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RESUMO 

 

Do encontro com mulheres kalunga das comunidades de Engenho II, Vão de Almas e Riachão, 

surge o encantamento por suas narrativas pessoais. Do encantamento à consciência de que essas 

narrativas dizem respeito às performances dessas mulheres em suas comunidades, estruturou-

se o projeto de mestrado em Performances Culturais, com o objetivo de investigar a arte de 

contar histórias a partir das experiências de mulheres quilombolas, observando nesse processo 

suas estratégias sociais na construção de modos de vida e identidades a partir de suas memórias. 

Perceber e deixar-se afetar por esse contexto é nesse trabalho discutido como o processo de 

criação de contação de histórias da performance de Glorinha Fulustreka, uma personagem 

criada em 2000 com o intuito de divulgar a cultura do cerrado goiano. 

 

Palavras-chave: Kalunga. Mulher. Performance. Contação de histórias.  
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ABSTRACT 

 

From the meeting with Kalunga women from the communities of Engenho II, Vão de Almas 

and Riachão, the enchantment for their "personal narratives" arises. From the enchantment to 

the awareness that these narratives relate to the performance of these women in their 

communities, the master project in Cultural Performances was structured, with the objective of 

investigating the art of storytelling based on the experiences of quilombola women, observing 

in this process their social strategies in the construction of ways of life and identity from their 

memories. Perceiving and letting itself be affected by this context is discussed in this work as 

the storytelling process of the performance of Glorinha Fulustreka, a character created in 2000 

with the purpose of divulging the culture of the Cerrado of Goiás. 

 

Keywords: Kalunga. Woman. Performance. Storytelling.  
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INTRODUÇÃO 

 

Era uma vez, em terra Goyá, tão grande de se admirar, tão grande de se descobrir, tão 

grande de se imaginar, tão grande de se reencontrar... onde se diz que o sol e céu límpido são 

os mais bonitos de ‘todo lugar’ ... é possível admirar por meio da imagem abaixo: 

 

 
Imagem 1: Casa de Dona Fulgência, mãe de Quita. Comunidade Kalunga Riachão (Monte Alegre de Goiás) 

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

Sou Vanusa Nogueira, sou contadora de histórias e me transformo em Glorinha 

Fulustreka. E investida dessa forma de ser e estar, matreira e sapeca, sempre pego uma sacola 

com minhas histórias e saio para encher de tantas outras. Saio para plantar, para partilhar e para 

colher coletivamente. Em 2016, saí por aí à procura das histórias de grande valor, um tesouro, 

que fosse carregado de memórias e identidades dos quilombolas kalunga. Nessa busca, fui parar 

num lugar longínquo da capital goiana. Lá na região nordeste de Goiás, onde encontra-se o Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga1, criado em 1991, por meio da Lei Complementar do 

                                                             
1 Lei de criação do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Lei Estadual nº 11.409, de 21 de janeiro de 

1991, Goiás. Em 1991, após esforços dos Kalunga e dos membros do projeto Kalunga: Povo da Terra (1981 -

1996), da Universidade Federal de Goiás (UFG), coordenado pela antropóloga Mari de Nasaré Baiocchi, a 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprova a Lei, e o governador a sanciona (BAIOCCHI, 2013, p. 26). 
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Estado de Goiás nº 11.409/91. A criação desta lei foi o reconhecimento da herança quilombola 

de seus moradores.  Há mais de oitenta comunidades distribuídas em três municípios goianos: 

Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. Para nós, Glorinha e Vanusa, tudo era 

novidade. Apesar de ser goiana de nascença não conhecia nenhuma dessas cidades e nem os 

quilombolas kalunga. As comunidades kalunga estão distribuídas em 253 mil hectares de 

superfície divididos em “cinco núcleos principais: Contenda, Kalunga, Vão de Almas, Vão do 

Moleque, Ribeirão dos Negros (nome antigo), ou Ribeirão dos Bois (recente). Esses núcleos 

principais, ou “municípios”, subdividem-se em quase uma centena de agrupamentos com 

denominações locais” (BAIOCCHI, 2013, p.26). De acordo com Vilmar Souza Costa (2013), 

presidente da Associação Quilombo Kalunga, houve alteração dos núcleos: “dentro do 

Quilombo são quatro os núcleos dos Kalungas: Vão de Almas, Vão do Moleque, Ribeirão dos 

Bois e Contenda” (p.16). As moradias dessas comunidades situam-se a longa distância uma das 

outras e são ligadas por pequenas trilhas em meio ao Cerrado. Quase todas, antes feitas de 

adobe2 e palha, já foram substituídas por casas de alvenaria3. Muitas comunidades já possuem 

escolas municipais e estaduais, casa de farinha, igrejas e vendinhas4. São aproximadamente 8 

mil pessoas.  

