza, a 

comunidade [...] forja de maneira inconsciente, como todos os outros grupos sociais, sua 

identidade cultural e social.” (SAHR et al, 2011, p. 137). Os Kalunga constroem, assim, com 

base na ampla integração homem-natureza, seu habitat, seu gênero de vida. Como já dizia 

Paul Vidal de La Blache:  

 

Os estabelecimentos humanos não encontraram por toda parte as mesmas 

solicitações de agrupamento. A difusão das águas, a diversidade das orientações, a 

fragmentação da terra arável, fornecem espontânea em diversos pontos a soma de 

condições necessárias para uma existência fixa. (LA BLACHE, 1921, p. 258). 

 

Os Kalunga buscaram, na diversidade ecológica, as condições propícias para sua 

fixação e coabitação. Para construir seus abrigos, primeiro aprenderam a reconhecer, no 

entorno, aquelas madeiras que poderiam servir para suas construções; depois, novas técnicas, 

como o manejo do barro, foram sendo agregadas ao processo de edificação. 
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Do jatobá, do ipê, da aroeira, da sucupira branca, aprenderam tirar os esteios da casa 

de pau-a-pique, os barrotes, a viga da cumeeira. Dos galhos finos das árvores do 

cerrado ou da taboca rachada podiam fazer as varas e as taquaras, que são trançadas, 

amarradas, com cipó e depois recobertas de barro amassado, para formar as paredes 

de taipa. Das folhas das palmeiras aprenderam a tirar a palha para cobrir a casa. 

Mais tarde, aprenderam também a reconhecer na barranca dos rios o barro bom para 

fazer o adobe, porque com os tijolos de barro cru secos no sol podiam tornar mais 

resistente sua casa. (BRASIL, 2001, p. 33). 

 

Com a aceleração das condições técnicas, em relação às observadas acima, moradias 

locais assumem novas formas arquitetônicas. No entanto, não são mudanças homogêneas, as 

variações na qualidade das construções acontecem de acordo com as comunidades e até 

mesmo de algumas famílias em relação a outras.  

Em Engenho II, há poucas décadas o ato de morar era algo complexo. Segundo o líder 

local, no passado as famílias moravam próximo aos rios, ocupando as duas margens, o que 

facilitava o acesso à água. No entanto, problemas de outra ordem eram constantes. Um 

exemplo era o frio intenso que os acometia em determinadas épocas do ano. Outro era a 

umidade, já que, em anos muito chuvosos, 

 

[...] brejava tudo! Muita dificuldade pra dormir, pra cozinhar. A trempe era feita no 

chão, de repente a água ia brotando no fogo, em baixo da panela, moiava tudo. A 

água ia esparramando pelo chão e a casa ficava toda molhada, água escorria. Então, 

tinha que ir pra serra procurar e rancar cupim seco para forrar o chão. Assim 

aguentava mais uns dias, mas não durava muito não, logo começava a moiá de novo. 

Muita gente adoecia e tinha que fazer suas casas em outro lugar. Aí o problema era a 

lonjura para ir ao rio toma banho, lava roupa, vasilha e trazer água na cabeça pra 

usar em casa, era tudo longe e difícil
43

. 

 

Segundo relatos, as dificuldades eram grandes. No período seco faltava água até 

mesmo para produzir o adobe para construção de uma nova moradia. Isso levava alguns a 

construí-las apenas com palhas de coqueiros e galhos de árvores. Na atualidade, o Engenho II 

possui água encanada, oriunda das nascentes do alto da serra e captada pelo sistema de 

gravidade. Segundo os moradores locais, a água é puríssima, podendo mesmo ser engarrafada 

(FOTOGRAFIA 26). 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Senhor de 57 anos, morador de Engenho II.  Depoimento colhido em abril de 2010. 
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FOTOGRAFIA 26 - Local de captação de água que desce da serra, Engenho II. Janeiro de 

2012 

 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Já em Vão de Almas o líquido tem que ser coletado nos rios mais próximos das 

residências e nem sempre está limpo, já que sofre ação de poluentes, a exemplo dos produtos 

usados nos garimpos praticados nos rios da região (FOTOGRAFIA 27). 

 

FOTOGRAFIA 27 - Córrego com água suja no interior de uma propriedade em Vão de Alma. 

Janeiro de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 
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Em janeiro de 2013, em trabalho de campo em Vão de Almas, ouvimos de moradores 

que, poucos meses atrás, para se coletar a água do Rio Branco era preciso revolver a água da 

superfície a fim de dissipar uma nuvem espessa que cobria o rio. Nuvem esta que vinha dos 

inúmeros garimpos da região. Felizmente, providências foram tomadas e o problema 

amenizado. O garimpo que, como já vimos, está na base da exploração desta parte do 

território desde o século XVIII, nunca foi completamente extinto e, embora em pequenas 

proporções, os próprios Kalunga o praticam de forma artesanal. Mas o problema maior vem 

da prática levada a efeito pelo homem urbano, que adentra o território e, usando técnicas 

deletérias, causa problemas seriíssimos ao ambiente. O dono de um pequeno comércio no 

povoado de Riachão nos afirmou negociar, com os moradores locais, pequenas porções de 

ouro no dia-a-dia em seu estabelecimento, o que prova a constância desta prática, embora 

feita em pequenas proporções e com baixo impacto ambiental. 

 Com exceção das casas de alvenarias construídas pelo poder público, que 

comtemplaram algumas pessoas em várias comunidades, e outras poucas, feitas com recursos 

próprios, as demais se caracterizam pelo aspecto humilde e despojado. Construídas com 

recursos retirados diretamente da natureza e técnica rudimentar (FOTOGRAFIA 28), possuem 

estrutura feita de madeiras. Estas são preenchidas com adobe fabricado com terra da região 

misturada ao esterco, componente este que evita rachaduras no adobe. A cobertura é feita de 

folhas de palmeira. 

 

FOTOGRAFIA 28 - Casa Kalunga em Engenho II.  Novembro de 2011 

 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 
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Concomitantemente à construção das moradias, iniciava-se também, em cada 

povoado, o levantamento de uma capelinha. Esta, de início, rústica, foi, em muitos lugares, 

assumindo formas mais sólidas, com tijolos e telhas comuns.  Em qualquer destas formas a 

população estava construindo não só cultura material, mas também gêneros de vida, evocando 

“[...] o imaginário, as comemorações, os rituais de vida e morte elementos culturais que não 

podiam ser esquecidos.” (DIAS, 2009, p. 29). 

Obedecendo a estes princípios, mas com algumas variações internas, dois tipos de 

habitat correspondem à estrutura espacial das comunidades em território Kalunga. Em um 

deles, em forma de pequena vila, as residências são distribuídas, em um primeiro plano, 

guarnecendo o entorno da rua principal, distanciando-se à medida que se aproximam das 

serras e dos cursos d‟água.  

O curto espaçamento entre as moradias quase sempre as coloca dentro do plano de 

visão daqueles que, de qualquer local, as observam. No entanto, o território de produção de 

alimentos se espalha por entre vales de serras, indo até a distância de algumas horas de 

caminhada ou em lombo de burros. Exemplifica-se este tipo de formação espacial com o 

povoado de Engenho II (FOTOGRAFIA 29). 

 

A estrutura espacial da Comunidade de Engenho II é composta por dois elementos 

organizacionais principais: A área de concentração, local onde a maioria da 

comunidade habita, denomina Núcleo da Comunidade de Engenho II, e uma área 

mais abrangente em que se identificam principalmente as áreas de roçado e de 

ocupação antiga (antigas moradas, ranchos de roças e cemitérios), denominada área 

de ocupação antiga de produção. (VELLOSO, 2007, p. 95).  

 

FOTOGRAFIA 29 - Vista parcial do núcleo do povoado de Engenho II. Janeiro de 2012 

  

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim 
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Em Vão de Almas, diferentemente do Engenho II, as moradias estão espalhadas, 

muitas delas ocultas por entre as árvores, margeando rios (FOTOGRAFIA 30). Ali vive a 

família nuclear no qual, obedecendo a um antigo costume Kalunga, os homens, quando se 

casam, constroem próximo às casas dos pais, mantendo, assim, os laços familiares.  

 

FOTOGRAFIA 30 - Visão paisagística de um habitat Kalunga em Vão de Almas. Janeiro de 

2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim 

 

As demais casas, embora distanciadas umas das outras, não possuem limites 

fronteiriços rígidos. A partir de uma residência não é possível avistar as demais, no entanto, 

os moradores são conhecidos e nominados por todos. Nenhum pedaço de chão ou seus 

ocupantes são desconhecidos; formam uma rede solidária. Tem sempre alguém com quem se 

pode contar nos momentos de necessidade ou de comemorações.  

Esses pequenos núcleos familiares se conectam por pequenas trilhas que cortam a 

vegetação cerradeira. Também aqui a ida de uma moradia a outra varia de alguns minutos a 

várias horas de caminhada, ou um pouco menos se o trajeto for feito de moto ou no lombo de 

burro, sendo esse último o usual. 

Como vimos, não existe homogeneidade nos elementos do habitat entre os diversos 

núcleos Kalunga. As casas, quando feitas por programas governamentais, obedecem a um 

determinado padrão: são de alvenaria, com piso de cimento, cobertura de telhas comuns com 

paredes pintadas ou tijolos à mostra (FOTOGRAFIA 31). São divididas em dois ou três 

quartos e uma pequena sala. Na sala se encontra, em algumas residências, uma espécie de 

mercadinho onde o proprietário vende produtos industrializados, tais como: sal, café, açúcar 

e, sobremaneira, bolachas, salgadinhos, balinhas e refrigerantes.  

 



95 

 

FOTOGRAFIA 31 - Casa construída com recursos públicos na área do Sítio Histórico e 

Patrimônio Histórico e Cultural Kalunga, no município de Cavalcante. Novembro de 2010 
 

 
  AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Este fato afeta, de forma deletéria, os hábitos alimentares da população. “Antigamente 

eu levantava comia um cuscuz de milho ou um ovo com farinha e ficava alimentado quase o 

dia todo. Hoje eles qué cumê é bulacha, macarrão de miojo. Se deixar eles nem levanta da 

cama, fica fraco, amarelo”
44

. Outros pequenos comércios domésticos dão preferência a 

bebidas com teor alcóolico, como a cachaça, que, na maioria das vezes, é fabricada no próprio 

povoado, ou mesmo bebidas industrializadas vindas da cidade (FOTOGRAFIA 32). Em 

outras residências, onde já existe energia elétrica e também televisores, as salas passaram a ter 

um novo significado, requisitando, agora, a presença de um sofá. Fato que transforma o uso 

dos espaços das moradias. (VELLOSO, 2007). 

 

FOTOGRAFIA 32 - Pequeno ponto comercial em uma residência de Vão de Almas. Janeiro 

de 2013 

 

 
  AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

                                                 
44

 Depoimento de um senhor de 55 anos, morador de Engenho II. Colhido em julho de 2010.  
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Na maioria dos casos, mesmo aqueles que conseguiram ter uma casa de alvenaria 

optaram por não abrir mão da casa antiga, de abobe, coberta com folhas de palmeira, 

transformaram-na em cozinha ou local para acondicionar alimentos e outros produtos. Sobre 

esta escolha, Velloso (2007) entende que “[...] esse aspecto revela uma característica 

importante da cultura da comunidade, ou seja, o desenvolvimento é bem vindo, mas ele é 

absorvido de acordo com as necessidades e as opções da própria comunidade.” (VELLOSO, 

2007, p. 118).  

Em algumas poucas cozinhas existe também o fogão a gás. Neste caso, ele jaz em um 

canto, denunciando pouca utilidade em relação ao de lenha, quase sempre aceso, pronto para 

cozinhar algum alimento ou preparar o café. Estas casas, tidas como modernas para a região, 

possuem também banheiros guarnecidos com peças de louça, como vasos sanitários e pias 

com torneiras.  

A este último ambiente, muitas vezes, não é dado o uso esperado, já que a grande 

maioria das residências não possui energia elétrica e nem água encanada. Nesses casos seu 

uso é múltiplo: secagem de peixes, que pendem do teto dependurados por ganchos feitos com 

galhos de árvores; depósitos de lenha, de mantimentos ou de objetos de montaria, sendo estas 

apenas algumas das possibilidades de uso. 

As famílias que não foram beneficiadas com casas construídas pelo poder público
45

 

constroem-nas em conformidade com técnicas arcaicas, muito parecidas com as de seus 

ancestrais. No geral, são feitas com adobe ou pau-a-pique, cobertas com folhas de palmeiras e 

têm chão de terra batida. Esta última modalidade ainda é muito comum em Vão de Almas.  

Estas residências, muitas delas edificadas aos pés das serras ou a pouca distância dos 

rios, formam pequenos agrupamentos de construções. As cozinhas se encontram separadas do 

corpo principal da casa, algumas delas sem proteção lateral. A separação tem a função 

principal de evitar a propagação dos incêndios para outros ambientes, os quais são comuns na 

região (FOTOGRAFIAS 33 e 34).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Ouvimos, por diversas vezes, e em mais de uma comunidade, a reclamação de que as casas construídas com 

recursos governamentais só chegam para quem menos precisa delas. 
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FOTOGRAFIA 33 - Parte do habitat Kalunga em Vão de Almas. Janeiro de 2013 

 

 
  AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

FOTOGRAFIA 34 - Habitat Kalunga, em Vão de Almas. Janeiro de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

As cozinhas, quando fechadas, não raro possuem uma porta única. Às vezes sem 

janelas, fato que dá ao local um aspecto escurecido pela fumaça do fogão à lenha em seus 

longos anos de uso. E onde, ao chegar da noite, o crepitar das chamas vindas do fogão e a luz 

tênue de uma lamparina não são suficientes para iluminar o ambiente adequadamente 

(FOTOGRAFIAS 35 e 36).  

Usa-se também, com certa frequência, a cera de abelhas em forma de pequenas tochas. 

São elas, também, usadas nas procissões religiosas para clarear os ambientes. Pequenos 

orifícios nas paredes ajudam na ventilação do local. Tais orifícios possibilitam também a 

entrada de um pouco mais de claridade e servem para observar o que se passa no quintal da 

casa e até mesmo colocar o cano de uma arma, em caso de perigo eminente. 
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FOTOGRAFIA 35 - Interior de uma cozinha Kalunga, em Vão de Almas. Novembro de 2010 

 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

FOTOGRAFIA 36 - Forno usado para assar quitandas, em Vão de Almas. Novembro de 2010 
 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Na cozinha se estabelece, então, a articulação entre natureza e cultura. No interior 

destes ambientes o fogão construído com madeira e barro domina o local. Não raro, fixado à 

parede, um suporte de tecido com vários compartimentos serve para guardar pratos, tampas e 

talheres; algumas tábuas suspensas por troncos de árvores ou suportes feitos com o mesmo 

material da construção das casas são usadas para depositar vasilhames de uso doméstico, além 

de potes e baldes de plásticos com água trazida do rio. Em um canto, prateleiras em madeira 

cobertas por forros bordados são usadas para guardar panelas, vasilhas e plásticos. Este 

espaço compõe o território feminino de preparação da comida. 

Aplica-se aos Kalunga o que Diegues et al, falam sobre a formação dos brasileiros, 

que, a partir do período colonial, 
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[...] adotaram as técnicas adaptativas indígenas. Deles incorporaram sua base 

alimentar constituída pelo plantio do milho, mandioca, abóbora, feijões, amendoim, 

batata-doce, cará, etc. Adotaram os produtos de coleta compondo sua dieta com a 

extração do palmito e de inúmeras frutas nativas como o maracujá, pitanga, goiaba, 

bananas, caju, mamão e tantas outras. E, como complemento essencial, apoiaram-se 

na caça e pesca. (DIEGUES et al, 2000, p. 27). 

 

A influência indígena é sempre lembrada pelos Kalunga quando estes fazem referência 

aos tempos antigos. Baiocchi (1999) cita os povos Xavante, Karajá, Apinajé, Tiririca e Avá- 

Canoeiro como sendo aqueles que tiveram algum tipo de contato com os Kalunga. Ainda hoje 

não é raro ouvir relatos das passagens deles pelo local. Assim, vários moradores do sítio 

histórico reivindicam uma ancestralidade indígena e reconhecem a importância de seus 

ensinamentos no processo de construção do território Kalunga. “Nois tem sangue de índio nas 

veia, eles já estava aqui quando nossos antepassados chegaram. Quase tudo que sabemos fazer 

aprendemos com eles: fazer casa, tapiti, canoa, plantar roça, preparar remédio e até fazer reza 

pra afastar algum mal”
46

. Desta forma, a cultura indígena está, juntamente com a africana, na 

base da formação do gênero de vida Kalunga, inclusive na alimentação, que ocupa um lugar 

importante na projeção do sentimento de pertencimento ao lugar. 

Assim, a comida, bem como os modos de habitar, são itens da cultura que falam da 

organização familiar e comunitária. Existindo, então, para além de sua materialidade, 

destacando sua dimensão simbólica (WEDIG; MARTINS; MENASCHE, 2008). Da mesma 

forma que uma sociedade organiza seu lugar de moradia, também o faz com a alimentação.  

Segundo as citadas autoras, a hierarquia familiar pode ser lida através do modo de 

morar e de comer. Grosso modo, a cozinha é território da mulher, responsável pelo asseio e 

pela comida da família. Além disso, a cozinha é o lócus do recebimento de parentes e amigos 

para uma conversa que se desenvolve enquanto a dona da casa cuida das atividades 

corriqueiras. Na sala e área externa o homem domina; ali ele recebe suas visitas, realiza 

negócios e planeja estratégias para atividades diárias.  Em todos os cômodos da casa se usa a 

estrutura do telhado para dependurar roupas e outros objetos.  

 Na hora da alimentação, a hierarquia também se faz presente: quando se tem visitas, 

que não fazem parte do grupo de amigos e parentes, estas são as primeiras a fazer as refeições. 

Em seguida é o chefe da família, que, no entanto, só se serve depois que as visitas terminam. 

A mulher segue o marido, já as crianças, com exceção das muito pequenas, são as últimas a se 

servir. Estas regras, no entanto, não são absolutas, inflexíveis, embora sejam usuais. 

                                                 
46

 Depoimento de um senhor de 66 anos, morador do Vão do Moleque. Colhido em janeiro de 2011. 



100 

 

Apesar de os trabalhos domésticos e de os cuidados com as crianças serem tarefas 

exclusivas das mulheres, elas também trabalham nos roçados e, em alguns casos, ajudam os 

homens no cuidado com o gado. Não raro, nos lugares mais afastados, onde as doações de 

roupas vindas da cidade não são tão constantes, é no início da noite, à luz de lamparinas, que 

elas tecem os panos que serão usados na vestimenta e no abrigo da família
47

.  

Essa figura feminina, tantas vezes de aspecto fragilizado, já se põe de pé ao primeiro 

cantar do galo, quando os últimos resquícios da noite anterior ainda não se desvaneceram. 

Decididamente, esta não é uma vida fácil. Mas muitos homens reconhecem seu valor e 

elogiam sua atuação. “As muié daqui trabaia dimais, faz de tudo, não essas novas que sai pra 

trabaiá na cidade, essas só tem preguiça, num dá conta de nada”
48

. 

Além dos núcleos principais formados pelo ambiente social e cozinha, aparecem, em 

muitos casos, outras pequenas e singelas construções: curral, estábulo para animais, usina de 

farinha, uma pequena moenda de cana, fogões de barro destinados à preparação de sabão, que 

não raro é feito com frutos do cerrado, como tiborna, mamona e tingui, além de fornos de 

barro para a preparação de quitandas diversas (FOTOGRAFIAS 37 e 38).  

 

FOTOGRAFIA 37 - Estábulo em habitat Kalunga de Vão de Almas. Novembro de 2011 
 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Na atualidade esta prática se restringe a poucas famílias, já que aumentou bastante a oferta de roupas doadas 

pelos visitantes. 
48

 Depoimento de um senhor de 61 anos, morador do Vão do Moleque. Colhido em Janeiro de 2011. 
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FOTOGRAFIA 38 - Pé de tingui, em Vão de Almas. Novembro de 2011 
 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Nas residências em que estes fornos não existem, os bolos, quase sempre feitos com 

derivados do milho ou da mandioca, são assados no fogão à lenha, em uma panela onde a 

massa é depositada e, a seguir, vai para a chama branda do fogão. Sobre a tampa da panela se 

colocam brasas que vão sendo, vez ou outra, substituídas por outras mais quentes. O resultado 

é um bolo de massa compactada, cremoso, de excelente sabor, sobremaneira quando a massa 

é feita com o produto da mandioca ralada adoçada com rapadura.  

As crueiras, sobras da mandioca que restam da ralagem ou que não passaram pelos 

orifícios da peneira por serem demasiado grossas, são colocadas ao sol para secar. A seguir, 

após serem socadas em pilões, dão origem a um subproduto que é adicionado ao leite para o 

mingau das crianças. A soma destes elementos traz para o lugar uma conjugação visual, de 

odores e sabores que muito contribui para dar ao ambiente o status de lar. 

 

A alimentação possui, além da sua dimensão material, uma dimensão imaterial, 

simbólica. Entre as diversas identidades sugeridas e comunicadas pelos hábitos 

alimentares, a identificação com os lugares, com o território, é também oportunizada 

através dos alimentos. Em algumas situações, alimentar-se de produtos típicos de 

uma região é uma experiência corporal muito íntima, em que o território é, também, 

simbolicamente incorporado. (REKOWSKY; DORFMAN, 2013, p. 2). 

 

Nos Kalunga, o que mais chama a atenção é a relação estreita entre as formas de se 

alimentar e o território. Neste contexto, o cerrado é o ambiente de materialização da cultura 

alimentar tradicional. Portanto, os alimentos estão também vinculados a este território, seja 

naquilo que o ambiente possa oferecer seja no que lhes deixou a cultura ancestral. 
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Neste contexto, os tabus alimentares também povoam o imaginário dessas pessoas. 

Em Vão de Almas, o tipo de terreno é propício ao cultivo da batata doce, no entanto, planta-se 

e consome-se pouco este alimento, pois ele é considerado reimoso
49

. As parturientes devem 

permanecer por pelo menos um ano sem comer alguns tipos de peixes, a exemplo de surubim 

e piau, além de carnes de caça como tatu e veado. Este procedimento é um elemento a mais a 

limitar os produtos disponíveis para a nutrição de pessoas que, como as mulheres de 

resguardo e em período de amamentação, necessitam de uma carga extra de nutrientes. 

Em Vão de Almas se usa pouco o feijão, o terreno não é apropriado para seu cultivo.  

Durante nossa pesquisa encontramos alguns agricultores que afirmaram estar plantando feijão 

no Engenho II, onde este produto encontra condições adequadas para a produção. Este fato 

mostra que, se por um lado os produtos esbarram em limitações de aspecto físico, por outro, 

existe a possibilidade de escolha de um lugar fora do povoado para produzi-los.  

Alguns alimentos, como o arroz, a mandioca e seus derivados, são básicos no cardápio 

dessas pessoas. Também são importantes, como base na preparação das refeições, os óleos 

vegetais, frutos do extrativismo, com destaque para os de pequi, indaiá e gergelim. Hoje os 

óleos industrializados compõem os itens da cesta básica e junto com outros produtos fazem 

parte de uma significativa parcela da base alimentar das pessoas do lugar. 

Não raro estes são os únicos itens de uma refeição de muitas famílias, sendo, no 

entanto, muito bem preparados, com temperos adequados, como sal, pimenta, cebolinha, salsa 

e outros. Outras opções aparecem em determinados períodos do ano, a exemplo da abóbora 

que, quando madura, pode ser preparada juntamente com o arroz e carne seca. Verduras como 

quiabo, jiló e pepino, e frutas, como mamão e banana, laranja e manga, são plantadas nas 

roças ou quintais, mas são produtos sazonais. Existem, também, variações entre os produtos 

disponíveis para a coleta, pois alguns se adaptam melhor em determinados ambientes que 

outros. Isto acontece em virtude do tipo de solo, da disponibilidade ou não de água, entre 

outros fatores. 

No Engenho II tivemos oportunidade de ver e apreciar verduras frescas, a exemplo de 

alface e tomate, bem como alguns condimentos. Estes foram plantados em hortas cercadas de 

telas, galhos de árvores e folhas de palmeiras. Também encontramos produtos provenientes 

do supermercado, como é o caso do repolho, da cenoura e da beterraba. Já no Vão de Almas o 

que sobressai são as pequenas hortas feitas em jiraus suspensos, livres do assédio das 

galinhas, onde são plantados, basicamente, ervas medicinais e temperos (FOTOGRAFIA 39).  
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 Expressão que localmente se atribui a alimentos que podem causar algum tipo de dano à saúde.  
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FOTOGRAFIA 39 - Quintal de casa em Vão de Almas, ao centro uma horta suspensa 
 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

A despeito das mudanças ocorridas na base alimentar da população com o consumo de 

produtos industrializados, que ocorre em maior ou menor quantidade, dependendo da 

comunidade, não é difícil encontrar um bom número de pessoas que fazem, cotidianamente o 

uso do pilão e até mesmo de parte do tronco angico para ralar a mandioca (FOTOGRAFIA 

40).  

 

FOTOGRAFIA 40 - Tronco de angico usado para ralar mandioca em Vão de Almas. Janeiro 

de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Verifica-se então, que hábitos antigos ainda são comuns no vale do Paranã, como 

demonstram alguns depoimentos: “As veis a gente cói o arroz do pé assim, meio verde, torra 
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ele um pouco, soca, cozinha e come. É muito gostoso, assim, meio doce
50

”. Este depoimento 

aponta para a possibilidade de fazer uso antecipado de um produto tão importante na 

alimentação diária, principalmente em um contexto em que a falta de alimento faz parte, ainda 

hoje, do dia-a-dia de muitos habitantes, embora, saiba-se que no passado teria sido muito pior.  

Ilustra bem esta afirmativa o depoimento de um senhor que, ao se referir à sua infância 

e mocidade, repetia, como se fora um mantra: “Nois era pobre de gritar de noite”
51

. Esta frase 

faz alusão às pessoas que nos momentos de extrema dificuldade faziam uso do anonimato, 

propiciado pela noite, para rogar pela ajuda divina, dizendo: „Ai meu Deus me ajude‟, „Valei 

meu Santo Deus‟. Ainda sobre o estado de penúria causada pela fome, uma senhora 

exclamou, orgulhosa, “[...] meus fios não teve que passá, igual eu, muitos dia comendo só biju 

feito com a polpa do coco
52

”. 

Ela lembra que seu pai, às vezes, passava um dia inteiro, pelo mato, tentando encontrar 

alguma coisa que pudesse dar aos filhos para comer. O fato denota tempos muito difíceis. 

Ouvimos, em vários depoimentos, que até bem pouco tempo se usava, como substituto do 

café, alguns produtos do mato. Um bom exemplo desta prática é o uso da semente do 

fedegoso
53

, que, após fervida, torrada e socada, produz um pó enegrecido de sabor muito 

amargo que era usado no preparo de uma bebida que substituía o café (FOTOGRAFIA 41). 

 

FOTOGRAFIA 41 - Pé de fedegoso, Ribeirão dos Bois. Novembro de 2011 
 

           
    AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

                                                 
50

 Depoimento de uma senhora de 71 anos, moradora do povoado de Diadema. Colhido em maio de 2010. 
51

 Depoimento de um senhor de 80 anos, morador do Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2013. 
52

 Depoimento de uma senhora de 66 anos, moradora de Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2011. 
53

 Planta de pequeno porte com vagens de onde se extrai sementes minúsculas. 
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A carne, de qualquer tipo, não é uma presença muito frequente. Come-se carne bovina 

muito raramente, apenas quando matam uma vaca ou ganham um pedaço de carne de algum 

parente ou vizinho. No geral, compram na cidade ou de alguém que abate o animal, no local, 

com a finalidade de venda, podendo esta pessoa ser um açougueiro da cidade. Os frangos 

surgem mais frequentemente nos cardápios. Neste caso, eles são preparados conforme a 

tradição rural de Goiás. Por serem do tipo conhecido como frango caipira, feito em fogão à 

lenha, e com um caldo característico, bem temperado, é muito saboroso e apreciado. Os 

moradores também consomem algumas carnes de caças, como capivaras, preás e aves. Os 

peixes fazem parte do cardápio e são ingeridos mais assiduamente. No entanto, ouve-se com 

frequência que tanto as caças como os peixes teriam sido mais fartos no passado.  

As partes externas das moradias são importantes espaços de convivência. É ali que se 

reúnem parentes, amigos e visitantes para se alimentar, prosear e mesmo fazer alguma 

atividade doméstica, como catar o feijão que deverá ser cozido para a próxima refeição. Neste 

recinto externo é comum haver um caramanchão ou árvores de espécies frutíferas como baru, 

jatobá e pequi, sombreando o lugar. Sob as árvores são colocados troncos e bancos de tábuas 

para servir de assento. Por ali, entre as pessoas, circulam animais domésticos: cães, galinhas e 

periquitos. Assim, as unidades de produção dos povos Kalunga se caracterizam pela 

diversidade, com amplo aproveitamento dos recursos disponíveis no cerrado, local onde as 

pessoas combinam práticas extrativistas com a pecuária e agricultura.  

 

 

3.3 Semear o chão, cultivar os frutos, colher os grãos 

 

A história da organização da comunidade Kalunga é pautada pela ancestralidade, pelo 

uso comum das terras e pelas relações de parentesco. A roça e o território se confundem. “[...] 

a roça, como o território, é administrada pelo grupo constituído pela família extensa, pertence 

aos ancestrais.” (BAIOCCHI, 1991, p. 94). No território Kalunga, as terras agricultáveis, 

conforme Baiocchi (2006) correspondiam a 30% da área, além das pastagens naturais que 

propiciam a criação de gado vacum e cavalar.  Uma das características da prática agropecuária 

na região é a de ser extremamente árdua. As terras de cultivos e de pastagens estão, em muitos 

casos, nas encostas íngremes das serras, nos vãos, nas várzeas ou alagados, e as comunidades 

fazem uso da fertilidade da terra após as cheias dos rios. É comum famílias cultivarem várias 

roças em lugares fora do seu povoado de origem e com produtos diferenciados. No entanto, 

esta fluidez de fronteira deixa de existir quando roça é feita no perímetro das fazendas.  
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Existem, na região, várias fazendas de proprietários não-Kalunga. Estas ocupam, 

quase sempre, os locais de terras mais férteis. Nestes casos, o mais comum é o uso destes 

espaços pelas roças Kalunga, com estes pagando ao proprietário das terras pelo seu uso. O 

costume entre os Kalunga é permanecer, em média, cinco anos plantando na mesma área, 

embora tenhamos visto, em Vão de Almas, plantações feitas há mais de dez anos no mesmo 

local. Mas, de acordo com Almeida (2010, p. 116), “[...] quando a terra pertence a um 

fazendeiro, o contrato é para devolvê-la no segundo ou terceiro ano com pastagens”. 

O cultivo é, geralmente, levado a efeito pelo grupo familiar. “A família Kalunga, 

como organização social é composta pelos pais, filhos, tios, primos e avós. Essas pessoas 

ajudam-se entre si sempre que necessitam.” (SILVA, 2007, p. 55). Existe uma divisão, não 

muito rígida, do trabalho. As tarefas são divididas entre mulheres, crianças e os homens, e o 

cuidado diário se reveza. A colheita é realizada por todos. A produção e consumo podem ser 

compartilhados com parentes consanguíneos, parentes afins e compadres. O compadrio, 

alicerçado em sólidas bases, participa também do processo de produção (CAMPOS; 

VALENTE, 2007). 

Geralmente os homens derrubam a mata e preparam o terreno para o plantio. Os restos 

da vegetação abatida no processo de limpeza são amontoados na divisa com a mata, formando 

uma parede de proteção para a roça. Este procedimento dificulta o acesso dos animais 

selvagens que destroem as plantações (FOTOGRAFIA 42).  

 

FOTOGRAFIA 42 - Roça Kalunga no povoado de Vão de Almas. Janeiro de 2013 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Algumas etapas do cultivo envolvem também as mulheres e as crianças: colocação das 

sementes na terra, carpir, bater o arroz para retirá-lo dos cachos, espantar pássaros, entre 
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outras. O trabalho das crianças na roça não caracteriza trabalho infantil, pois as mesmas estão 

inseridas no processo produtivo para conhecer seu desenvolvimento, estar com seus familiares 

e para valorizar sua terra (VELLOSO, 2007).  

O plantio das roças é do tipo itinerante e segue o modelo que, há séculos, reproduz as 

chamadas roças de toco − técnica herdada dos indígenas que consiste na derrubada e queima 

da vegetação para, a seguir, fazer o plantio. Povos tradicionais como os Kalunga 

incorporaram, também dos indígenas, uma extraordinária capacidade de ajustamento ao meio 

que, como afirmam Diegues et al (2000), envolve um minucioso conhecimento dos hábitos 

dos animais, como técnicas de captura e morte, incluindo técnicas de fabrico e uso de 

armadilhas. 

As roças medem, segundo Velloso (2007), entre 2.000 e 4.000 metros quadrados. O 

ciclo das plantações segue um calendário agrícola que inicia em dezembro ou janeiro e vai até 

março, época das chuvas. Este tempo é flexível, uma vez que os cultivos são muito variados e, 

portanto, com ciclo de vida diferenciado. As colheitas costumam acontecer por volta dos 

meses de abril, maio e junho. Entre junho e setembro se tem a entressafra, quando aumenta a 

procura por trabalho nas fazendas próximas aos povoados. As ofertas de trabalho nas fazendas 

estão relacionadas com o manejo do gado, atividade esta que os Kalunga dominam desde a 

ancestralidade. 

No passado, a criação do gado acontecia às soltas, em campos de pastagens naturais 

separados das roças. Hoje são usadas cercas de arame farpado para separar as pastagens das 

áreas agrícolas. No Engenho II, o gado ocupa os espaços dos corredores entre as inúmeras 

fazendas, a maioria de proprietários absenteístas paulistas. Em Vão de Almas, o gado ocupa 

espaços próximos às residências onde, em anexo, é feito o curral. Praticamente todas as 

famílias possuem algumas cabeças de gado, com a quantidade variando entre duas e 200 

cabeças, podendo, em casos excepcionais, chegar a 500. Este gado é por eles caracterizado 

como sendo do tipo comum. No entanto, pessoas mais antigas na região afirmam que até a 

década de 1960 era comum a criação do gado denominado curraleiro ou pé duro. Os mesmos 

perderam espaço com a chegada do gado zebuíno na região.  

No entanto, um projeto envolvendo a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio 

da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ), e o Ministério de Integração Social (MIS), 

atendendo uma demanda dos próprios Kalunga, vem reintroduzindo a raça de gado curraleiro 

em alguns povoados do sítio histórico, com destaque para o povoado de Vão do Moleque 

(NEIVA, 2009).  
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Segundo afirmam Fioravanti et al (2008) e Neiva (2009), os Kalunga acreditam que o 

gado curraleiro é mais econômico em função de sua rusticidade, da baixa exigência 

nutricional por melhor aproveitar a vegetação nativa, especialmente quando comparado ao 

nelore. Faz-se necessário entender que em determinados períodos do ano as pastagens locais 

ficam ressequidas e com poucos nutrientes para alimentar o gado a contento, sendo 

providencial ter, no lugar, animais mais adaptados às configurações físicas do local. “E 

durante os meses quentes de verão, quando as chuvas se concentram e os dias são mais 

longos, tudo ali é muito verde. No inverno, ao contrário, o capim torna-se amarelo e seco; 

quase todas as árvores e arbustos, por sua vez, trocam a folhagem por outra totalmente nova.” 

(SOUZA, 2009, p. 11). 

Na atualidade existe uma percepção comum, verificada nos relatos de vários 

moradores, de que o clima está mudando, cada vez chovendo menos e, portanto, deixando a 

paisagem com aspecto mais ressequido. Mas os Kalunga conhecem e lidam da melhor forma 

possível com os fenômenos naturais, embora nem sempre sem sofrimentos. Se algum 

acontecimento inesperado, como a falta de chuva prolongada, recai sobre eles, a fome se torna 

uma ameaça, pois a dificuldade de conseguir alimentos é real. No entanto, em determinados 

lugares e em certos períodos do ano, a comida também pode ser farta. Exemplo disso tivemos 

com alguns depoimentos, quando os moradores afirmaram ter perdido muitos inhames já 

colhidos e bananas maduras, os quais foram deixados na roça por dificuldades de transporte; 

ou ainda da venda, por uma única família, de até 30 dúzias de ovos e de 70 galinhas levadas 

para serem comercializadas nas cidades próximas (FOTOGRAFIAS 43 e 44). 

 

FOTOGRAFIA 43 - Criação de galinhas em um quintal em Vão de Almas 

 

 
 AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 
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FOTOGRAFIA 44 - Cacho de bananas deixado no rancho de uma roça, em Engenho II. 

Outubro 2012 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Com as mudanças no tempo é preciso desenvolver estratégias de sobrevivência. Em 

períodos de secas prolongadas se comem alguns cocos encontrados na região, do tipo sicuri, 

catolé, bacuri, buriti e outros. É comum retirar a polpa deles e com ela fazer um tipo de beiju. 

O pequi, no período de safra, pode ser comido cru, com farinha ou em forma de ensopado. 

Também o palmito e a guariroba são muito apreciados e, junto a outros produtos do 

extrativismo local, servem para amenizar a fome em momentos difíceis. 

Visitamos, em Vão de Almas, um senhor que, como mencionamos em nota de 

pesquisa publicada em 2010, seu relato serviu para exemplificar o cotidiano do morador local 

que acorda aos primeiros sinais do raiar do dia e começa a luta diária. Ele vive em terras onde 

antes moravam seus pais. Cultiva arroz, milho, mandioca, gergelim, abóbora, jiló e outros 

produtos. Planta de acordo com as fases da lua. “[...] tem que evitar plantar na lua nova 

porque dá broca, as verduras fica cheias de furos”
54

. Segundo ele, os animais que mais 

perturbam as plantações, além de pássaros e tatus, são formigas, besouros e lagartas.  

Este morador conhece as condições do tempo olhando o céu. Assim, sabe que, se o 

vento vier do lado que o sol se põe, poderá trazer chuva; mas, se vier do lado contrário, leva a 

chuva embora. Quando o céu está limpo é indicativo de que fará frio; se tiver com nuvens 

certamente fará calor. Para cultivar a terra, não usa tecnologia moderna nem recebe qualquer 
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 Depoimento de um senhor de 61 anos, morador de Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2011. 
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assistência técnica. Não pratica correção de solo e usa apenas as ferramentas tradicionais, 

como enxadas e machados, facões, foices e uma plantadeira manual (FOTOGRAFIA 45). 

 

FOTOGRAFIA 45 - Plantadeira manual guardada na parte superior do rancho em uma roça 

no Engenho II. Outubro de 2012  

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

A plantadeira, mesmo manual, não era conhecida por muitos há algumas décadas, 

como atesta depoimento de uma senhora, antes moradora do Vão do Moleque, hoje residente 

em Cavalcante. 

 

Nois sofria dimais. A casa era de inxumento, quando chovia moiava tudo; quase não 

tinha roupa pra vesti, as vezes passava frio; arroz era socado no pilão; trabaiava na 

roça, até rasgava a unha mexendo na terra  pra plantá. Minha paxão era num sabe 

escreve, algumas veiz pegava uma folha gorda do mato pra rabiscá e chorava pra 

alguém me ensiná, mas num consegui. Hoje ia tê jeito, mas já quase não enxergo 

mais
55

. 

 

Pelo relato, acima, nota-se que a técnica agrícola no lugar, no período e para certas 

pessoas, era bastante arcaica. A socagem do arroz no pilão é uma prática que vem perdendo 

força devido à oferta do produto como um dos itens da cesta básica. No entanto, ainda é uma 

técnica muito usada. Ainda se usa muito o fogareiro, principalmente nas roças (FIGURA 46). 

A possibilidade de educação também era possível apenas para alguns membros das 

famílias melhor situadas financeiramente, além de ser um privilégio masculino. 

Comprovamos este fato ao notar que apenas algumas pessoas, dentre as mais antigas, sendo 

elas homens, estão alfabetizadas. A exceção é para pessoas adultas que se alfabetizaram 
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 Depoimento de uma senhora de 72 anos, moradora de Cavalcante. Colhido em julho de 2010. 
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recentemente, através de programas da Secretaria da Educação do Estado de Goiás (SEE), a 

exemplo da Educação para Jovens e Adultos (EJA). 

 

FOTOGRAFIA 46 - Fogareiro de pedra em uma roça no engenho II. Outubro de 2012 

 

 
AUTORIA: Wilma Melhorim Amorim. 

 

Em Vão de Almas, um senhor
56

 organiza seu cotidiano de forma a preencher todos os 

momentos de sua vida. Ao amanhecer sai para cuidar do gado em pastagens próximas da casa. 

A seguir vai para o roçado, onde trabalha até o horário de almoçar, quando retorna à 

residência para se alimentar. Em Vão de Almas, diferentemente do Engenho II, as roças nem 

sempre são feitas nas encostas das serras, mas sim em locais menos acidentados. Este mesmo 

senhor, após ter almoçado, retoma o trabalho na lavoura, onde permanece até o final da tarde. 

No retorno para casa, após o banho em um rio próximo, novamente ele cuida das criações. Por 

final, janta, antes do cair da noite. Ou seja, acorda e dorme muito cedo. Nos períodos de folga 

faz visitas regulares a amigos e ajuda as pessoas enfermas. Mostra-se, assim, o caráter 

solidário da comunidade, já que esta labuta diária não difere muito daquela dos outros 

moradores locais.  

O trato com a roça também obedece aos ditames da natureza. Em trabalho de campo 

que fizemos no Vão de Almas, em janeiro de 2013, encontramos as plantações escondidas por 

entre ervas daninhas, o motivo de não ter sido feito a capina foi o atraso nas chuvas. Assim 

procedendo, o mato mais crescido impede que o sol forte prejudique as plantações de arroz e 

milho, ainda tenras. Ressalta-se que, no geral, algumas colheitas como as do arroz e feijão, 

passam por um processo diferenciado dos demais. No caso do arroz, 

 

Após serem colhidos, os ramos são estendidos no chão para ressecar, em seguida são 

batidos em uma estrutura de madeira. Nessa parte da colheita, é necessário que a 
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 Depoimento de um senhor de 57 anos, morador do Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2011. 
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produção seja vigiada para protegê-la de insetos, pássaros e roedores. Em seguida, o 

arroz é ensacado e a provisão é guardada para o restante do ano. Geralmente a 

colheita é feita por homens adultos, a batida do arroz é feita por mulheres adultas e 

as crianças ajudam principalmente a vigiar. Destaca-se também que, no período da 

colheita, as famílias que fizeram a produção convidam outras pessoas para ajudar na 

colheita, principalmente aqueles que, por algum motivo, não puderam fazer sua roça 

aquele ano. (VELLOSO, 2007, p. 105). 

 

Esta prática é comum entre os Kalunga e pode se realizar mediante trocas de dias de 

trabalhos, pagamento em espécie e, o mais comum, oferta de pequena parte do produto 

colhido. 

Para o feijão, usa-se como técnica distribuir suas ramas no solo limpo e, depois de 

secas, bate-se sobre as ramas com golpes fortes com uma vara ou taquara até que os grãos se 

soltem completamente das vagens. A seguir, os grãos são limpos, ensacados e armazenados. 

Processo parecido pode ser feito na colheita do gergelim.  

Nos períodos de entressafra, como já afirmamos, a necessidade de complementar o 

orçamento os obriga, muitas vezes, a vender sua força de trabalho. Em troca, recebem uma 

diária, muitas vezes insignificante e à revelia do que determinam as leis trabalhistas. Este 

trabalho é realizado, não raro, em fazendas onde as terras antes pertenciam às suas próprias 

famílias e que fora fruto de grilagem − fato muito comum nos anos que antecederam a criação 

do sítio histórico. 

Contemporaneamente, excetuando-se aqueles que recebem recursos governamentais, 

como aposentadoria, parte da renda monetária de algumas famílias provém dos salários de um 

ou mais membros que exercem atividades na própria comunidade e nas cidades. As mulheres 

se destacam no trabalho como domésticas. Outra parte trabalha para órgãos do governo 

municipal ou para os estabelecimentos que exploram o turismo. 

 

O comércio e a liderança da atividade turística têm ensejado uma elevação na renda 

de alguns quilombolas. Não obstante, esse grupo possui maior influência frente às 

figuras políticas da região ou aos órgãos ligados ao turismo como SEBRAE, 

Prefeitura e Secretaria de Turismo de Cavalcante. Pode-se pensar no surgimento de 

uma elite no lugar Kalunga do Engenho II e essa classe emergente lidera os assuntos 

ligados ao bem coletivo. (MOURA, 2013, p. 63). 

 

Deduzimos, a partir do trecho exposto acima, e pelas nossas próprias observações em 

campo, que não só algumas famílias beneficiam-se, e, portanto, diferenciam-se das demais no 

quesito qualidade de vida, mas também o povoado Engenho II emerge como o melhor 

aquinhoado por políticas públicas e pelas facilidades a ele concedidas. No entanto, é pequena 
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a parcela de pessoas que se servem das condições privilegiadas. A maioria conta mesmo é 

com as atividades relacionadas com o uso da terra. 

Neste contexto, estamos falando de uma cultura que tem como principal marca um 

gênero de vida embasado na profunda relação com a natureza e que guarda valores 

ecológicos, sociais, culturais e espirituais específicos. Enfim, concordamos com Diegues et al 

(2000) quando afirmam que um dos aspectos relevantes na definição das culturas tradicionais 

é a existência de um sistema de manejo dos recursos que prima pelo respeito aos ciclos 

naturais. Assim, “Além do espaço de reprodução econômica, das relações sociais, o território 

é também lócus das representações e do imaginário mitológico dessas sociedades.” 

(DIEGUES et al, 2000, p. 21). 

 

 

3.4 Território Kalunga: simbolismos, interdições, mitos e assombrações 

 

A formação territorial dos Kalunga contempla, além dos espaços privados (moradias), 

espaços sociais, como o das Celebrações. As comemorações acontecem por motivos variados, 

como aniversários e nascimentos. Mas são principalmente práticas culturais imbuídas de 

sentido religioso. Os santos da Igreja Católica são os mais homenageados, a exemplo das 

festas do ciclo junino; as folias de Reis e do Divino; as comemorações dos santos devocionais 

e protetores − Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora do 

Livramento, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida e a de São Gonçalo do 

Amarante são as mais significativas. No entanto, outras festividades, de menor importância, 

acontecem nos diversos povoados. Descrições detalhadas destes rituais podem ser encontradas 

nos relatos de vários pesquisadores que trabalham com esta temática, quer estejam ligados aos 

estudos do turismo ou privilegiados em trabalhos mais amplos. Entre eles temos: Silva 

(2007), Moreira (2013), Jatobá (2002), Baiocchi (1999), Marinho (2008), Almeida (2012) e 

Godinho (2008). Para Lima e Nazareno (2012 p. 10), “Os Kalunga, de uma maneira geral, se 

autodenominam católicos, mas por manterem certa autonomia em relação à igreja, pode ser 

considerado um catolicismo independente, com práticas diferentes das exercidas na liturgia da 

Igreja”. 

A falta da presença amiúde do líder eclesiástico faz com que os próprios membros da 

comunidade exerçam o papel de autoridade na condução dos rituais sagrados. Adotam, assim, 

um catolicismo cujo imaginário religioso já se fazia presente desde os momentos iniciais da 

ocupação dos sertões. No período minerador, os homens que se arriscavam naquelas solidões 
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de caminhos, na busca do ouro ou de assentar fazendas, faziam destes traçados uma geografia 

mítica de santos e capelas. Brotam, do encontro coletivo das solidões rurais, diversas festas de 

giros, como as chamadas Folias de Reis e, sobretudo, as do Divino Espírito Santo, que são 

símbolos de deidades masculinas e femininas de Goiás (GODINHO, 2008). 

As festas religiosas reúnem pessoas, estreitam laços afetivos, resgatam a tradição e 

firmam a identidade Kalunga. Em julho de 2010, no povoado de Engenho II, participamos da 

Folia de Santo Antônio. Neste período, e naquele espaço, é o tempo em que os moradores se 

encontram com o sagrado: a cruz, a igreja e os santos são símbolos para os quais os povos 

direcionam seus ritos e pedidos e nos quais depositam esperanças. 

Diretamente vinculado ao território do sagrado, o profano também se realiza. “O 

espaço profano diretamente vinculado ao sagrado consiste do conjunto de atividades não 

religiosas e apresenta uma articulação com o sagrado.” (ROSENDAHL, 1997, p. 132). 

Enquanto o cerimonial religioso acontece na igreja, lá fora outros atores agilizam os 

preparativos para a festa que, fora do âmbito da fé, aguarda o momento de acontecer. O 

comércio de artesanatos e de produtos industrializados oriundos das cidades próximas, as 

bebidas e as comidas dão suporte às danças, formando um conjunto que testemunha o 

profano. Os eventos políticos permeiam estes espaços de devoção e de diversão nestas 

comemorações populares. Ali se juntam, então, vários espaços em um único território. 

Reúnem-se pessoas de vários povoados e também das cidades; é o lugar do encontro.  

Como vimos, uma das características dos ritos celebrados nestes eventos é que estes 

são, com frequência, feitos por pessoas leigas de destaque escolhidas pela própria 

comunidade. Estes serão, nesses momentos, os detentores dos poderes da fé. Tais eventos 

trazem, em seu bojo, elementos das simbologias africana e indígena que se mesclam com um 

catolicismo próprio do imaginário popular local e nacional. De acordo com Almeida (2012), 

novas leituras e percepções são incorporadas com a presença do povo nos festejos, surgindo, 

assim, novos símbolos, ritmos e danças, de acordo com as especificidades do lugar. 

Em terras Kalunga, as folias e a dança da sussa representam, segundo Godinho (2008), 

expressões que denotam um misto de realidade e encenação. As folias são performances mais 

realizadas pelos homens, assim como o é a dança conhecida como curraleira. Já a sussa é uma 

dança de expressão feminina, podendo, no entanto, serem abertas exceções. No caso das 

folias, a exceção se dá quando mulheres fazem promessas que envolvem sua participação. Na 

sussa os homens participam quando convidados pelas mulheres, sendo elas, no entanto, quem 

comanda a evolução da dança. Na atualidade, essa dança tradicional vem perdendo espaço 

para o forró, que já se faz presente em todo espaço festivo Kalunga. Outro fato interessante no 
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seio dos festejos são os casamentos na fogueira. É muito comum ouvir, das pessoas mais 

velhas, quando perguntadas sobre seu estado civil: „sou casado na fogueira‟. Esta era, 

também, uma prática de união dos casais bastante usada até bem pouco tempo; hoje ocorre em 

menor escala, em virtude de ser mais frequente a presença de um padre em quase todos os 

grandes eventos, ocasião em que se celebram batizados e casamentos. 

Em Moura (2013), Siqueira (2006) e Silva Júnior (2008) podemos encontrar 

descrições e ilustrações detalhadas destas alegorias. Também as simpatias, fruto de tradições 

antigas, fazem-se presentes no universo destas pessoas. Ana Van Meegen Silva descreve um 

bonito ritual, denominado „dar a criança pra lua‟. Este consiste em oferecer a criança à lua no 

sétimo dia do seu nascimento, isto se a lua estiver na fase crescente, caso contrário é preciso 

esperar que ela esteja nesta condição. 

 

Acende-se uma candeia com azeite de mamona, o mesmo que foi usado na hora do 

parto, que é dada ao padrinho do bebê. Os participantes vão para o quintal da casa 

onde fazem uma fogueira. A criança é erguida em direção à lua pela madrinha que 

recita alguns versos que são repetidos por duas vezes: lua luar, tome esta criança pra 

nós criá. Depois de criada pra nós batizá. Se fosse mulher eu dava. Mas como é 

menino eu não dou [...]. (SILVA, 2007, p. 86). 

 

A seguir a criança é passada por cima do fogo, seguida da trouxa das roupas usadas 

durante o parto e da candeia. Acredita-se que assim procedendo a criança terá mais proteção 

contra os males terrenos. Estas demonstrações, religiosas ou não, estão quase sempre 

relacionadas com as necessidades do dia-a-dia. Reza-se para chover, para não faltar comida, 

para a cura de algum mal, para livrá-los de assombrações, de animais selvagens e 

peçonhentos, enfim, para protegê-los dos perigos.  

Um exemplo de demonstração de fé nos é dado por Daniella B. Ungarelli, quando esta 

relata que costumes antigos, como rezar o „benedito de mesa‟ antes de cada refeição para que 

se tenha fartura, fazem parte da memória da comunidade. Segundo ela, foram rememorados, 

durante as entrevistas que conduziu, rituais feitos nas próprias roças, com cantos, rezas e 

danças para pedir chuva em tempos de estiagem (UNGARELLI, 2009). 

Reafirmamos que a relação com o território na cultura Kalunga envolve também a 

convivência com aspectos sobrenaturais. 