O Território Kalunga existe há mais de trezentos anos. Vilmar, que é filho da terra, em 

seu trabalho de conclusão de curso no LEDOC/UnB5, fala que o significado de “Calunga ou 

Kalunga é o nome atribuído a descendentes de escravos fugidos e libertos das minas de ouro do 

Brasil central” (COSTA, 2013, p. 28). Assim, os quilombolas Kalunga viveram muitos anos 

isolados por causa do difícil acesso às suas terras. E são nessas terras que ouvi muitas histórias 

dos antepassados. E por aqui vou contar e recontar um pouco delas.  

Cara leitora e caro leitor, fiz um glossário, que está em anexo, para não perder o ritmo 

da poesia que envolve o texto. Se ficar curiosa (o), dê uma olhada e boa leitura!  

Os meus primeiros contatos com o povo Kalunga aconteceram nos dias 12 e 13 de maio 

de 2016 no evento Ação Cidadã6, na Comunidade Engenho II, do município de Cavalcante/Go. 

Fui convocada pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte - SEDUCE/GO7, para contar 

                                                             
2 Tijolo de barro caseiro unidos com barro para construção de paredes.  
3 Tijolos industrializados unidos por meio de argamassa, cimento ou gesso para construção de paredes e muros.  
4 Pequenos comércios de bebidas e gêneros alimentícios.   
5 Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade de Brasília.  
6 Secretaria de Estado da mulher, desenvolvimento social, igualdade social, igualdade racial e direitos humanos.  
7 O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte é uma extensão da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e 

Esporte, responsável pela formação continuada dos professores de Arte da Rede Estadual de Ensino de Goiás em 

suas quatro linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. SEDUCE - Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esporte de Goiás. 
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histórias para os Kalunga. Realizamos os trabalhos juntos à Coordenação de Educação 

quilombola, indígena e do campo, da Superintendência do Ensino Fundamental, com sede em 

Goiânia-Go. As ações foram oficinas de leitura, pintura em camisetas e sacolas, sessões de 

histórias e brincadeiras, juntamente com outras secretarias do governo estadual que levaram 

equipes para atendimento social. 

Fiquei deslumbrada e contemplei ‘fulustrekamente' a partir da minha personagem, tudo 

que havia no Engenho II. O nome Kalunga me remetia força, luta e coragem. Assim como 

descreveu a antropóloga Mari Baiocchi, uma professora da UFG - Universidade Federal de 

Goiás que participou do projeto Kalunga – povo da terra (1981 – 2004, com o apoio da UFG): 

 

Para os Kalunga, moradores do Sítio Histórico, Kalunga é um “lugar sagrado  

que não pode pertencer a uma só pessoa ou família. É de todos pras (sic) horas 
de dificuldade. Ali nunca seca, é um pântano. Bom pra plantar”. Finalmente, 

as pesquisas bibliográficas e de campo (entrevistas) remetem-nos à versão 

vegetal: kalunga seria uma planta, uma árvore da família das simarubáceas 
(simaba ferruginea). Um símbolo de poder e ancestralidade. (2013, p. 45) 

 

 

Para moradores do Sítio Histórico, “Calunga ou Kalunga é o nome atribuído 

descendentes de escravos fugidos e libertos das minas de ouro do Brasil central” (COSTA, 

2013, p. 28). Também ouvi e vi a raiz da planta Kalunga, que cura dores no estômago. Na 

Comunidade Riachão tem um córrego chamado Kalunga. Pelo mundo afora há inúmeros 

significados: kalunga é sinônimo de negro; lunga ou calunga - boneca de madeira, de pano, 

osso ou metal, representando a forma humana ou animal; palavra mágica, divindade do culto 

bantu; Kalungangombe, deus angolense, deus das profundezas do globo terrestre; nos cultos de 

umbanda e candomblé, Kalunga significa mar, campo sagrado para repouso dos ancestrais 

(cemitério); a morte, o inferno, o oceano, o senhor; em quimbundo é tratamento de pessoa 

ilustre, de homem nobre. Para mim, o Território Kalunga é um lugar sagrado no meio do 

cerrado, cercado de serras, vãos, histórias e memórias.  