 

Nesse sentido, é importante analisar o sistema de representações, símbolos e mitos 

que essas populações constroem, pois é com elas que agem sobre o meio. É também 

com essas representações e com o conhecimento empírico acumulado que 

desenvolvem seus sistemas tradicionais de manejo. No imaginário dos povos da 

floresta, rios e lagos brasileiro estão repletos de entes mágicos [...]. (DIEGUES, 

2001, p. 27). 
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As necessidades e os temores cotidianos, aliados à impossibilidade de contar com 

outras providências que não o sobrenatural, leva a comunidade a recorrer a mitos como 

referências protetoras. Assim, o sertão foi palco de gestação de lendas e mitos que passaram 

de geração em geração por meio das narrativas orais. Para Renato da Silva Dias, “Essas 

narrativas situam-se no limite entre o real, o fantástico e o inverossímil, desenrola-se no 

ambiente natural, comum aos homens, nas margens dos rios, nas veredas, cachoeiras e matas 

conhecidas, mas não tão frequentadas, posto que, se os sertanejos não temem, receiam o 

desconhecido.” (DIAS, 2009, p. 28).  

De acordo com uma publicação do Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 2001), 

os povos Kalunga, ainda hoje, contam histórias ou lendas de seres que habitam os rios da 

região, como a piratinga-monstra, que, de tão brava, devora os dedos dos jacarés, deixando-os 

paralisados de medo. Outro exemplo é a pirara, que vive na Cachoeira do Funil: um peixe-fera 

que está deitado sobre uma corrente de ouro, com a cabeça apoiada de um lado da cachoeira e 

o rabo do outro, e cujo corpo é formado pelo caudal de água que desce do alto. No Riachão 

uma pessoa
57

 nos falou de botos e botas que povoam o Rio Paranã e que muito receio causa 

aos moradores, principalmente por provocarem afogamentos daqueles que por estas águas se 

aventuram. Podemos ver em Silva (2007) descrições de lendas, contos, crenças, rezas e 

simpatias comuns em território Kalunga e que, de forma geral, fazem parte do imaginário 

popular brasileiro, como o caipora, o rodete e o timbum, dentre outros. 

Histórias fantásticas e de assombrações foram a nós contadas em diversas ocasiões de 

conversas descontraídas que tivemos com pessoas das comunidades visitadas. Muitas delas 

dizem respeito a almas penadas, que são espíritos que voltam da morte para assustar os vivos. 

Elas surgem à noite, rondam as casas, fazem estripulias, acompanham as pessoas pelos matos, 

insinuam-se nas grotas ou se mostram no meio dos caminhos, assustando os animais de 

montaria e causando arrepios em seus donos. São poucos os que se arriscam, em especial em 

noites de lua cheia, a transitar pelas estradas sertanejas quando o medo de se deparar com 

alguma assombração é real.  

Vários Kalunga, às vezes indicando a direção com o dedo, relatam que já viram, em 

noite sem lua, uma vaca que descia serra abaixo soltando fogo pela boca e nariz; a lenda reza 

que ela anunciava a existência de ouro naquele pé de serra em Vão de Almas. Alguém 

também me disse que, quando morava no povoado da Curriola, havia uma serra de vale 
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encantado. “Lá é desertão, quase não tem gente, lugar de bicho. Em determinados momentos 

do dia, geralmente ao entardecer, ouvia-se barulhos estranhos: o gado berrava, o galo cantava, 

passarinho piava e menino chorava, mas, não era coisa desse mundo não”
58

. Contam que, lá 

no Cantagalo, quando o sol se punha, ouvia-se ao longe, vindo da serra: „Hei boi, hei boi, hei, 

hei‟, mas não se via ninguém. Relatam ainda que ouviam gritos vindos da estrada curraleira, 

como se tivesse alguém anunciando sua chegada, como era comum entre eles; eles 

respondiam de casa, mas não chegava ninguém, pois não era gente viva. “Algumas vezes 

ouvia vindo das grotas um urro abafado de bicho, era um turrado diferente, feio, não era onça, 

nem jumento, nem boi: turrava baixinho e ia aumentando, dava muito medo”
59

. 

Para Dias (2009), os mitos, lendas e cantos, elementos vivos do imaginário brasileiro, 

tornam-se subsídios condensadores e formadores de identidades novas, que também nasceram 

nos sertões do País. As conversas, observações e até mesmo participação, durante as breves 

imersões nas territorialidades desses remanescentes quilombolas, habilitam-nos a falar de sua 

vida simples regida pelo ritmo natural das coisas, do apego e carinho com o qual se referem 

ao seu rincão querido. “Só sei viver aqui, aqui eu ando pra todo lado, conheço cada pé de 

serra, cada rio e grota, sei onde procurar um coco, uma fruta, um remédio, tudo. Quero vivê e 

morrê aqui, criá meus fios igual fez meus criadores”
60

. Parece-nos bela a forma como esses 

sertanejos se referem a seus pais: „meus criadores‟.  

O gênero de vida simples, despojado, quase íntimo, leva todos a se conhecerem e a se 

relacionarem profundamente. Sabem de cor cada trilha: aquelas que os levam às roças, às 

casas de parentes e amigos e até mesmo o caminho que a onça percorre ao ir beber água. 

Conhecem os tipos de pássaros pelo seu canto e sabem onde fazem seus ninhos, o que comem 

e que estrago podem causar às plantações. Sabem em que esconderijos as galinhas põem seus 

ovos e que riscos de predadores corre a nova ninhada. Identificam em que lugar o rio é seguro 

para tomar banho, onde tem arraia ou obstáculos que podem danificar a canoa. Cultivam ou 

coletam ervas que servem para vários tipos de enfermidades e sabem prepará-las. Conhecem 

rezas para afastar males diversos e até mesmo desfazer feitiços. Sabem onde os bichos 

dormem e de que se alimentam; podem, inclusive, descrever a sensação que sentem diante do 

rosnar da onça, que lhes provoca um medo horripilante e paralisador, mesmo sem vê-la, só no 

pressentir sua presença. 
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Acreditam que a cobra, ao ofender uma pessoa, deve ser morta para evitar que a 

mesma vá à encruzilhada para saber se a pessoa ofendida insiste em sobreviver e depois volte 

para terminar o trabalho. Sabem fazer piadas com o dia-a-dia, como a que diz que arraia não 

ferroa homem, pois: “se o homem for ferroado por uma delas e não chorar é porque não era 

arraia, e se chorar é porque não é homem” 
61

. Mostra-se, assim, o caráter ao mesmo tempo 

machista e galhofeiro tão presente nos moradores dos nossos sertões. 

 Mas eles guardam segredos. Há uma parte de suas vidas que não se declara, podemos, 

quando muito, imaginar nas entrelinhas, nos olhares furtivos, no andar pelos matos, longe dos 

ouvidos dos outros, enquanto discutem algo importante. São assim esses Kalunga. Não se dão 

a conhecer completamente, mas podemos muito perceber ao observá-los em seu entorno: sua 

moradia, a socialização, a forma como concebem a natureza e com ela se relacionam.  

São também eles que hoje reconhecem a sua condição de remanescentes quilombolas, 

aceitam a denominação Kalunga e, como tal, reivindicam, entre outros, a posse de suas terras. 

Este povo tem consciência de seu território real e, desde a ancestralidade, luta por ele.  
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CAPÍTULO IV 

CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DOS KALUNGA: O DIFÍCIL TRAJETO PELA 

POSSE DA TERRA 

 

4.1 Terra: exclusão e violência  

 

A história do homem pobre e da terra no Brasil é de exclusão, violência e abandono. 

Esta situação se faz presente desde os primeiros momentos da colonização e vem sendo 

reproduzida, entre outras, pelas políticas e legislações fundiárias que foram legitimadas nos 

vários momentos históricos.  

No Brasil, a ocupação exploratória foi iniciada pelo litoral, já no século XVI.  Naquele 

primeiro momento não se fazia necessária a posse efetiva da terra, já que esta existia em 

abundância. Somente a partir da quarta década do século XVI se deu a exploração sistemática 

das terras da Colônia. O território é então dividido em Capitanias Hereditárias, cuja natureza 

repousava nas imensas extensões de terras dadas para administração a seus donatários, o que 

implicava em uma série de direitos, inclusive de distribuir sesmarias. A distribuição destas 

parcelas de terras foi o cerne da estruturação de uma sociedade com base na grande 

propriedade.  

O sistema distribuidor de terras que se implantou durante a colonização e que, segundo 

Silva (1996), resultou de uma transposição de um instrumento jurídico português, perdurou 

durante todo o período colonial. O instrumento jurídico conhecido como sesmarias foi 

adaptado à realidade brasileira, trazendo em seu bojo mudanças profundas que muito 

contribuíram para o quadro perverso de distribuição de terras no País. No Brasil o instrumento 

foi aplicado de forma diferente de Portugal. Naquele País 

 

[...] alguns sesmeiros apenas podiam incumbir-se da distribuição das terras, no 

Brasil esta tarefa cabia a governadores gerais, capitães donatários, provedores, 

enfim, numerosos funcionários. Os abusos que daí advieram são bem conhecidos: 

tamanho excessivo das propriedades, muito além do que o requerente poderia 

aproveitar; concentração de várias propriedades nas mãos de uma só pessoa- que 

requeria em seu nome,  no da mulher, no de seus filhos, em datas e lugares 

diferentes; compra e venda das terras doadas  ou herdadas, que se tornavam, 

frequentemente, um negócio lucrativo. (ALENCAR, 1993, p. 25). 

 

Como vimos, em nosso país o sistema sesmarial tinha, entre suas características, a de 

dar, aos sesmeiros, amplos poderes. Embora eles não detivessem o poder jurídico sobre a 

terra, o poder de mando sobre as sesmarias era total, podendo os sesmeiros, inclusive, reparti-
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las entre moradores que as pudessem explorar. Assim, esta é uma das origens efetivas da 

posse da terra no Brasil, as conhecidas Capitanias Hereditárias, e, mais tarde, o Governo 

Geral. Uma característica do sistema de Capitanias Hereditárias foi a exigência, como 

condição básica para a concessão da terra, que os candidatos fossem proprietários de escravos. 

Excluía-se, assim, grande parte da população. A estes últimos restava, como alternativa, a 

ocupação de áreas distantes, das quais se apossavam sem nenhuma regulamentação jurídica, 

ficando, consequentemente, impossibilitados de assegurar qualquer direito sobre elas. 

O que se verificou, então, foi que, ao lado do processo legal de apropriação de terras 

pela doação de sesmarias, ocorria também a apropriação, por pessoas de menores recursos, de 

áreas menos acessíveis, onde eram implantadas roças e currais. Estes eram chamados de 

posseiros. Posteriormente, não raro os posseiros tiveram suas terras apropriadas por senhores 

de prestígio durante o governo colonial, tendo que a eles se submeter, tornando-se seus 

foreiros, ou migrar para terras mais distantes. (ANDRADE, 1995). 

No caso dos escravos, a fuga e o aquilombamento levaram muitos desses cativos a se 

embrenhar pelos sertões goianos e a se estabelecer como posseiros. Embora valha salientar 

que “[...] para o quilombola, a terra não tinha valor comercial [...] fora poucas exceções, eles 

protegiam suas liberdades e não a terra que exploravam.” (FIABANI, 2005, p. 320). Na 

verdade, segundo Maestri (1998), foram estes, juntamente com os libertos e livres pobres, que 

compuseram a turma de vanguarda que desbravou e domesticou as terras mais tarde 

apropriadas pelos latifúndios. 

Assim, no século XVIII o estabelecimento dos latifúndios já havia se interiorizado e 

nas grandes propriedades a terra já era explorada, entre outros, por sitiantes, os quais pagavam 

um foro ao proprietário. Esses sitiantes, embora fossem quem realmente ocupava a terra, não 

conseguiam obter cartas de sesmarias, eles sequer tinham acesso às autoridades coloniais 

encarregadas de fazer as doações. Não lhes restava alternativa a não ser se submeter aos 

grandes senhores. (ANDRADE, 1995). 

No Brasil o regime sesmarial perdurou até a independência, em 1822. A partir de 

então o sistema de posse pura e simples passou a ser o meio possível para se conseguir a terra. 

Mas o sistema de posse também não franqueou ao pobre o direito à propriedade. A partir de 

então passou a ser comum o agregado se apossar de terras em nome de seu patrão, e também 

neste caso foram criados subterfúgios para que os beneficiários fossem os mesmos de sempre. 

Vale lembrar que após 1823 as sesmarias não confirmadas passaram a ser tratadas como posse 

(ALMEIDA, A., 2004).  
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Em Goiás, por volta de 1778, quando a queda do rendimento na exploração 

mineratória era visível, a sociedade, lenta e gradualmente se ruralizou. É nesse momento que 

a posse efetiva da terra começa a ganhar importância, passando a zona rural a agrupar 

latifundiários, fazendeiros que além da posse da terra detinham o poder político, a prática de 

um comércio incipiente e o direito até mesmo sobre a vida de pessoas. Estas fazendas eram, 

na verdade, sinônimo de poder, arrogância e autoritarismo.  

Lima (1954), Alencar (1993), Silva (2004) e tantos outros estudiosos da temática 

assinalam para um período de vacância de legislação fundiária, que foi de 1822 a 1850, 

período em que  o apossamento das terras se deu de forma desgovernada, em alguns casos 

passando a abranger léguas a fio, constituindo fazendas imensas. 

Após este período, já com a vigência da Lei de Terras, de 1850, que objetivava 

ordenar juridicamente a estrutura fundiária no Brasil, o que se verificou é que o quadro 

anterior pouco mudou, já que o que houve foi uma transformação das grandes posses em 

grandes propriedades. O patrimônio público fundiário foi transferido para as mãos de 

particulares. Esta situação sofreu mudanças décadas depois, quando terminou o regime 

jurídico das posses no Brasil e a terra passou a representar uma mercadoria, uma fonte de 

poder econômico. A Lei de Terras de 1850 proibiu o assentamento e estabeleceu a venda de 

terras devolutas. Desta forma, só quem tinha dinheiro poderia vir a ser proprietário no Brasil, 

medida esta que excluiu, de imediato, a imensa maioria dos brasileiros, os quais não tinham 

recursos para adquiri-las. 

 “Mesmo após a lei, a posse continuou sendo a via principal de acesso à propriedade 

da terra, mas apenas por grandes fazendeiros dotados de recursos.” (BECKER; EGLER, 

1993). Embora o apossamento fosse proibido por lei, estabelecendo-se multa e prisão, a elite 

dominante continuou se apossando de grandes áreas, sem que jamais tenha sentido os rigores 

da lei. A lei serviu sim, como instrumento coercitivo e punitivo para a maioria dos 

agricultores pobres, incluindo aí os imigrantes que chegaram ao Brasil em fins do século XIX 

e início do século XX. O acesso à propriedade foi dificultado principalmente para o escravo 

que se encaminhava para a liberdade, fazendo deles, assim como dos demais pobres, uma 

categoria de pessoas destinadas a trabalhar para os outros, com poucas possibilidades de vir a 

possuir a sua terra para trabalho, sobrevivência e dignidade humana.  

Assim, a vinda do imigrante estrangeiro e eminência da libertação dos escravos 

evidenciava, para a elite agrária, a necessidade de regulamentação das condições de acesso à 

terra, já que, como nos lembra Alencar (1993), o regime baseado na ocupação faria dele um 

proprietário em potencial, e não um assalariado. Também a perspectiva de abolição do 
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trabalho escravo reforçava a necessidade de regulamentação das condições de acesso à terra, 

para impedir que os  libertos “[...] se constituíssem em ameaça ao modelo fundiário 

concentracionista. Assim, as leis de cessação do tráfico, a legislação sobre a imigração de 

colonos estrangeiros e a Lei de Terras de 1850 fazem parte de um mesmo processo.” 

(ALENCAR, 1993, p. 29). 

Em Goiás, a Lei de Terras não apresentou grandes mudanças em relação a outras 

províncias. No entanto, a própria característica econômica da região, de pecuária extensiva, 

agiu como estímulo para a pouca procura pela regularização de terras. O desinteresse se deu 

principalmente por dois fatores: primeiro porque a situação irregular dava ao proprietário a 

possibilidade de se abster dos gastos com a legalização: medição e demarcação de sua 

propriedade; segundo: a situação não definida oferecia ao fazendeiro a possibilidade de 

constantes incorporações de novas áreas a seu patrimônio.  

Assim, dentro do processo econômico, destacam-se as grandes propriedades rurais, 

que se estruturaram lentamente, via sistema de patrimônio (posse da terra, sem qualquer 

vínculo jurídico), cujos limites eram definidos pela capacidade financeira daquele que se 

apossava da terra e a cultivava de modo extensivo. (SOUZA; CARNEIRO, 1996). 

Com a Proclamação da República, em 1889, deu-se a autonomia das províncias, que se 

transformaram em Estados. A partir de então, novas providências foram tomadas com relação 

à posse da terra. A Constituição de 1891, em seu artigo 64, transferiu para os governos 

estaduais as terras devolutas e, segundo Martins (1986), estas terras foram colocadas nas mãos 

das oligarquias regionais, promovendo a transferência maciça de propriedades fundiárias para 

os grandes fazendeiros e empresas colonizadoras. O Estado, por sua vez, adaptou a legislação 

fundiária à conveniência das oligarquias agrárias, que controlavam os governos estaduais e 

municipais. 

Como vimos, já nos primórdios do Descobrimento, a distribuição de terras no Brasil se 

dava de forma seletiva e discriminatória. A sucessão de leis que se seguiram, deliberadamente 

ou não, até pelo menos a Constituição de 1988, não logrou redimir tal situação. No Estado de 

Goiás, a formação dos latifúndios conta, então, com três traços marcantes interligados: as 

sesmarias, a posse sem muitas formalidades e, em muitos casos, a burla da lei. 

Por mais de 100 anos, se contarmos apenas a partir da instituição da Lei de Terras de 

1850, veremos que o quadro de concentração e exclusão pouco se modificou. Ilustrando uma 

das variadas formas pelas quais se deu a apropriação de terras devolutas no estado, Maria 

Cristina Teixeira Machado assim se pronuncia: 
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Na gestão de Miguel Rocha Lima (22.11.22 a 31.03.24), quando era então secretário 

de terra, Brasil Ramos Caiado, por despachos de 21 de novembro de 1923 e de 16 de 

janeiro de1924, fundamentados na lei número 725 de 11 de agosto de 1923, 

concederam-se títulos, que deram a Totó Caiado o domínio de aproximadamente 

1.071.476 hectares de terras às margens do rio Araguaia, compreendendo os 

latifúndios de Vassouras e Aricá. Esses títulos de propriedade somente se tornaram 

possíveis devido a modificações que se fizera naquela lei, suprimindo-se o seu artigo 

terceiro que estabelecia certas premissas em defesa do patrimônio estatal. 

(MACHADO, 1990, p. 49-50).  

 

A lei que possibilitou tal concessão foi revogada assim que se legalizaram as 

escrituras. O fato mostra que, além das sesmarias, das grilagens e da posse pura e simples, 

outros procedimentos, como fraudes ou burla à própria lei, fizeram parte do processo que 

possibilitou a constituição dos latifúndios em Goiás. A Revolução de 1930 em nada alterou a 

estrutura fundiária no País. Sobre este momento político, Borges (2000) salienta que 

 

[...] o compromisso político do governo Vargas com os grandes proprietários rurais 

e o pacto de poder entre burguesia industrial e setor agrário tradicional... 

Transformaram o projeto de desenvolvimento nacional em um processo de 

“modernização conservadora”, que promoveu o avanço das forças produtivas e das 

relações capitalistas de produção no setor urbano industrial sem alterar o Status quo 

agrário. (BORGES, 2000, p. 49).   

 

O texto em tela nos mostra que, a despeito de mudanças políticas e econômicas 

levados a efeito, já na década de 1930 o contexto agrário brasileiro se manteve quase que 

inalterado. Alguns ensaios de mudanças viriam ocorrer mais de 30 anos depois, em 1963, 

durante o governo de João Goulart, quando da criação do Estatuto do Trabalhador Rural. 

Goulart orientou o seu governo pelo chamado Plano de Reformas de Base, que pretendia 

promover, além das reformas bancária, educacional, da saúde e habitacional, também a 

reforma agrária. Entretanto, estas propostas foram abortadas pelo golpe militar de 1964. 

Com o golpe de 1964, foi criado o Estatuto da Terra, baseado em dois pontos 

importantes: um projeto de reforma agrária e a modernização da política agrícola do país. Na 

verdade, no entanto, o que ocorreu foi uma reforma agrária aparente, feita mediante 

tributação, ou de forma parcial, promovida em áreas de tensão social. Outra medida foi a 

colonização de áreas novas, possibilidade que foi sendo fechada pouco a pouco. Neste 

contexto, a política de subsídios, concedida pelo governo militar, tendeu a incentivar a 

instalação de empresas agropecuárias, ficando claro, assim, que o que realmente se pretendia 

era reforçar o poder da grande empresa moderna.  

A partir daí a estruturação do mercado de terra se deu no sentido de continuar 

obstaculizando, de todas as formas, a pretensão de acesso legal às terras. Apenas com a 
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Constituição de 1988 foram criados novos dispositivos contestatórios dos instrumentos de 

inspiração colonial. Ainda assim, os obstáculos, as estratégias urdidas nos aparatos 

burocrático-administrativos do Estado têm sido imensos. (ALMEIDA, A., 2004; 2008; 

LITLLE, 2004). Pelo menos, é isso o que nos mostram os parcos resultados das aplicações do 

artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição 

Federal, como veremos adiante, que regulamenta a questão territorial referente às terras 

tradicionalmente ocupadas, das quais fazem parte as terras indígenas e as comunidades de 

remanescentes quilombolas. Sendo esta última categoria o objeto de nossa atenção. 

 

 

4.2 Os negros e a posse precária do território no Brasil  

 

Atribuo a esta parte do capítulo a atualidade da formação territorial diretamente ligada 

aos nossos sujeitos de pesquisa, remanescentes quilombola Kalunga, e as formulações 

jurídicas que lhes dão sustentação. 

O período escravista e pós-escravista no Brasil se caracterizou por uma diversidade de 

situações decorrentes da reorganização da economia de base agrária. E não se pode falar em 

história agrária do País sem dimensionar a situação do negro, quer na sua condição de 

escravo, de aquilombado, liberto ou como sujeito de direito.  

Para o entendimento da situação das populações, povos ou comunidades tradicionais 

de remanescentes quilombolas na constituição do seu território, algumas categorias devem ser 

explicitadas. São elas: terras de uso comum, terras de preto e terras tradicionalmente 

ocupadas. Na atualidade o conceito de povos e/ou comunidades tradicionais foi incorporado 

pelo governo federal como um instrumento legal na Constituição de 1988 e na Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. Nota-se que o uso da categoria „população‟ 

privilegiada nos textos de Antônio Carlos Diegues, como vimos no capítulo dois desta tese, 

passa por ressemantização ao ser substituído por „povos‟ e/ou „comunidades‟, demonstrando a 

atual dimensão política do termo. Procurou-se, com tal ressemantização, 

 

[...] oferecer um mecanismo analítico capaz de juntar fatores como a existência de 

regimes de propriedade comum, o sentido de pertencimento a um lugar, a procura de 

autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis que os variados grupos sociais 

[...] mostram na atualidade. (LITTLE, 2002, p. 23) 
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É assim que, através do conceito de povos ou comunidades tradicionais, busca-se 

aproximar as diferentes situações fundiárias do Brasil e inseri-las no contexto das lutas 

territoriais atuais. Entende-se, então, que a contemporaneidade abriga um novo padrão de 

relacionamento entre os setores sociopolíticos, econômicos e os povos tradicionais. Nestes 

pontos as mudanças são significativas e se manifestam principalmente naquilo que diz 

respeito às questões ligadas à posse do território. 

Existe certa unanimidade entre vários autores, a exemplo de Almeida, A. (2008) e 

Leite (2000), de que o elemento impulsionador desta nova realidade são os movimentos 

sociais contemporâneos, como os representados pelos remanescentes quilombolas. Tais 

movimentos, embora tenham origem histórica, consolidam-se fora do âmbito tradicional do 

controle estatal e têm como marco a Constituição de 1988. A afirmativa dá sentido à ideia de 

Alfredo Wagner Berno de Almeida, quando este diz que a noção de tradicional “[...] não se 

reduz à história e incorpora as identidades coletivas redefinidas situacionalmente numa 

mobilização continuada, assinalando que as unidades sociais em jogo podem ser interpretadas 

como unidades de mobilização.” (ALMEIDA, A., 2004, p. 10). 

Leva-se em consideração que nos períodos colonial e imperial a categoria quilombo 

não aparecia nas Constituições e toda referência a este nome, como vimos, estava prenhe de 

carga negativa. Sendo, então, perigoso admitir pertencer a este grupo. Neste contexto, 

considerando que cada grupo constituiu sua identidade também a partir de sua própria 

história, vamos ver que as concessões e aquisições de terras no Brasil têm se firmado segundo 

uma concepção de quilombo deslocada do seu significado de matriz colonial para se mesclar 

com outros elementos, como as novas identidades e os confrontos, diretos ou não. O que 

houve, então, foi uma mudança daqueles que enquanto escravos eram „coisa‟, não possuindo 

identidade, para remanescente quilombola que, “[...] como possibilidade de ser, constitui 

numa forma mais que simbólica de negar o sistema escravocrata.” (MARQUES; GOMES, 

2013, p. 144).  Almeida (1996) complementa a ideia ao perceber que a transição do quilombo 

colonial evoluiu de um conceito „frigorificado‟ do senso comum para a atualidade de 

remanescente quilombola, como um ritual de passagem para a cidadania.  

De um modo geral e fora do âmbito institucional, as mais diferentes formas de 

apropriação e uso da terra, por parcela significativa das comunidades tradicionais, quer dos 

negros ou não, respondem pela denominação de terras de uso comum. O entendimento do que 

são terras de uso comum nos remete às concepções oferecidas por Alfredo Wagner Berno de 

Almeida, que as define como sendo aquelas em que 

 



126 

 

[...] o controle dos recursos básicos não é exercido livre e individualmente por um 

determinado grupo doméstico de pequenos produtores diretos ou por um de seus 

membros. Tal controle se dá através de normas específicas, combinando uso comum 

de recursos e apropriação privada de bens, que são acatadas, de maneira consensual, 

nos meandros das relações sociais estabelecidas entre vários grupos familiares, que 

compõem uma unidade social. (ALMEIDA, A., 2008, p. 25). 

 

 Este tipo de uso da terra prescinde da figura de propriedade privada individual. Foca 

nas formas de apropriação familiar cujas normas são regidas pelos membros do mesmo grupo, 

com usufruto comum dos recursos naturais fundamentados na tradição e memória coletiva. 

Tal modalidade de uso comum da terra, denominada de „territorialidades específicas‟, é 

mantida à margem da ação oficial e, conforme nos informa Almeida, A. (2008), é 

representada pelas chamadas terras de preto; de santo ou da santíssima; de índios − que difere 

de terras indígenas, prevista na Constituição; de caboclos; de herdeiros, e outras tantas
62

. Em 

território Kalunga podemos observar algumas destas variedades territoriais, como no caso das 

terras de madrinha (Contenda); terras adquiridas (Sucuri); terras herdadas (Vão do Moleque); 

terras apossadas (Vão de Almas), além de outras variáveis. 

As terras de santo ou da santíssima derivam de propriedades provenientes de ordens 

religiosas, “[...] doação de terras para santos e recebimento de terras em troca de serviços 

religiosos prestados a senhores de escravos por negros (a) sacerdotes de cultos religiosos afro-

brasileiros.” (COORDENAÇÃO BACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES 

NEGRAS QUILOMBOLAS, 2010, p. 272). Ou ainda, segundo Fiabane (2005), estas terras 

têm como origem as doações feitas às irmandades religiosas ou aos santos, sendo ocupadas 

por populações, muitas delas de negros, que as consideravam como de propriedade dos 

próprios santos.  Como terras de herdeiros temos, por exemplo, aquelas cujos proprietários 

são os moradores do Vão do Moleque, como já expusemos no capítulo dois. Esta modalidade 

no geral são as que “[...] os ascendentes dos atuais membros do grupo detinham o direito 

sobre as terras por conta de doações de antigos proprietários de terras ou de doações e 

concessões de uso por parte do Estado, comprovadas por documentos ou não.” (ANDRADE 

NETO, 2010, p. 2), sendo estas de partilha informal dentre as várias gerações. Já „terras de 

preto‟ é uma expressão que alcança, entre outros, 

 

Aqueles domínios ou extensões correspondentes a antigos quilombos e áreas de 

alforriados nas cercanias de antigos núcleos de mineração, que permaneceram em 

isolamento relativo, mantendo regras de uma concepção de direito, que orientavam 
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 Podemos encontrar em Almeida (2008) uma descrição ampla e mais detalhada das chamadas territorialidades 

específicas aqui apresentadas resumidamente. 
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uma apropriação comum dos recursos. Registrados em regiões do Tocantins Goiano 

e da Serra Geral no Norte de Goiás [...]. (ALMEIDA, A., 2008, p. 147-148). 

 

A região da Serra Geral goiana abraça, na sua extensão, também os territórios 

Kalunga.  Esta miríade de denominações passou para o texto constitucional de 1988, tendo 

sido reafirmado nos dispositivos infraconstitucionais, assim como nas constituições estaduais 

e municipais, bem como nos convênios internacionais, com a denominação de „terras 

tradicionalmente ocupadas‟.  

Como vimos, terras „tradicionalmente ocupadas‟
63

 abarcam uma grande “[...] 

diversidade de formas de existência coletiva de diferentes povos e grupos sociais em suas 

relações com os recursos da natureza.” (ALMEIDA, A., 2004, p. 9). Concernentes com as 

diferentes formações históricas, estas modalidades de apropriações territoriais representam 

diversas figuras jurídico-formais, contemplando 

 

[...] a propriedade coletiva (quilombolas), a posse permanente (indígenas), o uso 

comum temporário, mas repetido em cada safra (quebradeiras de coco babaçu), o 

uso coletivo (faxinalenses), o uso comum e aberto dos recursos hídricos e outras 

concessões de uso, como o comodato (ciganos) e as sobreposições de territórios 

tradicionais com unidades de preservação ambiental (pomeranos, quilombolas, 

indígenas e outros). (CONSEA, 2008, p. 3).  

 

 

O fragmento de texto apresentado acima nos mostra que o Brasil, como um todo vem 

apresentando nas últimas décadas um novo padrão de relacionamento político social, 

sobremaneira nas questões ligadas ao contexto rural e minorias, até então excluídas. A 

heterogeneidade das práticas sociais, sujeitos e grupos sociais que vem emergindo aponta para 

a necessidade de novas abordagens, que vão além das utilizadas para tratar de práticas sociais 

e de princípios conceituais do campesinato, como bem demonstra Almeida, A. (2004): 

 

A nova estratégia do discurso dos movimentos sociais no campo, ao designar os 

sujeitos da ação, não aparece atrelada à conotação política que em décadas passadas 

estava associada principalmente ao termo camponês. Os termos e denominações de 

uso local politizam-se. Ou ainda, o uso cotidiano e difuso destes termos acompanha 

a politização das realidades locais: os agentes sociais se erigem em sujeitos da ação 

ao adotarem como designação coletiva as denominações pelas quais se autodefinem 

e são representados na vida cotidiana. (ALMEIDA, A., 2004, p. 14). 

 

Estas diversidades de situações sociais apresentam um caráter dinâmico que envolve 

desde remanescentes quilombolas, faxinais, quebradeiras de coco, até donas de casa, além de 
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 A definição do termo „terra tradicionalmente ocupada‟ tem como referência o artigo 231 da Constituição 

Federal, a Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Decreto Presidencial nº 6.040, 

que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais.  
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questões de gênero, idade e muitas outras categorias. As múltiplas denominações e suas 

variâncias exigem um novo olhar e outras denominações. Vejamos o caso dos quilombolas 

que, no passado, tinha conotação negativa e hoje são uma categoria organizada que busca 

mais direitos sociais, ou seja, ganhou uma conotação positiva ao se agregar ao termo o 

codinome „remanescente‟. Ilustra bem este momento histórico o que diz Ilka Boaventura 

Leite:  

 

Nos últimos vinte anos, os descendentes de africanos, chamados negros, em todo o 

território nacional, organizados em associações quilombolas, reivindicam o direito à 

permanência e ao reconhecimento legal de posse das terras ocupadas e cultivadas 

para moradia e sustento, bem como o livre exercício de suas práticas, crenças e 

valores considerados em sua especificidade. (LEITE, 2000, p. 334). 

 

As reflexões sobre estas modalidades de uso da terra poderão ser apreciadas nas 

diversas elaborações de autores como: Almeida, A. (2008), O‟Dwyer (2002), Leite (2000), 

Shiraishi Neto (2007) e Little (2004), entre outros. 

A partir da década de 1990, no âmbito do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), de 1988, consoantes o artigo 68, parte destas reinvindicações passaram 

a ser consideradas. Desde então, como afirma Almeida, A. (2008), uma nova modalidade de 

apropriação formal de terras, de forma comunitária, feita pelos remanescentes quilombolas 

passou a existir. Outra ação positivista ocorreu em 2003, quando o presidente Luís Inácio 

Lula da Silva assinou o Decreto n. 4887, que regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades de quilombos. 

 

De 1988 para cá o conceito de “terras tradicionalmente ocupadas”, vitorioso nos 

embates da Constituinte, tem ampliado seu significado, coadunando-o com os 

aspectos situacionais, que caracterizam hoje o advento de identidades coletivas, e 

tornou-se um preceito jurídico marcante para a legitimação de territorialidades 

específicas e etnicamente construídas. (ALMEIDA, A., 2008, p. 47). 

 

Em tal contexto, vale lembrar que em 2002 o Brasil ratificou a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1989, que tem como critério fundamental 

para reconhecimento dos direitos das comunidades tradicionais a autoidentificação. E quando 

se fala em direitos, ressalta-se o direito fundiário, devendo-se levar em conta a importância de 

garantir, previamente a estas comunidades, o direito ao território. 

 

O direito fundamental ao território tradicional traz acoplado à sua enunciação a 

política pública central para os povos e comunidades tradicionais, a saber: a 
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regularização fundiária de seus territórios. Este direito fundamental está fundado em 

atos normativos nacionais e deve ter aplicação imediata no Brasil. Pode-se 

validamente extraí-lo da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto Federal nº 

5.051/2004: artigos 16 a 19, no plano internacional, e, da Constituição Brasileira de 

1988: artigo 216 e do Decreto Federal nº 6.040/2007, além da literatura jurídica e 

antropológica que vem debatendo o tema. (ARAÚJO, 2009, p. 4). 

 

Da Convenção 169 da OIT, nos artigos 13 e 14, na parte que aborda a questão da terra, 

destacamos três itens fundamentais para a adequada efetivação e apreciação do direito 

territorial dos povos e comunidades tradicionais. A saber: a) que os governos, ao aplicarem as 

disposições da convenção, respeitem as culturas e os valores espirituais que os povos possuem 

em relação às terras ou territórios que ocupam ou utilizam de alguma maneira e, 

principalmente, os aspectos coletivos dessa relação; b) o uso do termo terras, nos artigos 15 e 

16, incluirá o conceito de territórios, que abrange todo o ambiente das áreas que esses povos 

ocupam ou usam para outros fins; c) os direitos de propriedade e posse de terras 

tradicionalmente ocupadas pelos povos interessados deverão ser reconhecidos. Além disso, 

quando justificado, medidas deverão ser tomadas para salvaguardar o direito dos povos 

interessados de usar terras não exclusivamente ocupadas por eles às quais tenham tido acesso 

tradicionalmente para desenvolver atividades tradicionais e de subsistência é o que consta no 

Decreto, n.
 
5.051, de 19 de abril de 2004. 

Assim, com a Constituição de 1988, além do direito produzido pelo Estado, ganham 

força as ideias que contemplam o direito às diferenças. Passa-se, então, a reconhecer também 

o direito de povos com identidades culturais e étnicas. Exemplo típico são os movimentos de 

remanescentes de quilombolas, que desde 1995 vêm se agrupando no que hoje é denominada 

Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), além de outros 

movimentos coletivos representativos de atores sociais diversos − como é o caso dos 

seringueiros, pescadores, quebradeiras de coco e tantos outros.  

No contexto oficial as categorias representativas de populações tradicionais se 

transmutam para as denominadas terras tradicionalmente ocupadas. Ampliam-se indo, 

inclusive, para além daquelas listadas por Antonio Carlos Diegues, apresentadas no capítulo 

dois desta tese. Assim, a partir da Constituição de 1988, ganham novas dimensões, 

complexificam-se, tanto na diversidade das formas de reconhecimento jurídico quanto nas 

modalidades de atividades produtivas – tais como agricultura de autoconsumo, roça, 

extrativismo, pecuária, pesca e artesanato. Então, a própria categoria „populações tradicionais‟ 

tem conhecido deslocamentos no seu significado desde 1988, sendo afastada cada vez mais do 

quadro natural e do domínio dos „sujeitos biologizados‟ e acionada para designar agentes 
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sociais, que assim se autodefinem, isto é, “[...] que manifestam consciência de sua própria 

condição.” (ALMEIDA, A., 2004, p. 12). 

Como vimos, no que concerne à importância da Constituição de 1988 para o 

reconhecimento dos povos remanescentes de quilombolas como sujeitos de direito, Almeida 

(2004) chama a atenção para o fato de que o processo social de afirmação étnica destes povos 

antecede à Constituição, sendo esta resultante do acirramento dos conflitos e a consequente 

intensificação das mobilizações. O que não significa, entretanto, que os entraves políticos e os 

impasses burocrático-administrativos tenham deixado de existir. Almeida (2004) ilustra bem 

esta situação falando dos obstáculos urdidos mecanicamente nos aparatos burocrático-

administrativos do Estado, resultantes de estratégias “[...] engendradas por interesses de 

grupos que historicamente monopolizaram a terra.” (ALMEIDA, A., 2004, p. 13). 

Descrições e análise mais acuradas sobre as questões de caráter jurídico-institucionais 

sobre terras tradicionalmente ocupadas encontraremos nas produções de autores como 

Almeida, A. (2004, 2008), Araújo (2000), Marques e Gomes (2013), Monteiro e Garcia 

(2011), Marinho (2013) e Franco (2012). 

Embora não se questione o fato de a Constituição de 1988 ser de fundamental 

importância para resoluções de questões como a posse do território de remanescentes 

quilombolas, que é precária, ressalta-se que, no domínio jurídico-formal, vários são os 

empecilhos criados por uma parcela da classe política no sentido de obstaculizar a plena 

aplicação da lei no modelo em que originalmente ela se apresenta. É esse o caso da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre o Decreto 4.887, de 2003, que está em trâmite no 

Supremo Tribunal Federal (STF) e foi impetrada pelo Partido da Frente Liberal (PFL). Com a 

ADI o PFL tenta impugnar o uso da desapropriação na efetivação do artigo 68 da Constituição 

de 1988, e se opõe, entre outros, ao critério de identificação dos remanescentes de quilombos 

pela autodefinição. De acordo com a Coordenação Nacional de articulação das Comunidades 

Negras Quilombolas (2010), os principais argumentos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade referem-se ao questionamento da aplicação do procedimento de 

desapropriação sobre terras reivindicadas por comunidades quilombolas, pertencentes a 

particulares; do critério de autoatribuição; e da definição dos territórios com base em 

informações fornecidas pelas próprias comunidades interessadas. Além destes, o próprio ato 

de emissão do decreto é também questionado pela ADI, sob a alegação de que a constituição 

não deve ser regulamentada por decreto, mas sim por lei.  
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Uma das estratégias destes grupos é a tentativa de evocar uma ideia de quilombo 

essencialista de base colonial para, a partir de então, questionar os direitos conseguidos, a 

duras penas, pelos remanescentes de quilombos. Sobre a ADI, Thais Alves Marinho percebe 

ligação entre os argumentos contestatórios do Decreto 4.887/2003 e interesses que vão além 

daqueles de grupos políticos organizados, como a Bancada Ruralista, chegando mesmo à 

esfera individual, com objetivos pontuais. Este foi o caso da pretensão de construção de uma 

hidrelétrica em área Kalunga, a „Santa Mônica‟, como esclarece o texto a seguir. 

 

Não é de se estranhar que todos esses argumentos é o que impede a permissão da 

licença da Pequena Central Hidrelétrica Santa Mônica pela Rialma Elétrica, cujo 

dono é irmão de Ronaldo Caiado. A hidroelétrica ocuparia parte das terras Kalunga, 

que segundo os Caiados, não são utilizadas, uma vez que sua visão etnocêntrica 

impede a compreensão de como se estrutura a vida e a organização territorial desses 

camponeses negros semissedentários, visando a obtenção de privilégios econômicos 

para si e não o bem-estar de todos e todas. (MARINHO, 2013, p. 288). 

 

Sobre a construção da referida hidrelétrica, que deveria ser implantada no Rio de 

Almas, no município de Cavalcante/GO, no interior do território das comunidades Kalunga, 

notamos, em viagens feitas a Vão de Almas, no ano de 2011, que alguns moradores, 

acreditando haver benefícios com a instalação da mesma, eram favoráveis. Mas a grande 

maioria se mostrava bastante temerosa. Pensam no risco de baixar o volume das águas, além 

de afirmar existir no local um tipo de mineral altamente tóxico que, à medida que se 

intervenha na formação geológica que o abriga, poderia liberá-lo, causando danos 

imprevisíveis. Felizmente, neste caso, uma ação judicial instaurada na Procuradoria da 

República no Distrito Federal, o Procedimento Administrativo n.º 1.16.000.001166/2009-74, 

pedindo providências no sentido de apurar as muitas irregularidades cometidas no 

licenciamento ambiental em trâmite na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 

Goiás (SEMARH/GO)
64

, conseguiu barrar a realização de tal empreendimento. 

  

A instauração foi motivada por solicitação da Promotoria de Justiça na 

Comarca de Cavalcante, Estado de Goiás, ante a constatação de que o 

licenciamento do referido empreendimento não estava obedecendo aos 

trâmites legais, sobretudo no que concerne a necessidade de apresentação de 

estudos consistentes quanto aos impactos ambientais e sociais previstos 

(EIA/RIMA), a necessidade de obter o livre consentimento das comunidades 

Kalungas a serem afetadas e a necessidade de manifestação técnica prévia da 

Fundação Cultural Palmares sobre o assunto. (GOIÁS, 2009, p. 202). 
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 A íntegra deste documento está no APÊNDICE D, ao final desta tese. 
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O documento, no qual destacamos fragmento do texto, salienta que a Promotoria de 

Justiça em Cavalcante/GO já reclamou pelo não cumprimento, por parte da SEMARH/GO, 

das leis previstas para que tal empreendimento saia da irregularidade. Afirma que, embora 

irregular, o “[...] licenciamento vem sendo conduzido de modo célere por parte da 

SEMARH/GO, que não vem respeitando a exigência de plena participação social nas 

audiências públicas promovidas, tampouco vem observando as exigências legais para a 

aprovação da obra.” (BRASIL, 2009, p. 3-4). O texto também revela o intuito fraudulento da 

empresa para obter, a qualquer custo, as licenças devidas perante o órgão ambiental, que, até o 

presente momento, não sinalizou estar este empreendimento irregular. 

Como vimos, interesses diversos incidem sobre o território Kalunga, estimulando a 

criação de barreiras questionadoras da Constituição de 1988 naquilo que diz respeito às terras 

tradicionalmente ocupadas. Muitas destas barreiras chegam mediante expedientes escusos, 

que visam alcançar objetivos econômicos. Com as barreiras jurídicas e políticas chegam 

também todo tipo de constrangimentos e violências, como veremos adiante, quando 

trataremos das questões relacionadas à implantação do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural 

Kalunga. Importa-nos saber que, apesar de as conquistas quilombolas estarem sendo 

contestadas no Congresso Nacional, até o momento, elas têm sido mantidas pela Instrução 

Normativa n. 49. Salienta-se, no entanto, que as demandas relacionadas à posse do território 

não são, para as comunidades de remanescentes quilombolas, uma questão resolvida pois, 

“[...] a resolução da mesma caberá à doutrina e a jurisprudência ainda em construção”. 

(SIQUEIRA, 2012, p. 65).  

Sob a alegação de inconstitucionalidade, ações como a impetrada pelo PFL têm 

transformado os procedimentos para a titulação definitiva de tais territórios em processos 

extremamente morosos e burocráticos. Ações deste tipo fazem parte de uma gama de 

manobras que tendem a dificultar, de todas as formas, o processo de cidadania, via acesso à 

terra, das   comunidades em questão. As principais reações contra a titulação das terras 

tradicionalmente ocupadas se ampliam quando agentes representativos de setores políticos e 

econômicos envolvidos com as questões da terra se deram conta da existência da: 

 

1- Grande quantidade de áreas a serem tituladas no Brasil sob esta perspectiva, já 

que a população afrodescendente é numerosa; 2- o poder de mobilização e 

reorganização das comunidades motivadas pelo próprio artigo; 3- a evidência da 

redefinição de uma nova identidade para os descendentes de africanos no Brasil, 

através da possibilidade de sua inclusão, finalmente, na condição de brasileiros, de 

cidadãos, e da viabilidade mesma de ocorrerem titulações em grande parte das 

demandas desde então esboçadas. (LEITE, 2000, p. 17). 
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Frente à realidade apresentada, os setores conservadores passam a vislumbrar 

possibilidades de, enquanto procuram meios para barrar de forma definitiva as pretensões dos 

remanescentes quilombolas, protelar e minimizar os efeitos das leis através de discussões 

intermináveis sobre de quem seria a competência na condução do processo. Criando uma 

morosidade desanimadora que, aliada a todo um conjunto de ações, faz com que, ainda hoje, 

mais de duas décadas depois de promulgada a Constituição de 1988, os processos de 

regulamentação de terras quilombolas sejam insuficientes.  

Os fatos apontados nos mostram que tal estratégia tem surtido efeito, pois, de acordo 

com dados da Secretaria Especial de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) (BRASIL, 2012), o Estado brasileiro tem, como reconhecidas, 1.948 comunidades 

quilombolas. Destas, 1.834 foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares. e foram 

abertos 1.167 processos para titulação de terras no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). Já Almeida, A. (2008) nos dá conta de haver somente 743 

comunidades remanescentes de quilombos oficialmente tituladas no Brasil. Um balanço sobre 

terras quilombolas levado a efeito pela Comissão Pró-Índio de São Paulo (2011), atesta que o 

governo não tem garantido, ao INCRA, as condições ideais para que ocorram as 

desapropriações. Lembrando que as desapropriações são apenas uma parte do processo que 

leva à titulação. Outros dados apontados pelo relatório concluem que no primeiro ano do 

governo da presidente Dilma Roussef, 2011, a política de regularização de terras quilombolas, 

sob a atuação do INCRA, seguiu em ritmo morno. Apenas uma titulação foi efetivada, 

beneficiando a comunidade Colônia São Miguel, no Mato Grosso do Sul.  

Segundo a Instrução Normativa do INCRA n. 57, de 20.10.2009, para se chegar ao 

processo final de titulação do território necessário é preciso passar pelas seguintes etapas:  

 

1: Elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), que 

inclui, além da elaboração de relatório antropológico, o  levantamento fundiário, a 

planta e memorial descritivo, e o cadastramento das famílias. 2: Publicação do 

RTID. 3: Abertura de contraditório para interessados com o julgamento de possíveis 

contestações ao RTID. 4: Publicação da portaria de reconhecimento do território. 5:   

Decretação do território como de interesse social. 6:  Desintrusão dos  não 

quilombolas com pagamento de indenização pelas benfeitorias e pela terra nua. 7: 

Georreferenciamento e cadastramento do território no SNCR. 8: Titulação e 

finalmente o  Registro do título emitido. (BRASIL, 2009, p.57). 

 

No que diz respeito à primeira etapa, o Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID), Fiabane (2013) reconhece nele um dos fatores que torna o processo de 

titulação extremamente burocrático. O mesmo deve estar “[...] devidamente fundamentado 

com elementos objetivos, abordando informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, 
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ecológicas, geográficas, sócio-econômicas, históricas, etnográficas e antropológicas.” 

(FIABANE, 2013, p. 55). Os fatos esboçados nos levam a concordar com Marques e Gomes 

(2013), que afirmam que os direitos quilombolas são frutos de uma conquista árdua e tensa 

dos movimentos sociais, travada frente a cada um dos artigos constitucionais, devendo, ainda, 

considerar que tais conquistas não são definitivas, estando constantemente ameaçadas por 

forças ativas na sociedade que acreditam que com tais direitos podem perder vantagens 

usufruídas secularmente. É envolto neste quadro de indefinições e violências que os Kalunga 

se colocam na defesa de seu território. 

 

 

4.3 Histórico das terras Kalunga: a terra era de todos, depois veio a cerca 

 

 Para os povos Kalunga, o direito ao território se firma, na maioria das vezes, fora da 

titulação cartorial. Estas pessoas reconhecem o seu direito sobre o território com base em uma 

ocupação contínua e secular, por terem recebido as terras de seus antepassados, por possuírem 

fortes vínculos com a terra, tirando dali sua subsistência, bem como por estabelecer uma 

relação histórica de pertencimento e por nela trabalhar e construir um gênero de vida 

particular. 

É este mesmo território que nas últimas décadas passou a ser objeto de cobiça, fruto 

dos diversos interesses econômicos, dos quais se destacam atores como políticos, fazendeiros 

criadores de gado e empresários, além da especulação imobiliária. Cobiça que se manifesta 

por meio de atitudes ilícitas e de grilagem. Tal situação nos remete a Silva (2004), quando 

esta, se referindo à província de Goiás, já assinalava que “[...] uma terra distante como a 

província de Goiás, com tantas dificuldades, como a falta de recursos, de justiça e de regras, 

não havia mesmo “lei nem rei” que pudessem deter as arbitrariedades, o banditismo e toda 

sorte de violências nestes sertões.” (SILVA, 2004, p. 116-117). Esta observação sobre o 

passado goiano foi perfeitamente válida até recentemente para as terras Kalunga, em que o 

governo central ou estadual, por longo tempo, não teve controle nem interesse pelas mazelas 

que ali se passavam.  

Tal situação foi conferida por nós através dos diversos depoimentos que colhemos 

durante os trabalhos de campo na região. Muitos deles são demonstrativos das dificuldades e 

da forma conflitiva e violenta que permeiam as relações quando o que está em jogo é a posse 

do território. No Engenho II, um descendente de família tradicional Kalunga nos contou que 

aos 11 anos de idade já trabalhava e aos 12 dormia sozinho na roça. Ainda criança já viajava 
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no lombo de burro até Cavalcante, onde vendia o excedente da farinha de mandioca e 

comprava gêneros como sal e querosene. Na roça plantavam de tudo e do cerrado coletavam 

grande parte dos produtos por eles utilizados.  

 

A vida era muito sofrida, mas, a terra era de todos e quase não existia conflito até 

que na era de 70 veio o arame. O prefeito de Cavalcante, na época, começou a se 

apossar do território e gradativamente foi estendendo as cercas pelas terras Kalunga. 

Tornou-se o maior criador da região. A área continuou sendo fechada, continuou a 

perseguição. As terras foi sendo vendida. Pra todo lado foi aparecendo dono das 

nossa terra, fomos ficando sem ter como respirar, proibidos de entrar no lugar que 

antes era nosso. Foi muitos caso de morador que assinou, com o dedo, a venda do 

seu pedaço de chão sem saber o que estava fazendo. Uns fugiu amedrontado com as 

ameaça de morte. Outros, de fora, foi chegando com documento de nossas terras 

conseguidos no cartório de Cavalcante
65

. 

 

Este relato nos mostra que a histórica precariedade de acesso à terra no Brasil serve 

perfeitamente para Goiás e, em especial, para o território Kalunga. As falas de vários 

habitantes moradores da região nos dão conta de que há algumas décadas passaram a sofrer, 

de forma mais intensa, o assédio de pessoas que, valendo-se de seu poder político e 

econômico e contando com o fato de os Kalunga não terem a posse efetiva do território, 

queriam dele se apoderar. A presença de fazendeiros e grileiros no lugar acabou por restringir 

drasticamente a área necessária para a sobrevivência dessas pessoas, já que diminuiu a 

possibilidade de uso dos recursos naturais, incluindo a terra, fato que mudou e limitou suas 

oportunidades de trabalho e de alimentação.  

No ano de 2012 visitamos, na comunidade de Diadema, em Ribeirão dos Bois, uma 

família composta por uma mulher e dois homens, todos com mais de 55 anos. Moravam em 

uma casa de alvenaria, construída com recursos governamentais. Esta se encontrava 

totalmente cercada por arame farpado. Foi-nos dito que os jagunços de um tal fazendeiro 

cercaram toda a propriedade alegando ser seu patrão o real proprietário. A partir de então não 

permitiram que eles plantassem, caçassem, criassem animais, pescassem e nem sequer 

colhessem os frutos do quintal. Estes procedimentos demonstram a pressão extrema para que 

esses moradores, sem terem como reproduzirem suas vidas, abandonem o local.  