Os jornais falavam do povo kalunga desde 1962, eu nem tinha nascido. Demorei 46 anos 

para visitar pelo menos um pedaço desse ‘lugar sagrado’. Peguei minha bagagem literária das 

formações pedagógicas e sessões de histórias em que Glorinha aparece para fulustrekear com 

oficinas e sessões de histórias oferecidas pelo Ciranda da Arte, em que atuo como arte-

educadora e contadora de histórias.  

Com vontade de aprender muito mais sobre esse território e pessoas que me pareceram 

acolhedoras, segui estrada com meu desejo de semear e colher histórias. Aqui é importante 

dizer que a expressão ‘colher histórias’ não está de forma alguma pautada em uma ideia de 
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apropriação enxerida da história dos outros. E sim, parte da consciência de que na ação 

narrativa, isto é, no ato de contar e ouvir, existe a possibilidade de interação social e 

aprendizados recíprocos.  

Em 2017, cheguei à Comunidade Kalunga Riachão8, que fica aproximadamente 79 km 

do seu município, Monte Alegre de Goiás, distante 576 km de Goiânia. Num lugar rodeado de 

serras imensas, encontrei o tesouro que procurava, as histórias de grandes valores, contadas por 

mulheres formadas pelas ‘escolas da vida’: mães, donas de casa, líderes comunitárias e uma, 

professora/escritora, que teve a oportunidade de graduar na LEDOC - Licenciatura de Educação 

do Campo, da UnB - Universidade de Brasília. São mulheres jovens e outras, velhas matriarcas. 

Algumas possuem moradias novas, outras, além das casas de alvenaria, preservam as casas de 

adobe e telhado de palha, como a imagem 2 abaixo. Lá no fundo do quintal também estão 

guardadas suas memórias. E são dessas memórias que surgem tantas histórias pessoais e da 

‘carochinha’9, que tive o privilégio de ouvir, me encantar e recontar. 

 

 
Imagem 2: Fundo da casa antiga de adobe, da Dona Procópia. 

 Comunidade Kalunga Riachão (Monte Alegre de Goiás). 

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

Ao compreender o interesse dos estudos da performance em histórias do cotidiano e 

tradições populares, percebi o Território Kalunga e, mais especificamente, essas mulheres que 

                                                             
8 A localidade denominada Riachão situa-se à margem direita do Rio Paranã, entre os seus afluentes, Alminha e 

Riachão. 
9 Contos populares tradicionais. 
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conheci na Comunidade Riachão, como guardiãs de saberes tradicionais que performatizam 

suas identidades, entre outros modos, por meio das suas narrativas orais nos levando a visitar o 

passado e outras realidades. Sobre isso, a contadora de histórias e professora da UnB, Ângela 

Barcelos Café, comenta:  

 

A comunhão do conto pela palavra pode ser considerada como característica 
fundamental da narração de uma história. É quando contador e ouvinte 

atribuem sentido e significado ao que está sendo narrado, abrindo as portas 

infinitas do imaginário (CAFÉ, 2015, p.100). 

 

Em minha experiência na Comunidade Kalunga Riachão, portas e janelas se abriram 

para um jogo de histórias - as que ouvi, que contei e que imaginei, de tempos e hábitos do 

passado e de coisas do cotidiano. Comigo foi assim, pois as narrativas têm o poder de cativar e 

de convidar a reviver e viver histórias de outras pessoas.  

O jeito de se falar, contar um fato, um causo, uma lenda pode ser considerada 

performance. E pode ser assim, do jeito que as mulheres do Riachão me contaram, em falar 

sentadas e pausadamente, tirando uma cantiga no meio do contar.  