Em Ribeirão dos Bois um senhor nos relatou que foi obrigado a deixar suas terras em 

Vão de Almas após sofrer seguidas ameaças de morte por parte de um invasor (paulista) que 

alegava possuir a documentação daquelas terras
66

. Tal pessoa contou o seguinte: “[...] eles 

correu comigo e toda a minha família de lá, falano que aquela terra onde eu nasci e sempre 
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. Depoimento dado por um senhor de 54 anos, morador do Engenho II. Colhido em julho de 2010. 
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 É comum entre os Kalunga denominarem os fazendeiros da região de paulistas, mesmo quando não exista 

evidencias de terem eles vindo do Estado de São Paulo. 
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vivi e onde nasceu e morreu meus criadores não era minha, eles tinha documento que provava 

que era deles, foi isso que eles falô” 
67

. 

Não nos admiramos que estes invasores surjam, de uma hora pra outra, portando 

documentação das terras Kalunga. Em trabalho de campo, no decorrer dos anos de 2011 e 

2012, visitamos o cartório de Cavalcante e verificamos o estado deplorável em que o mesmo 

se encontrava: livros de registro empoeirados, rasgados, documentos empilhados, 

desorganizados, falta de funcionários e outras mazelas. Indícios de fraudes apareciam por 

todos os lados. Nossas observações foram confirmadas por uma advogada, funcionária do 

cartório, que nos afirmou que havia pouquíssimas cadeias dominiais fechadas, muitos 

documentos com informações divergentes, livros com páginas arrancadas, várias pessoas 

requerendo a mesma área, enfim, a confusão era total
68

. Estas informações foram confirmadas 

pelos fragmentos do documento que se segue
69

: 

 

A situação cartorária do Município de Cavalcante/GO é tão grave que culminou com 

a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da Titular do 

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos, 

Tabelionato 2º Notas (com atribuições do Registro de Imóveis e Registro Civil de 

Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas) – Sra. ERLI NUNES BANDEIRA – por 

violação dos dispositivos da Lei 8.935/1994, tendo, inclusive, sido determinado o 

afastamento preventivo da servidora titular Erli Nunes Bandeira, do Sub-Oficial e 

Escrevente Eri Nunes Bandeira e da Auxiliar Maria Heliana Saraiva Freire, 

conforme Portaria nº 9/2009, expedida pelo Direito do Foro da Comarca de 

Cavalcante/GO, acostada às fls. 41/42. (BRASIL, 2011, p. 10). 

 

Lembramos que as desapropriações são necessárias para a titulação das terras de 

remanescentes quilombolas, podendo elas, serem realizadas tanto pelo governo federal quanto 

pelo estadual. 

Recentemente, verificamos que esta situação indefinida tem causado muita 

insegurança aos povos Kalunga.  Insegurança que foi por nós percebida em 2013 durante o 

trabalho de campo realizado na comunidade de Vão de Almas. Na ocasião nos admiramos ao 

depararmos com pessoas, algumas já nossas conhecidas, que recusaram a nos falar até mesmo 

suas idades. Alegavam que esta informação poderia ser usada por aqueles interessados em 

lhes roubar as terras, ou fazer tramoia com seu nome. Isto mostra o trauma que viveram e a 

insegurança que ainda sentem com relação à invasão de seu território ou o uso de seu nome 
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 Depoimento de um senhor de 67 anos, originário de Vão de Almas e vivendo em Ribeirão dos Bois. Colhido 

em julho de 2011. 
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 A situação irregular do cartório de Cavalcante o colocou sob apreciação judicial (sub judice), não nos sendo 

possível, assim, realizar pesquisa documental no local.  
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 A íntegra deste documento está no APÊNDICE D, ao final esta tese. 
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para propósitos escusos. O lado bom é que verificamos, em outras comunidades, que esta 

desconfiança vem diminuindo bastante nos últimos tempos.  

 

Tinha muito gente aqui que não queria que esse sertão fosse reconhecido como sítio, 

porque tinha medo da violência e de perder suas terras, ainda hoje tem gente que 

esconde quando chega um estranho, são discunfiado, agora ao perceber as 

vantagens, pede pra ser reconhecidos também
70

.
 

 

Desconfianças os Kalunga nutrem também perante o Estado, quanto ao seu papel de 

fazer cumprir a lei. Estes medos se justificam frente à história de grilagem de suas terras, fato 

que foi muito comum em período de apenas poucas décadas e que reverbera ainda hoje, 

afetando a vida dessas pessoas.  

No final de 2012, voltamos uma vez mais ao cartório de Cavalcante. Ouvimos vários 

depoimentos e, entre eles, o de uma pessoa que nos afirmou que a questão do reconhecimento 

das terras Kalunga, até o momento, mostra-se como algo sem solução. 

 

Estamos na prensa, as terras possuem tantos registros que não temos nem como 

indenizar, não saberíamos a quem pagar. Até agora poucos fazendeiros receberam a 

indenização, um dos poucos exemplos foi a fazenda larga da Boa Vista dos Caiados. 

A corrupção, inclusive com a conivência do pessoal deste cartório, foi muito grande. 

Hoje existem várias pessoas requerendo a mesma área. Muitos documentos possuem 

informações divergentes. Então eu pergunto: pagar a quem? A questão parece 

insolúvel
71

. 

 

Durante todo o tempo que permanecemos no cartório conversando com as diversas 

pessoas que por ali transitavam, verificamos um desânimo muito grande no sentido de que um 

dia essa questão seja solucionada. Um dos funcionários do cartório disse que a delimitação 

das terras Kalunga só existe in loco, no cartório não existe nada. São mais de 20 ações 

tramitando na comarca.  

Indagamos sobre uma equipe do INCRA que trabalhava no local tentando estabelecer 

a cadeia dominial da área. Informaram-nos que nem mesmo eles sabem o que fazer. Lucilene, 

uma jovem Kalunga, atualmente ocupando o cargo de Gerente Especial de Projetos 

Intersetoriais e Comunidades Tradicionais, em entrevista a nós concedida em janeiro de 2014, 

afirmou não estar havendo muito empenho dos funcionários atuais do cartório no sentido de 

buscar soluções para o problema. Esta mesma pessoa nos afirmou que, embora de forma lenta, 
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 Depoimento de uma senhora de 71 anos, moradora de Vão de Almas. Colhido em janeiro de 2013. 
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 Depoimento de uma advogada de 37 anos, funcionária do cartório de fazenda pública de Cavalcante. Colhido 

em outubro de 2012. 
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pelo menos algumas desapropriações continuam acontecendo, tendo ocorrido mais duas em 

2013.  

 “A desapropriação é considerada efetivada quando há acordo entre o Incra e o 

proprietário ou quando a respectiva ação de desapropriação é ajuizada.” (ANDRADE, 2011, 

p. 11). Em entrevista a nós concedida em 2012, um funcionário do INCRA, de Brasília, 

reafirmou o que foi dito por nós sobre a situação do cartório de Cavalcante. Ao mesmo tempo, 

esclareceu que, apesar de os municípios de Teresina de Goiás e de Monte Alegre de Goiás 

possuírem seus próprios cartórios, Cavalcante é o município mais antigo, portanto, todos os 

imóveis situados tanto em Monte Alegre quanto em Teresina de Goiás, em algum momento, 

estiveram ligados ao cartório de Cavalcante. 

Conhecedores que somos da situação do cartório de Cavalcante, podemos melhor 

entender as dificuldades enfrentadas pelos funcionários do INCRA no árduo trabalho de 

regularização deste território, haja vista que a situação de descontrole que se encontra o 

referido cartório compromete até mesmo a confiabilidade da documentação guardada sob sua 

responsabilidade. 

 

O Cartório de Cavalcante que, conforme informação dos técnicos do INCRA, que já 

estiveram no local por diversas vezes, é hoje a materialização do caos, com livros e 

pastas jogados no chão sem qualquer controle e, por consequência, a menor 

confiabilidade. (BRASIL, 2011, p. 5-6).  

 

Algumas lideranças Kalunga sugerem que se desconsidere tudo que já foi feito e 

comece a partir do zero. Entendem que esta é a única maneira possível para resolver tal 

situação. No momento o que podemos afirmar é que existe uma grande indefinição quanto à 

titulação das terras do Sítio Histórico e Patrimônio cultural Kalunga. Esta indefinição tem 

sido motivo de desânimo para os Kalunga, que querem ter sua situação fundiária regularizada, 

para os fazendeiros, que aguardam indenizações de suas propriedades, e para os 

representantes de órgãos envolvidos no processo, como é o caso INCRA que, até o momento 

não vislumbrou meios legais para solucionar o problema que deveria, de uma vez por todas, 

encerrar as disputas na região. 

Enquanto a situação não se define, é possível continuar ouvindo depoimentos como o 

que nos foi dado por um morador de Diadema, oriundo dos sertões de Vão de Almas. Ele 

contou que um parente teria vendido a parte que ocupava nas terras da família. O comprador 

desta parcela de terra, não se contentando com a parte adquirida, foi estendendo as cercas 

sobre o restante das terras da família. 
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[...] naquele tempo a cerca era de pau, meu primo vendeu uma parte e eles pegou a 

minha também, correu comigo de lá, tive que deixar minha roça formadinha, eles 

meteram o trator, derrubô tudo. Nois ficô numa pobreza de fazê dó
72

.  

 

O que vemos aqui é a reprodução da situação caótica que há mais de século permeia a 

questão da propriedade da terra em Goiás. É isto o que demonstra a atualidade da descrição 

referente à primeira metade do século XIX, quando o Estado era ainda uma província. 

 

Quem se apossava para fazer negócio com a terra não se preocupava se um mesmo 

quinhão era vendido para mais de um comprador, nem em demarcar com segurança 

os limites dessas terras. Além disso, o fato de não haver medição precisa das áreas 

gerava dúvidas e má fé. O confrontante podia avançar propositadamente, ou não, 

sobre a parte vizinha. (SILVA, 2004, p. 120). 

 

Neste caso específico, a legislação atual que trata da questão territorial dos 

remanescentes quilombolas, se permanecer inalterada e não se tornar letra morta, poderá 

amenizar este tipo tão comum de conflito. Reza a legislação que o título definitivo das terras 

só será concedido coletivamente e expedido em nome das associações quilombolas das 

respectivas comunidades e atestada mediante autodefinição da comunidade que será 

certificada. 

 

O Presidente do INCRA realizará a titulação mediante a outorga de título coletivo e 

pró-indiviso à comunidade, em nome de sua associação legalmente constituída, sem 

nenhum ônus financeiro, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, 

imprescritibilidade e de impenhorabilidade, devidamente registrada no Serviço 

Registral da Comarca de localização das áreas. (BRASIL, 2008, p. 18). 

 

No entanto, mesmo que a titulação da terra contenha como cláusula a inalienabilidade, 

é possível que a propriedade seja transmitida. Mas, sem divisão, ou seja, na sua totalidade, e 

somente mediante a sucessão por morte ou por abandono da terra por algum de seus 

membros. Nestes casos, a terra deverá ser retomada e redistribuída pela associação aos 

membros da comunidade quilombola (MONTEIRO; GARCIA, 2011). 

Pelo que pudemos perceber, é o grupo representado pela associação, e não o indivíduo, 

que deverá identificar e beneficiar os novos sujeitos de direito. Assim, o que seria 

contemplado nas ações seria o gênero de vida coletivo. Frente ao exposto, acreditamos que a 

possibilidade de pessoas da comunidade disporem, individualmente, mesmo que de forma 

ilegal, de parte do território que julgam ter direito, seja mais difícil de acontecer. Até mesmo 

                                                 
72

.  Depoimento de um senhor de 69 anos, morador de povoado de Diadema, Ribeirão dos Bois. Colhido em 

julho de 2011. 
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porque com a questão jurídica definida, passa a ser desinteressante a aquisição do mesmo por 

aventureiros. Lembramos que a maioria destes são indivíduos mal intencionadas que, ao 

adquirir um pedaço de terra, já trazem, como no passado centenário, a intenção de estender 

indefinidamente as cercas sobre os territórios fronteiriços. Reafirmamos que as regularizações 

definitivas das terras quilombolas pleiteadas deverão ser formalizadas pela associação em 

nome do grupo. 

Obedecendo tais cláusulas, foi criada, em 1999, a Associação Quilombola Kalunga 

(AQK), também conhecida como Associação Mãe, composta por moradores do Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Ela tem como princípio defender e representar o 

povo Kalunga e congrega as comunidades Kalunga nos municípios de Cavalcante, Teresina 

de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Seus representantes assim se expressam: “Esta associação 

é destinada a promover a defesa dos interesses de todos nós, os quilombolas Kalunga, e 

representar nossa comunidade em todas as instâncias legais e administrativas”. 

(ASSOCIAÇÃO QUILOMBO KALUNGA, 1999).  

 O território Kalunga abriga várias outras associações menores
73

, como as que 

representam localmente os Kalunga dos municípios de Cavalcante, de Teresina de Goiás e de 

Monte Alegre. Dentre as mais antigas citamos a Associação do Povo da Terra, criada em 

1992, apontada por Talarico (2011) como sendo o embrião da associação Kalunga de hoje. 

Foi esta última a que deu início à luta contra o processo de injustiças e violências que há 

décadas vinham trazendo medo e intranquilidade aos habitantes do território. 

 Foram muitos os relatos que dão conta dos mais variados tipos de violências: 

expulsão por meio de ameaças, surras, assassinatos, emboscadas sofridas pelos Kalunga, 

levadas a efeito por agentes públicos, fazendeiros e seus jagunços.  É difícil de acreditar que 

em pleno século XXI, há apenas alguns quilômetros da capital do país, aconteçam casos como 

os que ocorrem com os Kalunga. 

 

 

4.4 O território Kalunga no contexto da constituição do sítio histórico e patrimônio 

cultural  

 

                                                 
73 Abordagem detalhada obre a constituição das associações, em especial da Associação Kalunga de Cavalcante, 

poderá ser encontrada em Siqueira (2012). 
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Considerando que a constituição de uma associação é um dos passos fundamentais 

para a titulação de territórios remanescentes quilombolas, remetemo-nos à figura da 

professora, antropóloga e pesquisadora Mari de Nazaré Baiocchi. A pesquisadora, a quem já 

nos referimos nos capítulos anteriores desta tese, com sua equipe
74

, andava por terras Kalunga 

desde 1981. Em artigo publicado em 1995, com o título „Kalunga - a sagrada terra‟, a autora 

já chamava a atenção para as inúmeras reclamações de invasões e violências feitas pelos 

moradores da região e colocava a imprescindibilidade de sua urgente demarcação.  

As primeiras denúncias de invasões e grilagens teriam partido do povoado Kalunga de 

Contenda. A gravidade das denúncias serviu como alavanca para o que, de início, era apenas 

um projeto de pesquisa, o „Projeto Kalunga Povo da Terra‟
75

, fosse ampliado, partindo para a 

criação de uma associação, a Associação Povo da Terra (APT). Esta tinha como propósito 

resgatar a memória histórica desses povos, dando, assim, suporte para a afirmação de sua 

identidade, para exercitar as pessoas para a liderança fora de seu território e para “[...] o 

confronto com a sociedade circundante; isto é, autoridades sociais, políticas e jurídicas.” 

(BAIOCCHI, 1995/1996, p. 117). 

Com esta pretensão, a partir de 1992 foi montado o estatuto da associação. 

 

Para a organização da APT (1992) e montagem do seu estatuto, recorri a estudos e 

levantamentos realizados em dez anos (1982-1992). A partir da estrutura sócio-

política dos Kalunga e contando com a colaboração de representantes dos cinco 

“municípios” e de membros do Projeto Kalunga Povo da Terra, realizo a redação 

final do estatuto que, após ser discutido em reuniões realizadas no Sucuri (junho de 

1992) com a presença do Ibama-Go, CNPT, Projeto Povo da Terra Kalunga-UFG, 

entre outros, é aprovado e publicado (Diário Oficial-17/07/1992), outorgado aos 

Kalunga representação jurídica. (BAIOCCHI, 1995/1996, p. 117). 

 

Como vimos anteriormente, esta associação teria dado início ao que hoje se 

transformou na Associação Quilombola Kalunga (AQK), que atua à frente de todo o processo 

de titulação do território, além de trabalhar na defesa dos demais interesses desta comunidade 

tradicional. No decorrer deste processo foi feito também o primeiro mapeamento da região.  

 

A partir de dados de campo, de folhas aerofotogramétricas de uma carta geográfica 

do Estado de Goiás, e após 45 dias percorrendo a região (1982-1983) a pé ou usando 

o muar, conseguimos organizar um mapa da região dos Kalunga com as localidades 

conhecidas na época. O mapa foi entregue ao Instituto de Desenvolvimento Agrário 

de Goiás (Idago) motivando a primeira titulação de terras, na gestão Aldo Asevedo 

Soares (1983-1988). (BAIOCCHI, 2006, p. 31).  

                                                 
74

 Faziam parte da equipe coordenada por Mari Baiocchi, na primeira fase da pesquisa, as seguintes pessoas: 

Cliede R. Amorim, Elisa Crispim B. Paulino, Carlos Siqueira e André Dafico Crispim. 
75 

O Projeto Kalunga - povo da terra teve a referida antropóloga como coordenadora e se estendeu entre os anos 

de 1981 e 1995. 



142 

 

 

Segundo Baiocchi (1995/1996), o mesmo mapa teria subsidiado a lei que transforma a 

área Kalunga em Sítio Histórico e Patrimônio Cultural. Como nos informa esta autora, a 

primeira titulação coletiva para o domínio das terras saiu em 1985 e abrangeu a margem 

direita do Rio Paranã. No entanto, apesar das providências tomadas, estes remanescentes 

quilombolas, continuaram perdendo territórios ancestrais, principalmente aqueles usados para 

o manejo do gado em épocas de seca. Como conta a citada autora, a partir dos anos de 1970 e 

de 1974 os grileiros já penetravam o Vão do Moleque e depois o Vão de Almas. Em 1978 já 

eram presença marcante em Ribeirão dos Bois (BAIOCCHI, 1995,1996).  A partir de então os 

relatos de violência se multiplicaram não só espacialmente, mas ganharam contornos 

dramáticos, envolvendo assassinatos, queimas de ranchos, destruição de roças, sevícias e 

outras muitas atrocidades. 

Finalmente, em 1991, foi decretada e sancionada pela Assembleia Legislativa do 

Estado de Goiás, a lei que constitui como patrimônio cultural e sítio de valor histórico as áreas 

de terras nos vãos das serras do Moleque, Vão de Almas, Córrego Ribeirão dos Bois e 

Contenda Kalunga
76

, conforme estabelece “[...] o art. 216 da Constituição Federal e o art. 163, 

itens I e IV, § 2º da Constituição do Estado de Goiás.” (GOIÁS, 1991). 

As reações a esta lei junto às pessoas que de alguma forma foram por ela atingidas 

podem ser melhores avaliadas a partir da descrição de uma reunião
77

 realizada para 

apresentação da referida lei em Ribeirão dos Bois, município de Teresina de Goiás, em julho 

de 1991
78

. Desta destacamos passagens ilustrativas sobre o „clima‟ da reunião e o ponto de 

vista dos diversos atores sociais ali presentes. Para dar uma ideia geral de qual era a situação 

de conflito na região no momento em que a referida lei foi apresentada, destacamos algumas 

das muitas questões envolvendo questionamentos e depoimentos manifestados neste evento.  

A reunião iniciou-se com a leitura da Lei 11. 409, feita pelo presidente do Instituto de 

Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO). A seguir, os demais representantes se 

manifestaram e, em clima tenso, iniciaram-se os debates, com perguntas dirigidas aos 

componentes da mesa. Aqui ressaltamos algumas por serem elucidativas da situação na 

região. 

                                                 
76

 A íntegra desse documento aparece no APÊNDICE A, ao final desta tese. 
77

 Encontrava-se na referida reunião: o presidente do IDAGO, Euler Lázaro; o deputado estadual Mário Filho; a 

professora Mari de Nazaré Baiocchi; o procurador da República Francisco Camárcio; os prefeitos de Teresina de 

Goiás, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás; vários políticos da região; representantes de fazendeiros; advogados; 

lideranças Kalunga; kalungueiros envolvidos em conflitos pela terra, dentre outros. 
78

 A referida reunião aparece como anexo na dissertação de Martins (1997). A mesma foi por nós discutida com 

algumas lideranças  Kalunga e com uma vereadora em Teresina de Goiás que participaram da referida reunião. 
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Um dos primeiros a fazer uso da palavra foi um representante dos fazendeiros, que 

afirmou estar ali apenas para averiguar como teriam sido feitas as divisas das terras que 

constavam no mapa feito pela equipe da Mari Baiocchi. Segundo ele, parecia haver distorções 

e pedia aos „donos do projeto‟ que olhassem com carinho, com cuidado para não prejudicar os 

fazendeiros, “[...] pois estamos decididos a não sair das terras, vamos até as últimas 

circunstâncias”. Lembramos aqui que o referido mapa teria servido de subsídio para a 

demarcação da área do sítio. A área inicial demarcada pela lei foi de 202.000 hectares e 

obedece aos seguintes limites: 

 

Começa na Barra do Ribeirão dos Bois com o Rio Paranã; daí segue rumo leste com 

uma distância aproximada de 5.000 metros; daí, segue rumo sul, com uma distância 

aproximada de 3.700 metros, até a extremidade norte da Serra do Boqueirão; daí, 

segue para o sul pelo sopé oeste da Serra do Boqueirão, até a garganta do Córrego 

Boqueirão; daí, segue por este córrego abaixo, até a sua barra com o Ribeirão dos 

Bois; daí, segue por este abaixo, até sua barra com o Córrego do Leite; daí, por este 

acima, até sua cabeceira na Serra da Boa Vista; daí, segue rumo oeste, com uma 

distância aproximada de 4.200 metros, até o Rio das Almas;  daí, segue por este Rio 

abaixo, até a barra com o Rio Maquiné; daí, segue por este Rio acima, até sua 

cabeceira na Serra do Maquiné; daí, segue no rumo oeste, com uma distância 

aproximada de 17.200 metros, até a cabeceira do Córrego Ouro Fino; daí, segue 

córrego abaixo, até sua barra no Rio da Prata; daí, segue por este Rio abaixo, até sua 

barra no Rio Paranã; daí, segue por este Rio acima, até a barra do Rio Bezerra; daí, 

segue por este Rio acima, até a confluência com o Córrego Bonito; daí, segue com 

rumo sul, numa distância aproximada de 1.700 metros, até o sopé da Serra Bom 

Jardim; daí, segue para o sul, pelo sopé da Serra Bom Jardim e contenda, até a 

garganta do Rio Paranã, no local denominado Funil; daí, segue Rio Paranã acima, 

até o ponto onde teve início a descrição deste perímetro. (GOIÁS, 1991, p.1) 

 

Grande parte dos questionamentos e da reclamação de políticos e fazendeiros não se 

deu, pelo menos abertamente, contrária à instalação do sítio, mas sim à extensão do mesmo, 

que julgavam exageradas. Durante a referida reunião, algumas pessoas, principalmente 

políticos da região, tentavam dissuadir os presentes, em especial os Kalunga, da luta por tal 

delimitação. Usavam, para tanto, argumentos às vezes inusitados: afirmavam que se os 

fazendeiros fossem embora eles não teriam mais caronas, não teriam como carregar seus 

fardos de farinha para a cidade, não encontrariam mais trabalho, na seca não teriam a quem 

vender sua mão de obra e até que as prefeituras deixariam de investir em estradas e pontes. 

Ao mesmo tempo, enalteciam o papel dos fazendeiros, a quem, em alguns momentos, 

chamavam de „desbravadores da terra‟. Em outros momentos incitavam os Kalunga a buscar 

ajuda de toda ordem, como saúde, educação, morada e outros, junto ao Estado. O prefeito de 

Teresina assim se pronunciou:  
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O governador acha que ele vai dar condição para esse pessoal; nós temos o exemplo 

do Mato Grosso, o governo desapropriou uma grande área de terras muito boa. [...] 

os fazendeiros saíram fora e o que vemos é que não desenvolveu. [...] o pessoal lá tá 

bebendo pinga e se acabando porque não tem ajuda do povo, dos fazendeiros. 

(MARTINS, 1997, p. 111).  

  

Na mesma fala o prefeito alega que o Estado está falido, sem condição de pagar pelas 

desapropriações, e conclui afirmando que recebera um telefonema de um proprietário 

afirmando que mandaria matar cada pessoa que invadisse sua fazenda. E continuou relatando 

acontecimentos pretéritos relacionados com aqueles que ousaram enfrentar fazendeiros. 

 

Parece que estou vendo o senhor Santiago aí. Cadê ele que foi enforcado e interrado 

numa cova de bananeira, se lembra dessa situação. Vocês tem que ser respeitados 

terem as suas posses, com documentos definitivos [...] quem não tem a terra tem que 

pegar um pedaço de terra para si é isso que a gente pretende, só que tem uma coisa, 

[...] o tamanho da área, vocês vão inviabilizar o município, vão inviabilizar a própria 

vida de vocês [...]. O que a gente quer é que cada um tenha seu pedaço pequeninho 

de terra. (MARTINS, 1997, p. 119).  

  

Do fragmento do texto citado, uma única frase exprime toda uma intenção da fala, 

„pedaço pequeninho de terra‟. Era tudo o que achava que os Kalunga podiam almejar. Mas, a 

legislação determina que o direito às terras tradicionalmente ocupadas vai além da moradia; 

abrange também todo o espaço de vivência, o que inclui áreas destinadas às atividades 

econômicas, caminhos e percursos, uso dos recursos naturais, realização dos cultos religiosos 

e festividades, entre outras.  

Ameaças, veladas ou não, nota-se que uma das preocupações do prefeito, que também 

perpassa por outros participantes, consistia no fato de que o governo não teria verba suficiente 

para o pagamento, em dinheiro e a preço de mercado, aliás, como determina a própria 

legislação, para as indenizações previstas. Alguns setores da sociedade, como a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), são contrários às indenizações dos fazendeiros em terras Kalunga. 

Alegam que aqueles que lá estão, quando fizeram as ocupações, sabiam se tratar de território 

Kalunga. (ARCHIVIO AFROAMERICA, 2005). 

Políticos da região, a quem chamam de autoridades maiores dos municípios, e 

fazendeiros ressentem-se, ainda, do fato de as demarcações terem sido feitas à sua revelia. 

Mas grande parte dos embates se deu mesmo em relação à extensão das terras delimitadas. De 

todos que se pronunciaram na ocasião, destacamos a fala de um dos representantes dos 

fazendeiros da região. Este, de nome Nonato, teve a fala mais agressiva e ameaçadora, 

hostilizando principalmente a professora Mari Baiocchi: 
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A Dra. aí, que não sei nem o nome dela direito [...] espero que  ela dá ao pessoal que 

precisa, o que é dela, não o que é dos outros. [...] ela nunca foi na minha casa para 

saber o quanto eu tô gastando. Eu pergunto à professora, a senhora sabe quanto custa 

uma carreta de pó de calcário? A senhora não sabe o que é isso né [...] não é de pôr 

no rosto não [...] eu não quero ofender vocês, mas olhe o que tô dizendo. Vocês 

estão assinando às vezes uma coisa que está levando vocês para o perigo. Vocês 

sabem o que é essa mulher, no meu modo de pensar ela é uma construtora de 

assassinatos, ela tá arrumando uma guerra para nós. (MARTINS, 1997, p. 108-109). 

 

Esta pessoa alegava, em sua fala, que a professora deveria buscar ajuda para os 

Kalunga junto aos governos, aos ministérios. Estes é que deveriam levar saúde, educação e 

cursos profissionalizantes. Voltando-se para os Kalunga, afirmou que eles não têm condição 

de cuidar das terras por serem os solos pobres, necessitando de correção. Após estas 

colocações outros participantes do evento se desculparam com a professora, atribuindo a 

agressividade ao nervosismo do fazendeiro. Uma rápida análise do contexto nos dá uma ideia 

das dificuldades e até dos riscos que a referida professora e sua equipe enfrentaram para 

ajudar estas pessoas. Fato que justifica as referências respeitosas que ouvimos sempre que o 

nome da mesma fora pronunciado. 

Ainda se referindo às falas ocorridas na reunião, um advogado se manifestou pedindo 

ao representante do IDAGO e da Procuradoria Geral da República que definissem o que é 

patrimônio histórico, o que é desapropriação, o que é reforma agrária e porque não foi feito 

uma reunião com os fazendeiros e prefeitos antes da publicação da lei. Segundo ele, estaria 

havendo uma confusão entre patrimônio histórico, que é o lugar onde estão implantados os 

negros Kalunga, e o lugar em que estão trabalhando os fazendeiros. Indaga se o que está 

sendo feito seria uma desapropriação ou seria a criação de uma reserva agrária que, no 

segundo caso, não seria competência do Estado e sim do governo federal fazer.  

Nota-se que a discriminação está fortemente presente no próprio questionamento feito 

pelo advogado quando ele se refere aos negros como estando „implantados no lugar‟, 

enquanto os fazendeiros estão ali „trabalhando‟. Alega estar existindo uma intercitação na 

elaboração da lei, pois, se os fazendeiros estão trabalhando na área, ela é produtiva, ela deixa 

de ser patrimônio histórico. Percebe-se que o advogado tem em mente as diretrizes usadas 

para efeitos da reforma agrária e não aquelas específicas para os remanescentes de 

quilombolas.  

As respostas às arguições desta pessoa foram no sentido de deixar claro que os 

fazendeiros ainda teriam tempo e oportunidade de manifestar, já que a legislação poderia ser 

alterada, além de que outras reuniões envolvendo todos os interessados iriam acontecer. O 

procurador da República usou da palavra para esclarecer que a Constituição Federal 
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estabelece que a identidade histórica e cultural dos povos com reminiscência de quilombos, 

como os Kalunga, tem que ser preservada. Frisou, no entanto, que o Estado não tomaria terra 

de ninguém sem que eles fossem indenizados através do pagamento em dinheiro e a preço de 

mercado. As respostas dadas pelos agentes públicos denotava cautela ao tratar o tema. No 

contexto, fica evidente o silêncio dos Kalunga, que durante quase toda a reunião não ousaram 

se manifestar livremente, mostrando, assim, sua fragilidade diante da situação. Prosseguindo, 

o procurador respondeu que patrimônio cultural diz respeito ao conjunto da cultura de um 

povo, às suas realizações. Já a desapropriação é, segundo o agente público, um meio através 

do qual o poder público, quando precisa fazer uma obra que é de interesse de todos, 

desapropria com finalidade social, procedendo à indenização para quem de direito for. Sobre a 

pergunta referente à indenização e sobre reforma agrária, a resposta foi dada pelo 

representante do IDAGO e veio da seguinte forma: 

 

Eu acho que não deveria misturar a questão não viu. A palavra desapropriação é 

correlacionada com a Reforma Agrária porque quando se pretende obter uma área 

que não cumpre a sua função social especificada na Constituição Federal, então há 

uma desapropriação [...], mas o que estamos falando é de indenização em função de 

uma desapropriação, mas com a finalidade de criar um patrimônio cultural-histórico 

e não para fins de Reforma Agrária. (MARTINS, 1997, p. 129). 

 

O representante do IDAGO completou sua fala afirmando querer deixar muito claro 

que o que estava acontecendo ali não se tratava de reforma agrária. Na sequência das 

perguntas apareceu, uma vez mais, o questionamento sobre a razão de terem feito uma lei 

antes de fazer uma reunião com todos. Pergunta esta que além de recorrente era sempre 

dirigida à professora Mari Baiocchi que, por sua vez, deu a seguinte resposta: “A questão não 

é minha, eu não sou governo, não sou IDAGO, não sou Assembleia Legislativa. Não sou 

política, sou professora, sou antropóloga que aprendeu a conhecer os Kalunga.” (MARTINS, 

1997, p. 32).  

Baiocchi continuou afirmando que os Kalunga não são apenas mão de obra barata, que 

eles possuem uma cultura muito original toda relacionada com o agrário, com seus ritos e que 

têm direito às suas terras. Falou das denúncias que, há tempos, vinha ouvindo dos Kalunga, 

gente com bala no corpo, outros arranchados na beira do asfalto, muitos não podiam mais tirar 

sua sobrevivência da terra, sobrando a eles apenas a opção de trabalhar com conserto de 

cercas nas fazendas, não ganhando o suficiente para matar a fome dos filhos. Prosseguiu 

fazendo um apelo aos fazendeiros no sentido de que enquanto esta questão não fosse resolvida 

definitivamente, que eles deixassem os Kalunga plantarem suas roças. Por fim, lançou outro 
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apelo, este aos Kalunga, pedindo a eles que, se pronunciassem. Em resposta a este apelo 

voltado aos Kalunga, várias pessoas criam coragem e passaram a dar seus depoimentos. Estes, 

não raro eram complementados por observações da antropóloga, como ilustra o texto abaixo.  

 

- Kalunga: eu estava trabalhando, quando me pegaram e derrubaram, tava 

conversando com outro aqui particular e o outro chegou esquisitado e derrubou eu p/ 

lá. Fui pegado pelo assento e socado como mão de pilão, não é? ai eu larguei as 

coisas p/ lá e fiquei adoentado, não é. Então trabalho p/ um, trabalho p/ outro mesmo 

sem aguentar, para poder conservar porque são 6 filhos que eu tenho. É o que quero 

falar.  

 

- Professora: Fizeram dele mão de pilão, viraram para baixo e tiraram sangue do 

ouvido dele. Só isso que aconteceu. (MARTINS, 1997, p. 131). 

 

Outras vezes foi estabelecido um diálogo entre a professora Mari Baiocchi e os 

depoentes, em que a antropóloga lançava perguntas, estimulando-os a falar. 

 

- Kalunga: Trabalho na fazenda Ozena. Então ele tá correndo comigo por que diz 

que já sou fraco, estou com 75 anos. Esse pouco que eu fiz tá lá na roça, que eu 

panhe ele de qualquer jeito daqui p/ mês de agosto. Se não apanhar ele vai botar 

fogo. Tem umas mandioquinhas o que dá para aproveitar eu aproveito e a outra é p/ 

arrancar e jogar em cima da terra é p/ mim morrer de fome. 

 - Professora: quem é que está fazendo isso?  

 - Kalunga: é o Galei que é dono. 

 -Professora: quanto tempo o senhor mora em Diadema? 

 - Kalunga: eu tô aqui desde 51 e tô aqui até hoje.  

 - Professora: e chamava sempre Diadema? 

 - Kalunga: Não professora.  

 - Professora: e como era o nome? 

 - Kalunga: Ribeirão dos Bois. Professora, esse é que é o problema, a articulação foi 

feita mudando o nome. (MARTINS, 1997, p. 132). 

 

Mudaram o nome da localidade para em seguida expulsar os moradores e registrarem, 

em seus próprios nomes, as terras tradicionalmente ocupadas pelos Kalunga. Esta foi mais 

uma das estratégias usadas pelos invasores para se apossarem do território. Como podemos 

perceber, também nestes sertões, como nos de Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. 

Em 1996, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás decretou e o governo de 

estadual sancionou uma lei complementar à de 1991
79

 que, em seu artigo primeiro, diz o 

seguinte: 

  

Constitui patrimônio cultural e sítio de valor histórico a área de terras situada nos 

vãos das Serras do Moleque, de Almas, da Contenda-Calunga e Córrego Ribeirão 

dos Bois, nos Municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, no 

Estado de Goiás, conforme estabelecem o § 5º do art. 216 da Constituição Federal e 

                                                 
79

 A íntegra deste documento está no APÊNDICE A, ao final desta da tese. 
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o art. 163, itens I e IV, § 2º, da Constituição do Estado de Goiás. (GOIÁS, 1996, p. 

1). 

 

Neste caso, a delimitação da área permanece a mesma da lei de 1991. A referida lei 

complementar, em seu artigo segundo,
 
reza, ainda, que as pessoas a serem beneficiadas são 

aquelas que nasceram na área delimitada, descendentes de africanos que integram o quilombo 

que ali se formou no século XVIII. 

Então, o que temos é um processo em que, no ano de 1995, o governo do estado 

demarcou cerca de 200 mil hectares. Cinco anos mais tarde, o governo federal emitiu um 

Título de Reconhecimento de Domínio sobre uma a área de 253,2 mil hectares (BRASIL, 

2006). Já Rangel Donizete Franco nos dá notícias de um processo administrativo em trâmite 

na Superintendência Regional 28 (Brasília e Entorno), sob o n.º 54700.000189/2004-12, que 

altera a medição da área. “Pelo que se levantou até o momento, a área apurada como território 

quilombola Kalunga é de 261.999,69, 87 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa 

e nove hectares, sessenta e nove ares e oitenta e sete centiares).” (FRANCO, 2012, p. 65).  

Esta é também a extensão da área apresentada por Marinho (2013) e a que nos serve de 

referência. 

Quanto às etapas de regularização do sítio, destaca-se a necessária desapropriação. 

Para tanto a lei prevê indenizações, feitas aos proprietários particulares sobre a terra nua, ou 

seja, sem benfeitorias, mediante Títulos da Dívida Agrária (TDA). E para os ocupantes de 

terras devolutas do estado, serão pagas, em dinheiro, apenas as benfeitorias. Segundo dados 

da Comissão Pro-Índio (2009), no ano de 2011 o INCRA ajuizou 113 ações de 

desapropriação. As ações de desapropriação já ajuizadas somam 130 e abrangem 27 terras 

quilombolas, das quais duas tiveram decreto publicado em 2006 e 25 no ano de 2009. Das 

ações de desapropriações ajuizadas em 2009, uma delas se refere ao território Kalunga. O 

mesmo documento mostra que algumas das ações ajuizadas apresentam pendência na 

desapropriação, e entre elas estão as terras Kalunga. No caso dos Kalunga, foram ajuizadas 

ações de desapropriação somente para alguns imóveis, dentre eles: Santo Estevão, com 220 

hectares; Largo da Boa Vista, com 13.043 hectares; Lote 5-A, com 100 hectares; e Fazenda 

Progresso, com 2.377 hectares. As primeiras estão localizadas no município de Cavalcante e a 

última em Teresina de Goiás (BRASIL, 2007a). 

Foi nos relatado, em diversas ocasiões, que as providências até aqui tomadas já 

serviram para diminuir bastante os conflitos locais. No entanto, vários outros problemas 

persistem. Na atualidade, face às dificuldades de regulamentação, a lei não tem como ser 

aplicada na sua plenitude. Como resultado de tal situação, agora a tentativa de apossamento 

http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=3576452
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do território por parte de estranhos ao local, é visando, sobretudo, receber altas indenizações 

pelas poucas benfeitorias realizadas na área. A isto se somam os impasses decorrentes dos 

muitos entraves apresentados para se chegar à titulação das terras, incluindo aí, como nos 

lembra Marinho (2013), manobras políticas, desvios de verbas, concessão de lavras, projeto 

de construção de hidrelétricas, além das ações de inconstitucionalidade, cujo Decreto n. 4.887 

de 2003, impetrado pelo PFL, é um bom exemplo.  

Hoje os Kalunga vivem entre conquistas importantes, embora muitas delas parciais, e 

o temor causado pelas incertezas trazidas pelo fato de não terem, pelo menos na maioria dos 

casos, a titulação definitiva de suas terras. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A abordagem da comunidade Kalunga pela via da geografia humana e, no âmbito 

desta, a geografia cultural, realizada mediante estudo do seu gênero de vida, mostrou-se eficaz 

na condução da pesquisa. A categoria território foi utilizada privilegiando as representações 

da identidade cultural, já que os Kalunga detêm uma dimensão identitária que se legitima 

mediante uma história comum e o sentimento de pertencimento ao lugar que ocupam.  

Para estes remanescentes quilombolas, o reconhecimento de uma identidade comum e 

específica serve, principalmente, como suporte para o reconhecimento jurídico de suas terras, 

sendo este o objetivo maior dentre todas as suas reivindicações. Neste contexto, privilegiou-se 

o estudo da cultura, da tradição e da evolução da técnica, vendo-as como fenômenos que se 

interagem e se manifestam através de movimentos constantes. O sagrado também faz parte 

deste processo já que, aos dados materiais, vieram se juntar também os elementos espirituais, 

como parte do complexo.  

Fazendo estas considerações, confirmamos a tese de serem os Kalunga 

populações/povos, comunidades tradicionais, segundo critérios de Antonio Carlos Diegues e 

de Alfredo Wagner Berno de Almeida. Lembramos que as denominações povos e 

comunidades tradicionais, defendidas por este último autor, encontram-se amparadas pela 

legislação vigente. Tais denominações, no caso dos Kalunga, encontram amparo também em 

dados empíricos e no fato de eles se reconhecerem e serem reconhecido como tais.  

A Constituição de 1988, em seu artigo 68, assegura aos remanescentes quilombolas a 

titulação de suas terras. Já o Decreto n. 4.887, de 20 de novembro de 2003, assinado pelo 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, oferece a possibilidade de maior abrangência de 

comunidades a serem reconhecidas. A redefinição do termo „quilombo‟ que, no sentido 

culturalista, colonial e imperial se apresenta de forma frigorificada, passa por mudanças 

significativas quando este se transmuta com a agregação do termo „remanescente‟. Anuncia-

se, a partir de então, um novo olhar sobre estes atores sociais, os remanescentes quilombolas, 

que passam a serem vistos como sujeitos de direito. 

Já o fato de concebê-los como sertanejos, a pesquisa nos mostrou não haver 

unanimidade entre os moradores do sítio sobre portarem tal denominação. Excluem-se dela os 

moradores de Engenho II. Estes não se consideram, não denominam nem tampouco aceitam 

tal identificação. Alegam serem moradores da chapada. Para eles, sertanejo é uma identidade 

negada e, sertão, o lugar do outro, daqueles que habitam os Vãos do Paranã. Portanto, sertão 

serve perfeitamente para descrever regiões como Vão do Moleque, Vão de Almas, Contenda e 
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Ribeirão dos Bois. Lugares onde a vida se realiza em um contato intenso entre homem e 

natureza. No caso dos Kalunga, a identidade sertaneja foi construída não na comparação entre 

litoral e sertão, mas muito mais em razão da diferenciação entre os moradores de espaços 

mais urbanizados e outros, os das ruralidades conservadoras, de traços culturais arcaicos, mas 

que se configuram também como lócus de afetividade.  

O codinome „Kalunga‟, também historicamente visto com restrição por muitos 

habitantes da região, hoje é aceito e desejado por muitos, que buscam, em uma identidade 

comum, a oportunidade de acesso às políticas afirmativas de base governamental, 

sobremaneira o acesso à terra. O fato assinala que a tendência é superar as diferenciações.  

Assim, os Kalunga assumem, então, uma história comum, de afinidade cultural, além 

do compartilhamento de um território. No entanto, ao reconhecê-los como povos tradicionais, 

remanescentes quilombolas, moradores das chapadas ou dos sertões, além do codinome 

Kalunga, salientamos que estas definições não podem ser vistas como formas congeladas. 

Não se pode deixar de levar em conta que as sociedades e culturas, como fluxos socioculturais 

dinâmicos, estão em permanente estado de transformação.  

 O instrumento de aproximação identitária entre os Kalunga se funda na criação oficial 

do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Este responde pela eminência de uma 

coesão interna maior, ao mesmo tempo em que diferencia os Kalunga dos não-Kalunga. 

Assim sendo, estamos falando de uma identidade cultural que se constrói e se reconstrói. 

Portanto, os Kalunga persistem como organizações sociais de base comunitária tradicional, 

apelando principalmente para as relações de parentesco, compadrio e vizinhança. E para um 

conjunto de práticas e representações cotidianas, que buscam garantir a reprodução de seu 

gênero de vida e posse do território. Nesta perspectiva, a regularização de suas terras 

ultrapassa a questão cultural e abrange também os direitos territoriais, mesmo porque a 

preservação de suas identidades necessita do suporte territorial para se realizar.  

Então, o que se verifica é que estas populações constroem seus territórios 

fundamentados em uma questão fundiária caracterizada por uma história de ocupação secular, 

que tem como principal elemento conflitos entre proprietários de terras privadas e 

proprietários de áreas comuns.  

A luta dos remanescentes quilombolas pela posse definitiva do território faz parte de 

um processo de exclusão que se confunde com a história do Brasil. E expressa, mediante 

diferentes formações históricas, uma diversidade de tipos de existências coletivas que, no caso 

dos negros, deram origem às denominadas terras de preto. Estes territórios, até recentemente, 

não possuíam suporte jurídico nem seus ocupantes eram reconhecidos como grupos 



152 

 

identitários. Tal suporte e reconhecimento principiaram com o texto constitucional de 1988, 

no artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 

(ADCT), e visa garantir a preservação de valores históricos e culturais de remanescentes 

quilombolas, tidos como contribuintes no processo de formação histórica brasileira. O texto 

constitucional, através de seus dispositivos infraconstitucionais − constituições estaduais, 

legislações municipais e convênios internacionais, veio anunciar um período de mudanças 

cujo signo se funda na transformação das antigas „terras de preto‟ em sua equivalência atual, 

as chamadas „terras tradicionalmente ocupadas‟.  

O que ocorre é que nas últimas décadas, mediante os novos marcos jurídicos, estamos 

assistindo, no que diz respeito às regiões rurais brasileiras, o advento de novas relações que 

envolvem não só aspectos econômicos, mas também políticos, sociais e culturais. As 

mudanças que ora se consolidam colocam em crise o modelo de sociedade que tinha, na 

propriedade privada da terra, instituída com a Lei de Terras de 1850, sua única forma de 

acesso.    

A lógica agrária, agora reestruturada, considera o caráter pluriétnico de populações, 

portadoras de gêneros de vida e identidades diferenciadas. Estas encontraram, na 

possibilidade jurídica de autorreconhecimento, o alicerce para o fortalecimento organizacional 

dos movimentos sociais que, apoiados por parcela das organizações governamentais e não-

governamentais, instituições associativas e outros, têm novos espaços de atuação política. 

Mas foi a emergência de uma consciência negra, como parte de um processo de organização 

política que se intensificou nas últimas décadas, a principal responsável pela maior 

visibilidade e intensidade das lutas por direitos e cidadania.  

Assim, os conceitos, tanto de populações tradicionais como de remanescentes 

quilombolas, passam por ressignificações, agregando, inclusive, um viés político à medida 

que direitos específicos foram juridicamente reconhecidos pela Constituição Federal. No 

entanto, estas conquistas não estão garantidas, pelo menos é isso que demonstram atuações 

como as dos membros do PFL junto ao Congresso Nacional, ao apresentarem uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade. Contestam, entre outros, a abrangência das terras a serem 

delimitadas, que julgam exageradas, e o critério da autorreconhecimento para afirmação do 

ícone remanescente quilombola, além de não concordarem com a forma de titulação territorial 

por meio da desapropriação e indenização. Advogam critérios que identificam os 

remanescentes quilombolas com descendentes de ancestrais negros, evocando velhos 

instrumentos legais de cunho essencialista, urdidos pelos grupos que historicamente 

monopolizam a terra no Brasil.  
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Os remanescentes quilombolas têm a territorialidade como o lócus, no qual se assenta 

sua visão de mundo. Estes sujeitos, ao fazerem uso das políticas afirmativas hoje disponíveis, 

colocam de sobressalto os representantes de setores econômicos e politicamente favorecidos. 

Tais representantes buscam, então, no período colonial e imperial, justificativas para manter a 

antiga ordem social vigente. Assim, os atores mais conservadores da sociedade colocam toda 

a sorte de empecilhos, levando órgãos governamentais a reverem suas estratégias de 

viabilização e reconhecimento das comunidades de remanescentes quilombolas, em especial 

no tocante à questão fundiária. 

Os fatos expostos evidenciam que „vigiar e orar‟ não é suficiente. A batalha não está 

ganha e a lei, por si, só não resolverá todos os problemas. Faz-se necessário, por parte de 

todos os atores envolvidos, e em especial, dos próprios remanescentes de quilombos, uma 

conscientização das suas identidades, de direitos básicos e de que constituem hoje uma 

importante força política. Tal força poderá ser usada a seu favor mediante uma resistência 

firme, organizada, atuante e mobilizadora, que lhes dará visibilidade como sujeitos de direito, 

de conhecimento e, sobretudo, de voto. Estes fatores poderão fazer frente às forças contrárias 

e poderosas que ainda ameaçam as conquistas históricas conseguidas a duras penas em seu 

favor e das futuras gerações. Conquistas estas que vão além da posse do território, alcançando 

também o reconhecimento como grupo étnico específico, que hoje constitui uma importante 

força política em favor da busca por justiça e direitos, que são, antes de tudo, direitos 

humanos.  
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APÊNDICE A - LEI Nº 11.409, DE 21 DE JANEIRO DE 1991  

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

 

LEI Nº 11.409, DE 21 DE JANEIRO DE 1991. 

- Vide Lei nº 9.904 de 10-12-1985 

- Vide Lei Complementar nº 19 / 96 

  

Dispõe sobre o  sítio histórico e  patrimônio cultural que especifica. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Constitui patrimônio cultural e sítio de valor  histórico a área 

de terras situadas nos vãos das  Serras do Moleque,  de Almas, da Contenda-Calunga e Córrego Ribeirão 

dos Bois, nos municípios de Cavalcante, Monte  Alegre e Teresina de Goiás, no Estado de Goiás, 

conforme estabelecem o  § 5º do art. 216 da Constituição Federal e o art. 163, itens I e IV, § 2º da 

Constituição do Estado de Goiás. 

Parágrafo único - A área mencionada neste artigo tem a seguinte 

delimitação: 

“Começa  na Barra do Ribeirão dos  Bois com o  Rio Paranã; 

daí  segue rumo leste com uma distância aproximada de 5.000  metros; daí,  segue rumo sul, com  uma 

distância aproximada de  3.700 metros, até a  extremidade norte da  Serra  do Boqueirão; daí, segue para o 

sul pelo sopé  oeste da Serra  do Boqueirão, até  a  garganta do  Córrego Boqueirão; daí, segue  por  este 

Córrego abaixo,  até sua barra com o Ribeirão dos Bois; daí, segue por este abaixo, até sua barra com o 

Córrego do Leite; daí, por este acima, até sua cabeceira na  Serra da Boa Vista; daí, segue rumo 

oeste,  com uma distância aproximada de 4.200 metros, até  o Rio das Almas; daí, segue  por este Rio 

abaixo, até  a barra com o Rio Maquiné; daí, segue  por este Rio acima, até sua  cabeceira  na Serra  do 
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Maquiné;  daí, segue  no rumo  oeste, com  uma distância  aproximada de  17.200 metros,  até a  cabeceira 

do Córrego  Ouro Fino; daí,  segue córrego abaixo, até sua barra no Rio da Prata; daí, segue por este  Rio 

abaixo, até sua barra no Rio Paranã;  daí, segue por este Rio acima,  até a barra do  Rio Bezerra; daí, 

segue  por este Rio acima,  até a confluência  com o Córrego Bonito; daí, segue com rumo  sul, numa 

distância aproximada  de 1.700 metros,  até o  sopé da Serra  Bom Jardim; daí, segue para  o sul, pelo 

sopé  da Serra Bom Jardim  e contenda, até a  garganta do Rio Paranã,  no local denominado Funil; daí, 

segue Rio Paranã  acima, até o ponto onde teve início a descrição deste perímetro.” 

Art.  2° - Habitantes  do sítio  histórico, a serem  beneficiados por esta 

lei,  são as pessoas que nasceram na área delimitada  no parágrafo único do artigo  anterior, descendentes 

de  africanos que integraram o  quilombo que ali se formou no Século XVIII. 

Art. 3º - Para cumprir o disposto nesta lei, é dever do Estado de Goiás, 

com referência ao sítio histórico: 

I - garantir às pessoas mencionadas no artigo anterior a propriedade 

exclusiva, a posse e a integridade territorial da área delimitada e protegê-la contra esbulhos possessórios, 

o trânsito, as incursões e sua utilização por quem não se enquadrar na definição do mencionado 

dispositivo, podendo, para tanto, proceder às necessárias desapropriações; 

II  - atuar, preferencialmente, em  ação conjunta com os seus 

habitantes e os Municípios de   Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, estabelecendo, de 

forma  articulada, medidas e mecanismos que visem  a proteção e defesa do patrimônio cultural; 

III - prestar aos seus habitantes assistência médica, social e 

educacional gratuita e apoiar as suas reivindicações, que visem à sobrevivência, auto determinação e 

preservação de sua identidade histórico-cultural. 

Art.  4º  - As glebas de  terras compreendidas na área delimitada no 

parágrafo único do art. 1º, que não pertencem às pessoas  mencionadas no art. 2º, serão desapropriadas e, 

em seguida, emitidos os títulos definitivos em favor dos habitantes no  sítio histórico, com cláusula de 

inalienabilidade vitalícia, só transferíveis por  sucessão hereditária. 

Parágrafo único - Quanto às posses, observar-se-á o seguinte: 

I - se estiverem as glebas ocupadas pelas pessoas mencionadas no art. 
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2º, serão elas regularizadas em favor destas e expedidos os respectivos títulos; 

II - as glebas de terras devolutas ocupadas a qualquer título por 

pessoas que não se enquadrarem na definição do art. 2º serão arrecadadas e desocupadas, depois 

de  indenizados os seus ocupantes pelas benfeitorias úteis e necessárias. 