A partir da vivência como espectadores ou contadores de histórias, somos parte de um 

ritual, já que “a palavra tem poder de formar imagens, suscitar emoções e despertar sentidos”, 

conforme afirma Café (2015, p.100). Em meus encontros com o Povo Kalunga, tive a 

oportunidade de viver essa experiência tanto nas histórias narradas em meio do cotidiano como 

nas procissões do Festejo de Nossa Senhora D’Abadia, em Vão de Almas, 2016, e nas 

apresentações em 2017, no Encontro Quilombola do XVII Encontro de Culturas Tradicionais 

da Chapada dos Veadeiros, em que a performance gestualizada tem lugar de destaque - danças, 

hasteamento do mastro, rezas de terço e na coroação do imperador, com o Império do Divino 

Espírito Santo. Confirmando a ideia defendida por Paul Zumthor, que define que a performance 

“se refere de modo imediato a um acontecimento oral e gestual” (2007, p. 38). Assim o nosso 

corpo conta história fazendo performances. As imagens 3, 4 e 5, representam esses corpos que 

contam histórias num cortejo do Império do Divino na Vila de São Jorge e dança da sussa no 

palco principal.  
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Imagem 3: Participação do povo kalunga no Império do Divino Espírito Santo. Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros – Vila de São Jorge (Alto Paraíso/Go). 

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

 

Imagem 4: Imagem 3: Império do Divino Espírito Santo. José é o rei e as crianças, Uriel e Luara, filhos de Bia 
Kalunga, os anjos. Dona Procópia, uma das principais rezadeiras do Encontro de Culturas Tradicionais da 

Chapada dos Veadeiros – Vila de São Jorge (Alto Paraíso/Go). 

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 
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Imagem 5: Dança da Sussa. Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. 

 Vila de São Jorge (Alto Paraíso/Go) 

 Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

Muitas histórias só são relembradas porque são recontadas pelos moradores mais 

antigos, que nos festejos de várias comunidades são vozes importantes, são atores de muitos 

rituais e protagonistas de conversas familiares, entre amigos, pesquisadores e/ou turistas. São 

as matriarcas e os patriarcas que contribuem com suas narrativas orais para a manutenção da 

memória kalunga. Algumas mulheres têm o poder da palavra e são muito respeitadas por isso. 

São líderes e/ou contadoras de histórias do tempo atual e do tempo dos antigos. Com muito 

respeito, nesse trabalho optei por manter a linguagem oral/coloquial das conversas e histórias 

que ouvi por acreditar que o seu uso da linguagem também reflete suas identidades e são formas 

legítimas de comunicação. 

No festejo de Nossa Senhora D’Abadia, em Vão de Almas, nas portas das casas, dá 

gosto escutar as mulheres contando seus desafios e conquistas. Elas comunicam com os olhares, 

com gestos, em pé ou sentadas. A comunicação dessas mulheres vão ao encontro às colocações 

da antropóloga e, também contadora de histórias, Luciana Hartmann (1999, p. 272) que diz que 

“o corpo possui uma carga potencialmente expressiva e comunicativa”. A voz é esse ‘corpo’. 

O silêncio também é esse ‘corpo’. Um gesto sem ‘voz’ é expressivo e comunica. Contamos 

histórias com nosso corpo. As histórias das mulheres quilombolas são performances, que se 

materializam por meio de suas oralidades e corporeidades carregadas do ‘jeito de contá’ de cada 
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uma. As performances dessas mulheres, em alguma medida, representam os saberes e 

expressões culturais do Povo Kalunga. Deste modo, observar, compreender e apreender com 

essas mulheres, suas histórias arraigadas em memórias é perceber que essas “[...] narrativas 

simbolizam, representam, estetizam a realidade, assim como organizam e veiculam os saberes 

que constituem e são constituidores da cultura a que pertencem”, conforme pondera Hartmann 

(2011, p.59). 

Portanto, o presente trabalho de pesquisa objetivou, primeiramente, uma aproximação 

com o Povo Kalunga, para que, por meio de histórias contadas por mulheres, compreender, ou 

melhor, perceber como seus saberes, memórias e identificações se organizam em suas 

narrativas. Por que mulheres? Para ouvir vozes por vezes silenciadas. Por que o Povo Kalunga? 