Art.  5° - No prazo de um ano, a contar da publicação desta lei , o 

Estado demarcará  os limites  estabelecidos no parágrafo  único do art. 1º, promoverá o inventário, o 

registro e inscrição do patrimônio cultural no Livro  Tombo e no Registro de  Imóveis, na forma da lei, e 

cadastrará os habitantes do sítio histórico. 

Parágrafo único - Participarão dos trabalhos necessários ao 

cumprimento da norma contida neste artigo as entidades referidas no § 2º do art. 16 da Disposições 

Transitórias da Constituição Estadual, assegurada, ainda, a participação de outros dois técnicos da 

Universidade Federal de Goiás -UFG. 

Art. 6º - Na área do sítio histórico são vedadas atividades ou 

construções de obras que causem a devastação, a erosão e a poluição do meio ambiente, ameacem ou 

danifiquem o patrimônio cultural, a flora, a fauna, a vida e a saúde das pessoas. 

Art. 7º - São permitidas e asseguradas, exclusivamente, aos habitantes 

do sítio histórico, mencionados no artigo 2º, as explorações agrícola, pecuária e hortifrutigranjeira, bem 

como a de recursos renováveis e recursos minerais, vedado o emprego de técnicas, métodos e substâncias 

que comportem riscos para a saúde, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

Art. 8º - A partir da publicação da presente lei, é vedada a constituição 

de novas posses na área do sítio histórico. 

Art.  9º - Esta  lei entrará em vigor na data de  sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 

21 de janeiro de 1991, 103° da República. 

HENRIQUE ANTÔNIO SANTILLO 

Carlos Alberto Guimarães 
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(D.O. de 28-01-1991) 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 28.01.1991. 
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APÊNDICE B - LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 05 DE JANEIRO DE 1996  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

      LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 05 DE JANEIRO DE 1996. 

  

- Vide Leis nºs 9.904/85 e 11.409/91. 

- Vide Decreto nº 4.781/97.   

Dispõe sobre sítio histórico e patrimônio cultural que especifica. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a 

seguinte lei  complementar: 

Art. 1º - Constitui patrimônio cultural e sítio de valor  histórico a área de terras 

situada nos vãos das Serras do Moleque, de Almas, da Contenda-Calunga e Córrego Ribeirão dos Bois, 

nos Municípios de Cavalcante,  Monte Alegre e Teresina de Goiás, no Estado de Goiás, conforme 

estabelecem o § 5º do art. 216 da Constituição Federal e o art. 163, itens I e IV, § 2º, da Constituição do 

Estado de Goiás. 

Parágrafo único - A área mencionada neste artigo tem a seguinte delimitação: 

Começa na Barra do Ribeirão dos Bois com  o Rio Paranã; daí segue rumo leste com uma distância 

aproximada de 5.000 metros; daí, segue rumo sul, com uma distância aproximada de 3.700 metros, até a 

extremidade norte da Serra do Boqueirão; daí, segue para o sul pelo sopé oeste da Serra do Boqueirão, até 

a garganta do Córrego Boqueirão; daí, segue por este córrego abaixo, até a sua barra com o Ribeirão dos 

Bois; daí, segue por este abaixo, até sua barra com o Córrego do Leite;  daí, por este acima, até sua 

cabeceira na Serra da Boa Vista;  daí, segue rumo oeste, com uma distância aproximada de 4.200 metros, 

até o Rio das Almas; daí, segue por este rio abaixo, até a barra com o Rio Maquiné; daí, segue por este 

rio  acima até sua cabeceira na Serra do Maquiné;  daí, segue no rumo oeste, com uma distância 

aproximada de 17.200 metros até a cabeceira do Córrego Ouro Fino; daí, segue córrego abaixo, até sua 

barra no Rio da Prata; daí, segue por este rio abaixo, até sua barra no Rio Paranã;  daí, segue por este rio 

acima,  até a barra do Rio Bezerra; daí, segue por este rio acima, até a confluência com o Córrego Bonito; 

daí, segue com rumo sul, numa distância aproximada de 1.700 metros, até o sopé da Serra Bom Jardim; 

daí, segue para o sul, pelo sopé da Serra Bom Jardim e contenda, até a garganta do Rio Paranã, no local 

denominado Funil; daí, segue o Rio Paranã acima, até o ponto onde teve início a descrição deste 

perímetro”. 

Art. 2º - Habitantes do sítio histórico, a serem beneficiados por esta lei, são as 

pessoas que nasceram na área delimitada no parágrafo único do artigo  anterior, descendentes de africanos 

que integraram o quilombo que ali se formou no Século XVIII. 

Art. 3º - Para cumprir o disposto nesta lei complementar, é dever do Estado de Goiás, 

com referência ao sítio histórico: 

I   -  garantir às pessoas mencionadas no artigo anterior a propriedade  exclusiva, a 

posse e a integridade territorial da área delimitada e protegê-la contra esbulhos  possessórios, o trânsito, as 

incursões e sua utilização por quem não se enquadrar na definição do mencionado dispositivo, podendo 

para tanto, proceder às necessárias desapropriações; 
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II - atuar, preferencialmente, em ação conjunta com os seus habitantes e os 

Municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, estabelecendo, de forma articulada, 

medidas e mecanismos que visem a proteção e defesa do patrimônio cultural; 

III - prestar aos seus habitantes assistência médica, social e educacional gratuita e 

apoiar as suas reinvindicações, que visem a sobrevivência, auto-determinação e preservação de sua 

identidade histórico-cultural. 

Art. 4º - As glebas de terras compreendidas na área delimitada no parágrafo único do 

art. 1º que não pertecerem às pessoas mencionadas no art. 2º serão desapropriadas e, em seguida, emitidos 

os títulos definitivos em favor dos habitantes do sítio histórico com cláusula de inalienabilidade vitalícia, 

só transferíveis por sucessão hereditária. 

Parágrafo único - Quanto às posses, observar-se-á o seguinte: 

I  -  se estiverem as glebas ocupadas pelas pessoas mencionadas  no art. 2º, serão elas 

regularizadas em favor destas e expedidos os respectivos títulos; 

II  -  as glebas de terras devolutas, ocupadas a qualquer título por pessoas que não se 

enquadrem na definição do art. 2º, serão arrecadadas e desocupadas, depois de indenizados os seus 

ocupantes pelas benfeitorias úteis e necessárias. 

Art. 5º - No prazo de um ano, a contar da publicação desta lei complementar, o 

Estado demarcará os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 1º, promoverá o inventário, o 

registro e inscrição do patrimônio cultural no Livro Tombo e no Registro de Imóveis, na forma da lei, e 

cadastrará os habitantes do sítio histórico. 

Parágrafo único - Participarão dos trabalhos  necessários ao cumprimento da norma 

contida neste artigo as entidades referidas no § 2º do art. 16 das Disposições Transitórias da Constituição 

Estadual, assegurada, ainda, a participação de outros dois técnicos da Universidade Federal de Goiás - 

UFG. 

Art. 6º - Na área do sítio histórico são vedadas atividades ou construções de obras que 

causem a devastação, a erosão e a poluição do meio ambiente, ameacem ou danifiquem o patrimônio 

cultural, a flora, a fauna, a  vida e a saúde das pessoas. 

Art. 7º - São permitidas e asseguradas, exclusivamente, aos habitantes do sítio 

histórico, mencionados no artigo 2º, as explorações agrícola, pecuária e hortifrutigranjeira, bem como a de 

recursos renováveis e recursos minerais, vedado o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem riscos para a saúde, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

Art. 8º - A partir da publicação da presente lei complementar, é vedada a constituição 

de novas posses na área do sítio histórico. 

Art. 9º - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos a 28 de janeiro de  1991. 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 5 de janeiro de 

1996, 108º da República.  

  

 

LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA 
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(D.O. de 10 e 22-01-1996) 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 10.01 e 22.01.1996. 

art. 216 da Constituição Federal e o art. 163, itens I e IV, § 2º, 

da Constituição do Estado de Goiás. (Goiás, 1996). 

  



179 

 

APÊNDICE C – PARECER/ CGA / DCL/ PFE INCRA/ Nº 29/2011  

 

 
Ad vo cac i a -Ge ra l  da  Un ião  

P ro cur ad or i a -Ge ra l  Fe de r a l  

P ro cur ad or i a -F e d e ra l  E spe c i a l i za da  –  INCRA  

Co or den açã o -Ge ra l  de  Agrá r i a -  C G A 

 

Parecer/ CGA/ DCL/ PFE INCRA/Nº 29/2011 

 

Referência: Processo INCRA nº 54000.002249/2010-69 

Interessado(s): Diretoria de Ordenamento Fundiário - DF  

Assunto: Consulta  

 

 

 

EMENTA: Comunidade Remanescente 

Quilombola. Procedimento de desintrusão de 

ocupantes não quilombolas. Estudo Completo 

da Cadeia Dominial. Imposição Legal. 

Propositura de ação de desapropriação. Juízo 

de Valor. Recomendações. Possibilidade.  

 

Ilustríssimo Senhor Coordenador-Geral Agrário, 

BREVE RELATO 

 

1. Cuida-se de processo administrativo formalizado em razão da Informação 

Técnica nº 001/2010/Portaria/INCRA/P nº 616/2010, subscrita pela Coordenadora Executiva 

da DFQ, consoante fls. 3/5. 

2. A supracitada informação arrola várias situações que dificultam 

sobremaneira a regularização fundiária do Território Quilombola Kalunga, e, ao final, solicita 

orientações da Procuradoria sobre a instrução processual necessária ao ajuizamento das ações 

de desapropriação com vistas à regularização fundiária do Território Quilombola Kalunga.  

3. Juntamente com a Informação Técnica nº 001/2010/Portaria/INCRA/P nº 

616/2010, foram acostados os documentos de fls. 6/48.  
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4. Já, às fls. 49/53, consta a Informação/SR-28/J/Nº 001/2011, subscrita por 

procurador federal – INCRA/SR-28, na qual assevera que a comunidade Quilombola/Kalunga 

está encravada dentro do perímetro da ação discriminatória nº 07/2004, tendo sido já 

concluída a primeira fase do procedimento discriminatório, entretanto, a segunda fase do 

procedimento discriminatório – demarcatória – ainda não foi concluída. Chega à conclusão, 

ao final, que em razão da finalização da primeira fase do procedimento discriminatório não há 

a necessidade de levantamento da cadeia dominial do imóvel, devendo, por conseguinte, ser 

afastada a aplicação ao caso do art. 6º, NE/2009, conforme fls. 49/53. 

5. A informação acima foi aprovada pelo Procurador-Regional da SR-18, 

tendo ele, na mesma oportunidade, determinado o encaminhamento do processo à 

PFE/INCRA para fins de elaboração de norma específica para o caso ou elaboração de nota 

técnica que propicie a desapropriação de imóveis rurais encravados no Território Kalunga e 

garanta a segurança dos processos administrativos e judiciais e de todos os autores 

envolvidos. 

6. Diante de tais fatos, os autos foram remetidos à CGA para fins de 

elaboração de parecer jurídico acerca da questão.  

 

ANÁLISE JURÍDICA 

1) DA COMPETÊNCIA DA CGA 

 

7. Preliminarmente, cumpre analisar a competência da CGA para manifestação 

jurídica sobre o tema proposto, à luz das regras insculpidas no Regimento Interno do INCRA.  

8. Conforme se observa no art. 50, caput e inciso V, do aludido Regimento 

Interno, à CGA compete, in verbis:  

““Art. 50. À Coordenação-Geral Agrária (CGA) compete coordenar, orientar e supervisionar as 

atividades de interpretação e aplicação uniforme da legislação, doutrina e jurisprudência relativas ao 

Direito Agrário, especialmente: 

(...) 

IV - pronunciar-se sobre questões relativas a cadastramento, parcelamento, desmembramento e 

remembramento de imóveis rurais, contratos agrários, cessão, concessão, colonização, aforamento, 

arrendamento, posse e uso da terra, domínio e titulação de imóveis, aquisição de imóveis rurais por 

estrangeiros, ratificação das concessões e alienações feitas pelos Estados na faixa de fronteira, 

discriminatórias administrativas e de arrecadação sumária de terras devolutas da União e sua 

destinação; 

(...)” 
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9. No caso concreto, o objeto do processo que vem sendo delineado é a 

elaboração de uma instrução processual administrativa capaz de viabilizar o ajuizamento das 

ações de desapropriação para a desintrusão dos proprietários de imóveis rurais inseridos no 

perímetro objeto do decreto de 20 de novembro de 2009.  

10. Nesse diapasão, tal consulta está diretamente relacionada à titulação da área 

em favor da Comunidade Quilombola Kalunga, motivo pelo qual esta Coordenação é a 

competente para a análise jurídica do recurso apresentado (art. 50, caput e inciso IV, do 

Regimento Interno do Incra).  

 

2) DA CONSULTA FORMULADA:  

 

11. A formulação de consulta à PFE/INCRA deve necessariamente preencher os 

requisitos elencados na Portaria/PFE/Incra/nº 4/2010, nos termos do seu art. 1º, §1º, in verbis:  

“Art. 1º As Procuradorias Federais Especializadas do Incra nos Estados poderão suscitar, por meio de 

suas chefias, consultas à Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra-Sede, desde que haja 

divergência de entendimentos ou controvérsia entre a unidade jurídica e os órgãos administrativos, 

ou, ainda, que se trate de questão de alta relevância. 

§1º As consultas a que se refere o caput deverão ser instruídas com: 

I – relato pormenorizado da questão com a demonstração inequívoca dos requisitos para a 

admissibilidade da consulta; 

II – manifestação jurídica prévia fundamentada e conclusiva acerca do mérito da questão; 

III – indicação dos atos e diplomas legais aplicáveis à espécie; 

IV – menção às opiniões contrárias que evidenciam a dúvida jurídica suscitada, quando for o caso; e 

V – demais documentos que facilitem a compreensão e exame da matéria.” 

12. Não se perde de vista, no entanto, que o art. 1º, caput, da supracitada 

Portaria, trata da formulação de consulta pelas Procuradorias Federais Especializadas à 

PFE/Sede, porém, não há qualquer empecilho que se utilize, por analogia, referida portaria 

para regular as consultas formuladas pelos órgãos integrantes da estrutura administrativo-

organizacional da autarquia agrária, mormente quando a própria PFE da SR-18 determinou a 

remessa do processo para a PFE/Sede para manifestação acerca da consulta de fls. 3/6, 

conforme fl. 53-v.  

13. Em relação ao preenchimento dos requisitos necessários ao atendimento da 

consulta formulada, tenho que eles foram devidamente preenchidos, senão vejamos.  

14. Em relação ao inciso I, o relato da consulta está presente na Informação 

Técnica nº 001/2010/Portaria/INCRA/P nº 616/2010, conforme fls. 3/5. 
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15. No tocante ao inciso II da mencionada portaria, verifica-se que a 

manifestação jurídica, subscrita por procurador federal, encontra-se acostada às fls.49/53.  

16. Os atos e diplomas legais aplicáveis à espécie, por sua vez, são indicados no 

decorrer do trâmite processual da consulta, v.g, faz-se menção à Portaria 5/2006, de 7 de abril 

de 2006, Portarias 8/2009, 9/2009, 15/2009, que tratam da intervenção no CRI de 

Cavalcante/GO, NE/INCRA/DT nº 83/2009.  

17. Por fim, foram anexados aos autos a sentença da primeira fase da ação 

discriminatória de terras componentes do Município de Cavalcante/GO, bem como 

documentos expedidos pelo Poder Judiciário/GO, que atestam a fragilidade do conteúdo dos 

registros feitos no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos, 

Tabelionato 2º de Notas (com atribuições do Registro de Imóveis e Registro Civil de Pessoas 

Naturais e de Interdições e Tutelas), tendo, inclusive, sido acostado documento comprovando 

o afastamento da titular do cartório, documentos esse que se qualificam como documentos 

que facilitam a compreensão e exame da matéria.  

18. Em relação especificamente aos documentos acostados aos autos, constatei 

que, conforme Decreto de 20 de novembro de 2009, o Território Quilombola Kalunga tem 

uma área de duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove hectares, sessenta e 

nove ares e oitenta e sete centiares, e está situado nos Municípios de Cavalcante, Terezina de 

Goiás e Monte Alegre de Góias/GO, entretanto, a sentença discriminatória faz menção tão-

somente ao Município de Cavalcante/GO, bem como as portarias, expedidas pelo Juiz Diretor 

do Foro do Fórum de Calvante/GO, apenas fazem referência à Comarca de Cavalcante/GO.  

19. Diante de tal situação, restou patente a necessidade de esclarecimentos 

acerca da documentação necessária a respaldar a consulta em relação às dificuldades de 

desapropriações de imóveis rurais localizados nos Municípios de Terezina de Goiás e Monte 

Alegre de Goiás/GO e inseridos no perímetro do “Território Quilombola Kalunga”.   

20.  Assim, formulei, através de via eletrônica, no dia 28.2.2011, solicitação de 

esclarecimentos ao Procurador Regional da SR-28, o qual respondeu que, in verbis:  

“a) A ação discriminatória referiu-se inicialmente apenas ao município de Cavalcante/GO; 

b) Em razão de posterior desmembramento, a referida ação discriminatória passou a abranger os três 

municípios (Cavalcante, Terezina de Goiás e Colinas). Portanto, o município de Monte Alegre de 

Goiás/GO não foi alcançado pela discriminatória. 

c) Os três municípios onde se situam as terras quilombolas são: Cavalcante e Terezina de Goiás (que 

estão na discriminatória) e Monte Alegre de Goiás/GO, que, repita-se, não está incluído na 

mencionada ação;  
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d) Os Municípios de Cavalcante, Terezina de Goiás e Monte Alegre de Goiás possuem cartórios 

próprios, todavia, Cavalcante é o Município mais antigo, todos os imóveis situados nos outros dois 

municípios, em determinado momento, fazem referência ao Cartório de Cavalcante que, conforme 

informação dos técnicos do INCRA, que já estiveram no local por diversas vezes, é hoje a 

materialização do caos, com livros e pastas “jogados no chão” sem qualquer controle e, por 

conseqüência, a menor confiabilidade. 

21. Diante das esclarecedoras informações acima transcritas, é de se concluir 

que a documentação constante nos autos demonstra a dificuldade de estudo da cadeia 

dominial de propriedades localizadas nos Municípios de Cavalcante, Terezina de Goiás e 

Monte Alegre de Góias/GO, uma vez que a discriminatória abrange os Municípios de 

Cavalcante e Terezina de Goiás/GO e os problemas enfrentados pelo CRI de Cavalcante/GO 

atingem o CRI de Terezina de Goiás/GO e de Monte Alegre de Goiás/GO.  

22. Assim, em face do preenchimento dos requisitos na forma acima descrita, é 

possível a análise do mérito da consulta, consoante desenvolvimento nos tópicos abaixo.  

 

3) DO QUESTIONAMENTO:  

 

23. A presente questão circunscreve-se à orientação que deve ser dada ao caso 

concreto, qual seja, a viabilidade de ajuizamento de ações desapropriatórias, por interesse 

social, com o escopo de desintrusão dos não ocupantes quilombolas do Território Quilombola 

Kalunga, não obstante a dificuldade de realização do estudo da cadeia dominial dos imóveis 

rurais que estão inseridos nos perímetro da referida Comunidade Quilombola.  

 

4) DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA E DO AJUIZAMENTO DAS 

AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO:  

 

24.   Analisando o caso em tela, depreende-se, desde logo, que de um lado está 

presente o dever do administrador de velar pela efetivação do pagamento tão-somente ao 

legítimo proprietário do imóvel nas ações de desapropriação, norteado em sua atuação pelos 

princípios da moralidade, indisponibilidade, legalidade, supremacia do interesse público, 

dentre outros, insculpidos no art. 37, CF/88, e de outro lado está o direito à moradia conferido 

a uma minoria étnica – comunidade quilombola Kalunga –, pelo poder constituinte originário, 

consoante art. 68, ADCT, possibilitando, assim, a manutenção de seus costumes, tradições e 

peculiar modo de viver. 
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25. Nesse contexto, quando se trata de comunidade remanescente quilombola, o 

direito à moradia acima mencionado assume proporções gigantescas, traduzindo-se em um 

direito associado à identidade étnica do grupo, posto que a terra que vem sendo ocupada pelo 

grupo, bem como a terra que deveria estar sendo ocupada pelo grupo, é o elo que mantém a 

união do grupo e que permite a sua continuidade no tempo, através das gerações, 

possibilitando a preservação da cultura, dos valores e do modo peculiar de vida da 

comunidade. 

26. Portanto, a situação a ser enfrentada congrega valores constitucionais, que 

precisam e devem ser conciliados, de modo que seja possível chegar-se a uma conclusão que 

prestigie a concordância prática dos valores constitucionais, dando-se ênfase, dessa maneira, 

aos princípios da força normativa da Constituição e da máxima efetividade das normas 

constitucionais, traços característicos do pós-positivismo. 

27. Desse modo, partindo da premissa da necessidade de conciliação dos 

interesses em jogo, é que se buscará dar uma solução que viabilize, no caso concreto, o 

ajuizamento das ações judiciais de desapropriação, senão vejamos. 

 

5) DOS DIPLOMAS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE:  

 

28. Atualmente, o diploma legal que delineia o procedimento necessário à 

titulação de território quilombola, nos termos do art. 68, ADCT, é o Decreto nº 4.887/2003.  

29. O supracitado Decreto dispõe, em seu art. 3º, que compete ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, por meio do INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 

quilombos, dispondo ainda o art. 3º, §1º, que compete ao INCRA, no prazo de 60 dias 

contados da publicação do Decreto, a regulamentação dos procedimentos administrativos para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, transcreve-se, in verbis:  

“Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação 

e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da 

competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1º O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste Decreto.” 
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30. No que tange especificamente ao delineamento normativo acerca das 

propriedades particulares inseridas em territórios quilombolas, consubstancia o art. 13 do 

Decreto 4.887/2003, in verbis:  

“Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos título 

de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por 

outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos 

necessários à sua desapropriação, quando couber. 

§ 1º Para os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de propriedade 

particular, operando as publicações editalícias do art. 7º efeitos de comunicação prévia. 

§ 2º O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória disposição 

de prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento 

da cadeia dominial do imóvel até a sua origem.” 

31. Na seara interna da Autarquia Agrária, estão em vigor acerca do tema: a 

Instrução Normativa nº 57/2009 e a Norma de Execução Conjunta/DF/DT nº 03/2010. 

32. Em tema de regulamentação interna do INCRA sobre as propriedades 

particulares inseridas em territórios quilombolas, o art. 10, inciso II, alínea c, da Instrução 

Normativa 57/2010, dispõe que o levantamento fundiário, integrante do RTID, dever conter 

“informações sobre a natureza das ocupações não-quilombolas, com a identificação dos 

títulos de posse ou domínio eventualmente existente.”  

33. Já o art. 11 da Instrução Normativa 57/2010, dispõe que o edital de 

publicação do RTID deverá conter, dentre outras informações, as informações sobre “títulos, 

registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas suscetíveis de 

serem desapropriadas”.  

34. Ainda sobre o tema, dispõem os arts. 19 e 21 da Instrução Normativa 

57/2010, in verbis:  

“Art.19. Constatada a incidência nas terras reconhecidas e declaradas de posse particular sobre áreas 

de domínio da União, a Superintendência Regional deverá adotar as medidas cabíveis visando à 

retomada da área. 

(...) 

Art. 21. Incidindo as terras reconhecidas e declaradas em imóvel com título de domínio particular não 

invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, a 

Superintendência Regional do INCRA adotará as medidas cabíveis visando à obtenção de terras, 

mediante a instauração do procedimento de desapropriação.” 

35. No caso em tela, o processo administrativo encontra-se na fase de 

necessidade de ajuizamento das ações de desapropriação para fins de desintrusão dos 
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ocupantes não quilombolas do perímetro do Território Quilombola Kalunga, conforme 

procedimento delineado na Norma de Execução Conjunta/DF/DT nº 03/2010.  

36. Ocorre que para fins de desintrusão dos ocupantes não quilombolas, faz-se 

mister o prévio estudo da cadeia dominial dos imóveis objeto de desapropriação, mediante 

levantamento da cadeia dominial dos imóveis até a sua origem, nos termos do art. 13, §2º, do 

Decreto 4.887/2003.  

37. Em relação ao momento procedimental de conclusão do estudo da cadeia 

dominial acima mencionado, o INCRA aplica, por analogia, a regra de que a análise da cadeia 

dominial deverá estar concluída até a etapa de encaminhamento do conjunto/avaliação à DT, 

na forma do item 2.3 do Anexo II da Instrução Normativa/INCRA nº 36/2006. 

 

5) DO CASO CONCRETO:  

 

38. No caso concreto, segundo a informação de fls. 3/5 já citada, é enorme a 

dificuldade de se realizar o estudo completo da cadeia dominial antes do ajuizamento das 

ações de desapropriação em face dos inúmeros problemas elencados na citada informação.  

39.  Compulsando os autos, depreende-se que devem ser analisadas duas 

situações fáticas para o deslinde da questão, a saber:  

a) Imóveis situados nos municípios de Cavalcante e Terezina de Goiás e inseridos no Perímetro do 

Território da Comunidade Quilombola Kalunga;  

b)  Imóveis situados no município de Monte Alegre de Goiás e inseridos no Perímetro do Território 

da Comunidade Quilombola Kalunga.  

 

a) Imóveis situados nos municípios de Cavalcante e Terezina de Goiás e 

inseridos no Perímetro do Território da Comunidade Quilombola 

Kalunga:  

 

40. Conforme informação, enviada eletronicamente pelo procurador regional da 

SR-28, tem-se que a ação discriminatória nº 07/2004 (processo originário nº 314/1986), 

movida pelo IDAGO, abrangia, inicialmente, tão-somente o Município de Cavalcante/GO, 

porém, o referido ente municipal, posteriormente, foi desmembrado nos municípios de 

Cavalcante, Terezina de Goiás e Colinas do Sul/GO, passando, por conseqüência, a ação 

discriminatória a abranger os três entes municipais.  
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41. Nesse diapasão, a ação discriminatória desafia 2 fases: a) 1ª fase – chamada 

de ajuizamento da ação e b) 2ª fase – chamada de demarcação. A 1ª fase compreende o 

levantamento de campo quanto à cartografia associado a um levantamento documental 

cuidadoso dos ocupantes e dos imóveis, enquanto a 2ª fase compreende o levantamento 

rigoroso visando à demarcação das linhas extremas de modo que as terras devolutas fiquem 

demarcadas por exclusão.  

42.  A 1ª fase da ação discriminatória, conforme afirmado pelo parecer jurídico 

de fls. 49/53, “culmina com sentença contemplando dupla finalidade, ou seja, determina a 

exclusão do discrimine daqueles (imóveis) com sólida titularidade de domínio e, por outro 

lado, declara a nulidade dos títulos dominiais imprestáveis”.  

43. A sentença da 1ª fase foi prolatada e já transitou em julgado, consoante fls. 

9/38 dos autos, porém, ainda resta a necessidade de prolação de sentença no que se refere à 2ª 

fase do procedimento discriminatório, ou seja, a prolação de sentença homologatória da 

demarcação.  

44. Os trabalhos da 2ª fase da demarcação envolvem, entre outros, demarcação 

do perímetro considerando as divisas com os perímetros já discriminados ou em 

discriminação e demarcação das áreas julgadas particulares na sentença da 1ª fase.  

45. Não é por demais frisar que o laudo de demarcação é caracterizado pelo 

detalhamento da metodologia para a fixação das linhas demarcandas e pelos memoriais 

descritivos, de maneira a atender o que se encontra insculpido no art. 225, Lei 6.015/73. 

Como sabido, esses memoriais descritivos devem atender ao princípio da especialidade, 

segundo o qual toda inscrição deve recair sobre um objeto precisamente individuado.  

46. Sem a realização dos procedimentos demarcatórios necessários à 

individuação dos imóveis reconhecidos como particulares, ficando conhecidas, por exclusão, 

as terras públicas devolutas estaduais, tão-somente é possível ter conhecimento dos títulos de 

domínio considerados como legítimos pela sentença da 1ª fase da discriminatória, bem como 

ter conhecimento dos títulos de domínio considerados ilegítimos pela sentença da 1ª fase da 

discriminatória, inexistindo, porém, certeza quanto a demarcação das áreas privadas 

reconhecidas como legítimas.  

47. Ocorre que a inexistência de prolação de sentença homologatória da fase 

discriminatória reflete diretamente na atuação da autarquia agrária, posto que os imóveis 

rurais localizados nos Municípios de Cavalcante e Terezina de Goiás/GO e inseridos no 
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perímetro do Território da Comunidade Kalunga restam por não estarem corretamente 

individuados, ou seja, não há qualquer precisão nas confrontações e nas localizações dos 

imóveis, não se sabendo, destarte, a exata localização dos imóveis considerados particulares 

pela sentença e dos imóveis que foram, por exclusão, considerados como terras devolutas 

estaduais.  

48. A conclusão acima exarada é corroborada pela Portaria nº 05/2006, 

expedida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Goiás e de Teresina de Goiás/GO, 

acostada às fls. 39/40, a qual especificando várias considerações, determinou que nas 

certidões expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis de Cavalcante e Teresina de 

Goiás/GO deveria constar a seguinte informação:  

“Observação: Em cumprimento à Portaria nº 05/2006, certifico que em razão da existência de 

ação discriminatória de terras nº 07/2004 (antigo nº 314/1986) da Comarca de Cavalcante/GO, o 

teor desta certidão não necessariamente reflete os reais proprietários nem os limites 

corretos do imóvel. Certifico também que ao final da ação discriminatória poderá ocorrer 

tanto o cancelamento como a retificação desta matrícula, com alteração de titularidade ou 

de limites.”(grifos acrescidos) 

49. Além da situação acima descrita, há também a situação cartorária que 

envolve os imóveis registrados nos Cartórios de Registro de Imóveis dos Municípios de 

Cavalcante e Terezina de Goiás /GO, haja vista que há problemas administrativos de toda 

ordem no CRI do Município de Cavalcante/GO, e, em razão de Cavalcante/GO ter sido 

desmembrado nos Municípios de Terezina de Goiás e Colinas do Sul/GO, tais problemas 

atingem diretamente o Município de Terezina de Goiás/GO.  

50. A situação cartorária do Município de Cavalcante/GO é tão grave que 

culminou com a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da Titular 

do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos, Tabelionato 2º 

Notas (com atribuições do Registro de Imóveis e Registro Civil de Pessoas Naturais e de 

Interdições e Tutelas) – Sra. ERLI NUNES BANDEIRA – por violação dos dispositivos da 

Lei 8.935/1994, tendo, inclusive, sido determinado o afastamento preventivo da servidora 

titular Erli Nunes Bandeira, do Sub-Oficial e Escrevente Eri Nunes Bandeira e da Auxiliar 

Maria Heliana Saraiva Freire, conforme Portaria nº 9/2009, expedida pelo Direito do Foro da 

Comarca de Cavalcante/GO, acostada às fls. 41/42. 

51. Nessa linha, cumpre trazer à tona que a Portaria nº 05/2006 acima citada 

afirma em suas considerações a existência “de inúmeras matrículas duplicadas ou 
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sobrepostas e livros com páginas em branco existentes nos Cartórios de Registro de Imóveis 

de Cavalcante e Teresina de Goiás”.  

52. Diante dos fatos acima traçados, extrai-se que, por ocasião do estudo da 

cadeia dominial das propriedades localizadas nos Municípios de Cavalcante e Terezina de 

Goiás/GO, é possível que se constate, dentre outras hipóteses, casos de dificuldade de 

materialização precisa do título de domínio em campo; dificuldade de análise do entrelaçado 

de negociações privadas ocorridas após o destaque do patrimônio público para o particular 

com o escopo de se atestar a regularidade dominial privada de todas as matrículas que formam 

o imóvel que será desapropriado; dificuldade de se chegar ao destaque do patrimônio público 

para o particular; a sobreposição de matrículas; a duplicidade de matrículas. 

53. Porém, mesmo diante das adversidades acima mencionadas, o estudo 

completo da cadeia dominial é providência que não pode ser afastada, consoante art. 13, §2º, 

Decreto 4.887/2003, adstrito que está o administrador ao princípio da legalidade.  

54. Cumpre, então, no presente parecer, a adoção de parâmetros que possam 

respaldar a análise das cadeias dominiais dos imóveis rurais inseridos no perímetro do 

Território da Comunidade Quilombola Kalunga e situados nos Municípios de Cavalcante e 

Terezina de Goiás/GO.  

55. Em primeiro lugar, a sentença da 1ª fase da ação discriminatória 

discriminou os títulos legítimos e ilegítimos privados localizados nos Municípios de 

Cavalcante e Terezina de Goiás/GO, portanto, o estudo da cadeia dominial deverá ter 

sempre como linha de partida ou de chegada a referida sentença, já que se trata de 

decisão jurisdicional revestida do manto da coisa julgada.  

56. Para melhor ilustração, tem-se, por exemplo, um imóvel A, cujo proprietário 

atual, segundo o registro de imóvel, é X, a autarquia agrária, ao realizar o estudo da cadeia 

dominial, retroage até a sentença discriminatória e verifica que o primeiro proprietário da 

cadeia dominial é pessoa que foi considerada como mera ocupante, ou seja, que não era 

detentora de título legítimo. Dessa forma, a conclusão a que chegará a autarquia agrária é que 

não há título válido a respaldar o ajuizamento de ação de desapropriação em face do atual 

detentor da área, porquanto inexistirá, em tal situação, o legítimo destaque do patrimônio 

público para o patrimônio privado.  

57. Ter como norte de atuação a sentença da 1ª fase da ação discriminatória é 

fundamental, entretanto, não é o único parâmetro que deverá ser adotado pelo INCRA, posto 
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que, tendo em vista o tamanho do Território da Comunidade Quilombola Kalunga, uma gama 

diversa de situações relacionadas ao estudo da cadeia dominial dos imóveis rurais poderá vir a 

surgir.  

58. Assim, o INCRA, ao realizar o estudo da cadeia dominial, irá se deparar 

com situações que o estudo da cadeia dominial ressentirá de solidez, ou seja, não haverá o 

menor grau de segurança e confiabilidade na aferição da dominialidade. A par disso, haverá, 

no entanto, situações em que o grau de segurança e confiabilidade na aferição da 

dominialidade será maior, embora esses mencionados graus de segurança e confiabilidade 

possam vir a traduzir-se apenas na verossimilhança de domínio do imóvel – plausibilidade de 

domínio – e não em uma certeza inequívoca do domínio do imóvel em razão das 

circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem tais estudos.  

59. Explicando melhor, será mais robusto o estudo da cadeia dominial quanto 

maior for a certeza da verdade dos fatos, aproximando-se em maior medida o juízo de 

probabilidade do juízo de verdade, ou seja, será aconselhável o ajuizamento das ações de 

desapropriação quanto mais o juízo de probabilidade  (plausibilidade do domínio) aproximar-

se, em segura medida, do juízo de verdade.  

60. Em face dessa gama de situações, deverá a autarquia agrária ponderar sobre 

o ajuizamento ou não da ação de desapropriação de acordo com o menor ou maior grau de 

segurança e confiabilidade que o estudo apontar no caso concreto, lembrando-se que a decisão 

da autarquia deverá ser devidamente fundamentada, seja essa decisão no sentido de 

ajuizamento da ação de desapropriação, seja a sua decisão no sentido de não ajuizamento da 

ação de desapropriação em razão da fragilidade do estudo da cadeia dominial do imóvel. 

61.  Nos casos em que a autarquia agrária optar pelo ajuizamento da ação de 

desapropriação, porém, não existir meios de delimitar com precisão os limites reais do imóvel 

rural constante do título de domínio, mormente em razão da inexistência da fase demarcatória 

da ação discriminatória nº 007/2004, a petição inicial de desapropriação deverá trazer em seu 

bojo requerimento de citação dos confinantes do imóvel.  

62. Em todas as hipóteses de ajuizamento de ação de desapropriação, deverá 

ainda a petição inicial de desapropriação trazer em seu bojo requerimento de citação por edital 

de terceiros interessados.  
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b) Imóveis situados no município de Monte Alegre de Goiás/GO e 

inseridos no Perímetro do Território da Comunidade Quilombola 

Kalunga:  

 

63. Em relação aos imóveis situados no município de Monte Alegre de 

Goiás/GO, tem-se que não há ação discriminatória envolvendo tal ente municipal, o problema 

do estudo dominial dos imóveis rurais localizados no Município de Monte Alegre de 

Goiás/GO está relacionado ao fato de que as informações cartorárias fornecidas pelo Cartório 

de Registro de Imóveis de Terezina de Goiás/GO fazem menção, em algum momento, ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Cavalcante/GO, por ser este Município mais antigo, 

denotando-se, assim, uma relação de interdependência.  

64. Nessa linha, conforme frisado nos itens 49 a 51, as dificuldades de 

levantamento da cadeia dominial de imóvel localizado no Município de Cavalcante/GO não 

se restringem à ausência de realização da fase demarcatória do processo discriminatório nº 

007/2004, posto que há indícios de descumprimento da Lei 8.935/94 pela Titular do CRI de 

Cavalcante/GO, tendo, inclusive, sido instaurado processo disciplinar em face dela.  

65. Portanto, as dificuldades de estudo da cadeia dominial dos imóveis rurais 

localizados no Município de Monte Alegre de Goiás/GO não decorrem da ausência de 

sentença homologatória da demarcação, já que a ação discriminatória não abrange o 

Município de Monte Alegre de Goiás/GO, mas sim dos problemas funcionais e 

administrativos enfrentados pelo CRI de Cavalcante/GO. Destarte, não há que se falar, in 

casu, na necessidade de prolação da sentença homologatória de demarcação como fator que 

tenha o condão de imprimir segurança e confiabilidade ao estudo da cadeia dominial dos 

imóveis localizados no Município de Monte Alegre de Goiás/GO.  

66. Diante de tal situação, não se aplica aqui o raciocínio desenvolvido no 

tópico acima, qual seja, que a origem do estudo da cadeia dominial seja a sentença proferida 

na 1ª fase da ação discriminatória, o estudo da cadeia dominial, no presente caso, deverá 

retroagir até o destaque do patrimônio público para o privado.  

67. Noutro giro, tendo em vista as informações do CRI de Monte Alegre de 

Goiás/GO estarem desprovidas de segurança e confiabilidade nas hipóteses em que tais 

informações fazem menção ao CRI de Cavalcante/GO, a autarquia agrária deverá efetivar o 

estudo da cadeia dominial com as informações fornecidas pelo CRI de Monte Alegre de 

Goiás/GO, porém, deverá também aqui ponderar sobre o ajuizamento ou não da ação de 
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desapropriação de acordo com o menor ou maior grau de segurança que o estudo apontar no 

caso concreto. Relembra-se aqui também que a decisão da autarquia deverá ser devidamente 

fundamentada, seja a sua decisão no sentido de ajuizamento da ação de desapropriação, seja a 

sua decisão no sentido de não ajuizamento da ação de desapropriação em razão da fragilidade 

do estudo dominial do imóvel. 

68.  Nos casos em que a autarquia agrária optar pelo ajuizamento da ação de 

desapropriação, porém, não existir meios de delimitar com precisão os limites reais do imóvel 

rural constante do título de domínio, a petição inicial de desapropriação deverá trazer em seu 

bojo requerimento de citação dos confinantes do imóvel.   

69. Em todas as hipóteses de ajuizamento de ação de desapropriação, deverá 

ainda a petição inicial de desapropriação trazer em seu bojo requerimento de citação por edital 

de terceiros interessados. 

 

6) DA INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL:  

 

70. Como sabido, consoante entendimento constante da Nota 

Técnica/AGU/PGF/PFE-INCRA/G/Nº 03/2008 (ACRH), “a única forma de desapropriação 

compatível com a regularização dos territórios quilombolas é a realizada com base no art. 

216, §1º, da CF/88 e na Lei nº 4.132/62”.  

71.   Nesse diapasão, a indenização far-se-á previamente e em dinheiro, nos 

termos do art. 5º, XXIV, CF/88 e não através de títulos da dívida agrária, já que aqui não se 

cogita de desapropriação para fins de reforma agrária, nos termos do art. 184, CF/88.  

72. Em relação ao quantum indenizatório, assevera, com propriedade, José dos 

Santos Carvalho Filho
80

, in verbis: 

“O quantum indenizatório normalmente se compõe de duas parcelas: uma, a que já foi objeto de 

depósito judicial, quando o expropriante foi imitido provisoriamente na posse do bem; outra, a parcela 

complementar, que corresponde à diferença entre o valor que a sentença fixou, com os devidos 

acréscimos, e a parcela depositada. A primeira pode ser paga ao expropriada por alvará judicial, mas a 

segunda o expropriado só poderá receber depois de proposta a ação de execução, na forma do art. 730 

do CPC, e observado o sistema de precatórios judiciais previstos no art. 100 da CF. É também 

cabível, após a sentença, o levantamento pelo expropriado de até 80% do valor depositado, aplicando-

se aqui as mesmas regras adotadas para o levantamento no caso de imissão provisória na posse (...)”.  

                                                 
80 In Manual de Direito Administrativo. 22ª edição. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009, pág. 809.  
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73. Ainda em relação à indenização, o art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41 confere a 

possibilidade de ser deferida a imissão provisória na posse, condicionada ao depósito prévio 

de valor arbitrado pelo juiz, após instrução sumária processada inicialmente, estabelecendo o 

art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41, vários critérios para a fixação desse depósito prévio. 

74. Por sua vez, consubstancia o art. 34, do Decreto-Lei 3.365/41, in verbis:  

“Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de 

dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, 

para conhecimento de terceiros. 

Parágrafo único.  Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em 

depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.” 

75. Diante do sistema normativo de pagamento da indenização relativa às 

desapropriações das áreas de terceiros inseridas no perímetro da Comunidade Quilombola, 

que, inclusive, possibilita ao INCRA a imissão provisória na posse, desde que haja a 

realização de depósito prévio, a autarquia agrária deverá cercar-se de cautelas no ajuizamento 

das ações de desapropriação.  

76. Primeiro, consoante já dito acima, a autarquia, deverá realizar juízo de valor 

acerca do resultado dos estudos dominiais dos imóveis rurais localizados no perímetro da 

Comunidade Quilombola Kalunga, tendo como norte a plausibilidade do domínio, e, por 

conseguinte, realizar  uma triagem dos casos em que o maior grau de segurança e 

confiabilidade do estudo permita o ajuizamento das ações de desapropriação.  

77. Nos casos de opção pelo ajuizamento da ação de desapropriação de imóveis 

rurais localizados nos Municípios de Cavalcante e Terezina de Goiás/GO, deverá a 

PFE/INCRA/SR-28 expor na petição inicial de desapropriação, de forma fundamentada 

e pormenorizada, o motivo pelo qual no caso concreto o estudo da cadeia dominial é 

frágil e desprovido de segurança e confiabilidade, e que, portanto, há dúvida fundada 

acerca do real proprietário do imóvel rural e deverá requerer, na mesma oportunidade, 

o bloqueio do valor depositado até que seja julgada a fase demarcatória da ação 

discriminatória nº 07/2004. 

78. Nos casos de imóveis rurais localizados nos Municípios de Cavalcante e 

Terezina de Goiás/GO, deverá ainda haver requerimento na petição inicial de suspensão do 

processo de desapropriação até o julgamento da fase demarcatória da ação discriminatória nº 

07/2004, nos termos do art. 265, inciso IV, alínea “a”, CPC, já que o conhecimento do real 

proprietário e dos limites do imóvel depende do julgamento da ação discriminatória, conforme 
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consta na Portaria 05/2006, expedida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Cavalcante e 

Terezina de Goiás/GO.  

79. Nos casos de opção pelo ajuizamento de ações de desapropriação de 

imóveis rurais localizados no Município de Monte Alegre de Goiás/GO, deverá a 

PFE/INCRA/SR-28 expor na petição inicial de desapropriação, de forma fundamentada 

e pormenorizada, o motivo pelo qual no caso concreto o estudo da cadeia dominial é 

frágil e desprovida de segurança e confiabilidade, e que, portanto, há dúvida fundada 

acerca do real proprietário do imóvel rural e deverá requerer, na mesma oportunidade, 

o bloqueio do valor depositado. 

80. Não é por demais citar aqui entendimento do STF
81

 no sentido de que a ação 

de desapropriação não serve como forma de reconhecimento de domínio sobre o imóvel, 

conforme acórdão, que restou ementado nos termos abaixo, in verbis: 

“EMENTA: DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM AÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO, 

DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVOS À INDENIZAÇÃO 

FIXADA. ALEGADA OFENSA A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE 

DECLAROU DE DOMÍNIO DA UNIÃO AS TERRAS ONDE SITUADOS OS IMÓVEIS 

EXPROPRIADOS. Em nosso sistema jurídico-processual a desapropriação rege-se pelo princípio 

segundo o qual a indenização não será paga senão a quem demonstre ser o titular do domínio do 

imóvel que lhe serve de objeto (cf. art. 34 do DL n.º 3.365/41; art. 13 do DL n.º 554/69; e § 2.º do art. 

6.º da LC n.º 76/93). Caso em que o domínio dos expropriados foi impugnado na própria inicial da 

expropriação, sem prejuízo do processamento desta, que teve o declarado objetivo de regularizar a 

situação dos inúmeros ocupantes do imóvel, então submetido a tensão social. Ação civil em curso, 

colimando a declaração de que as terras sempre foram de domínio da União, qualidade que, de resto, 

fora reconhecida por decisão do STF, no RE 52.331, em razão da qual resultou cancelado, por 

mandado judicial, o registro de que se originaram os títulos aquisitivos dos expropriados. Absoluta 

inconsistência, por outro lado, da alegação de que o ajuizamento da ação de desapropriação 

valeu pelo reconhecimento da legitimidade do domínio dos expropriados sobre o imóvel, 

raciocínio que, se admitido, levaria à inocuidade do condicionamento legal do pagamento da 

indenização à prova do domínio. Tais as circunstâncias, a expedição do precatório determinada 

pelas decisões impugnadas não se fará sem ofensa ao decidido pelo STF no precedente invocado, 

porquanto importará indenização, pela União, de suas próprias terras. Procedência da reclamação.” 

(grifos acrescidos) 

  

Conclusão 

                                                 
81

 Rcl 2020, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2002, DJ 22-11-2002 PP-00057 

EMENT VOL-02092-01 PP-00194. 
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81. Ante o exposto, concluo que, tendo em vista as circunstâncias do caso 

concreto, é possível o ajuizamento das ações de desapropriação necessárias à desintrusão dos 

não ocupantes quilombolas do Território da Comunidade Quilombola Kalunga, desde que 

observadas as recomendações que serão abaixo delineadas, divididas tais recomendações em 

três situações, vejamos.  

a) Imóveis situados nos municípios de Cavalcante e Terezina de Goiás e inseridos no Perímetro do 

Território da Comunidade Quilombola Kalunga: 

1) A sentença da 1ª fase da ação discriminatória nº 07/2004 discriminou os títulos legítimos e 

ilegítimos privados localizados nos Municípios de Cavalcante e Terezina de Goiás/GO, 

portanto, o estudo da cadeia dominial deverá ter sempre como linha de partida ou de chegada a 

referida sentença, já que se trata de decisão jurisdicional revestida do manto da coisa julgada; 

2) Após o estudo da cadeia dominial, tendo como ponto de início ou de chegada a sentença da 1ª fase 

da ação discriminatória nº 07/2004, deverá a autarquia agrária ponderar sobre o ajuizamento ou não 

da ação de desapropriação de acordo com o menor ou maior grau de segurança e confiabilidade que o 

estudo apontar no caso concreto, lembrando-se que a decisão da autarquia deverá ser devidamente 

fundamentada, seja essa decisão no sentido de ajuizamento da ação de desapropriação, seja a sua 

decisão no sentido de não ajuizamento da ação de desapropriação;  

3) Nos casos de opção pelo ajuizamento da ação de desapropriação de imóveis rurais localizados nos 

Municípios de Cavalcante e Terezina de Goiás/GO, deverá a PFE/INCRA/SR-28 expor na petição 

inicial de desapropriação, de forma fundamentada e pormenorizada, o motivo pelo qual no caso 

concreto o estudo da cadeia dominial é frágil e desprovido de segurança e confiabilidade, e que, 

portanto, há dúvida fundada acerca do real proprietário do imóvel rural e deverá requerer, na 

mesma oportunidade, o bloqueio do valor depositado até que seja julgada a fase demarcatória 

da ação discriminatória nº 07/2004; 

4) Nos casos de imóveis rurais localizados nos Municípios de Cavalcante e Terezina de Goiás/GO, 

deverá ainda haver requerimento na petição inicial de suspensão do processo de desapropriação até o 

julgamento da fase demarcatória da ação discriminatória nº 07/2004, nos termos do art. 265, inciso 

IV, alínea “a”, CPC,  já que o conhecimento do real proprietário e dos limites do imóvel depende do 

julgamento da ação discriminatória, conforme consta na Portaria 05/2006, expedida pelo Juiz Diretor 

do Foro da Comarca de Cavalcante e Terezina de Goiás/GO. 

 

b) Imóveis situados no município de Monte Alegre de Goiás/GO e inseridos no Perímetro 

do Território da Comunidade Quilombola Kalunga: 

1) Em razão da ação discriminatória nº 07/2004 não abranger o Município de Monte Alegre de 

Goiás/GO, não se aplica aqui o raciocínio desenvolvido no tópico acima, qual seja, que a origem do 

estudo da cadeia dominial seja a sentença proferida na 1ª fase da ação discriminatória, o estudo da 

cadeia dominial, no presente caso, deverá retroagir até o destaque do patrimônio público para o 

privado. 

2) A autarquia agrária deverá efetivar o estudo da cadeia dominial com as informações fornecidas 

pelo CRI de Monte Alegre de Goiás/GO, porém, deverá também aqui ponderar sobre o ajuizamento 

ou não da ação de desapropriação de acordo com o menor ou maior grau de segurança que o estudo 

apontar no caso concreto. Relembra-se aqui também que a decisão da autarquia deverá ser 
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devidamente fundamentada, seja a sua decisão no sentido de ajuizamento da ação de desapropriação, 

seja a sua decisão no sentido de não ajuizamento da ação de desapropriação em razão da fragilidade 

do estudo dominial do imóvel. 

3) Nos casos de opção pelo ajuizamento de ações de desapropriação de imóveis rurais localizados no 

Município de Monte Alegre de Goiás/GO, deverá a PFE/INCRA/SR-28 expor na petição inicial de 

desapropriação, de forma fundamentada e pormenorizada, o motivo pelo qual no caso concreto 

o estudo da cadeia dominial é frágil e desprovida de segurança e confiabilidade, e que, portanto, 

há dúvida fundada acerca do real proprietário do imóvel rural e deverá requerer, na mesma 

oportunidade, o bloqueio do valor depositado. 

  

c) Imóveis situados nos municípios de Cavalcante, Terezina de Goiás e Monte Alegre de 

Goiás/GO e inseridos no Perímetro do Território da Comunidade Quilombola Kalunga – recomendações 

comuns: 

1) Nos casos em que a autarquia agrária optar pelo ajuizamento da ação de desapropriação, porém, 

não existir meios de delimitar com precisão os limites reais do imóvel rural constante do título de 

domínio, a petição inicial de desapropriação deverá trazer em seu bojo requerimento de citação dos 

confinantes do imóvel. 

2) Em todas as hipóteses de ajuizamento de ação de desapropriação, deverá ainda a petição inicial de 

desapropriação trazer em seu bojo requerimento de citação por edital de terceiros interessados. 

3) Nos casos em que se decidir pelo ajuizamento das ações de desapropriação, porém, ficar constatada 

a falta de destaque do patrimônio público, deverá ser promovida a citação do Estado-membro na fase 

judicial da desapropriação, aplicando-se, por analogia, os termos do art. 3º da Lei 9.871/1999. 

 

82. Em todos os casos de decisão da Administração acerca de ingressar ou não 

com ação de desapropriação, conforme estudo dominial levado a efeito no caso concreto, 

deverá se ter como norte de atuação o critério de que será mais robusto o estudo da cadeia 

dominial quanto maior for a certeza da verdade dos fatos, aproximando-se em maior medida o 

juízo de probabilidade do juízo de verdade, ou seja, será aconselhável o ajuizamento das 

ações de desapropriação quanto mais o juízo de probabilidade (plausibilidade do domínio) 

aproximar-se, em segura medida, do juízo de verdade. 

83. Sugiro, ainda, nessa linha de raciocínio, que a Administração realize uma 

triagem, devendo escolher para ajuizamento das primeiras ações de desapropriação aqueles 

casos em que os estudos das cadeias dominiais dos imóveis rurais inseridos no Perímetro do 

Território da Comunidade Quilombola Kalunga demonstrem que há uma grande aproximação 

entre o juízo de probabilidade (plausibilidade do domínio) e o juízo de verdade (certeza do 

domínio).  

84. Este é o parecer.  

85. À deliberação superior. 
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Brasília, 17 de março de 2011. 

 

DANIELLE CABRAL DE LUCENA 

Procuradora Federal 
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APÊNDICE D – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA 
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