Para no exercício da alteridade, aprender com o outro. Por que histórias? Ora! Sou uma 

contadora de histórias! 

Assim, este estudo se realizou num ‘dueto’ entre Vanusa (licenciada em Artes Visuais 

e Letras,) que adora uma boa prosa, e Glorinha Fulustreka, uma ‘moça’ colorida e faladeira que 

adora ouvir, contar, recontar, brincar e inventar histórias. Juntas contamos histórias pelo cerrado 

afora. 

A partir do momento que conheci e escutei as histórias de cinco mulheres da 

Comunidade Riachão veio a preocupação em não transformar Dona Procópia, Domingas, 

Lucivânia, Quita e Lourdes, em objetos de pesquisa e, sim a de ser e estar com elas. O que me 

fez aproximar de métodos da pesquisa-ação, da pesquisa performativa, e ainda, da discussão 

sobre campo vivido, investigações realizadas por outras mulheres pesquisadoras da dança e 

performance: Marlini Dorneles de Lima e Renata de Lima e Silva, pesquisadoras do Núcleo de 

Pesquisa e Investigação Cênica Coletivo 22. São métodos que revelam um modo de ser e estar 

em campo, em que o corpo e a sensibilidade estética são os principais mediadores das relações 

e do modo de perceber a comunidade em suas particularidades sonoras, imagéticas e 

contextuais. Estar em uma comunidade não apenas para registrar e descrever hábitos e sim para 

ser afetada pelas poéticas do cotidiano e da alteridade.  

Por outro lado, a pesquisa-ação compreendida como um tipo de pesquisa social e 

participante com base empírica que é realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo, no âmbito da comunidade, “no qual pesquisadores e 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo” (THIOLLENT, 2000, p. 14), também foi um importante ponto de partida para o 

estudo. 

Essa ideia ganha sentido logo a partir das primeiras inserções na comunidade em que 
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sou incitada pela matriarca Dona Procópia, (85 anos), a levar minhas histórias e ensinar as 

crianças da escola local a contar. Neste ato, parece-me que Dona Procópia manifesta o desejo 

que os estudantes, principalmente os “mais novo”, como ela sempre diz, sejam motivados a 

aprender para repassar para os outros. O que me parece, é que no contexto atual, algumas 

histórias ficam guardadas com os mais velhos e só saem do baú quando pesquisadores 

perguntam. É o caso do livro “Histórias e Advinhações”, de Mari Baiocchi que registra algumas 

narrativas da comunidade, que não são mais contadas desde a publicação em 2010, conforme 

me relatou Quita, “— eu já esqueci tudo que contei, num lembro mai não, tem tempo dimais, 

eu contava muita história. Essa do Dom varão eu lembro”. Eu estava com meu caderno de 

campo, anotei no mesmo momento que ouvi esse relato de Quita.  

Na perspectiva da pesquisa-ação, acredito que este projeto de pesquisa além de recolher 

e registrar essas histórias e fazer uma reflexão sobre o processo de criação da contação de 

histórias, possa também motivar as ‘mais veia’ a contar histórias e os ‘mais novo’ a perguntar 

sobre elas. Assim, compreende-se que neste ato é possível fazer circular os saberes da 

comunidade, fortalecer identidade e laços afetivos, aguçar a curiosidade, o gosto para a leitura 

e a narração. Enfim, valorizar as mulheres contadoras de histórias, com suas memórias e 

narrativas pessoais do Território Kalunga. Como disse Dona Procópia: “— eu Insinei tudo pra 

minha neta Bia, se ela deixá morrê a culpa num é minha. Minha dona, eu conto tudo pra ela 

como eu fiz, ouvi e aprendi”. 

Em perspectiva que converge com a abordagem da pesquisa-ação a pesquisa guiada-

pela-prática, também é uma importante referência para este estudo, já que com minha arte de 

contar histórias acreditei poder participar e contribuir com ações lúdicas e pedagógicas que 

contemplassem crianças, jovens e as mulheres envolvidas nessa pesquisa, pois juntos 

possibilitamos meios de reviver e reinventar as histórias do lugar e, também, contos literários 

de outros lugares, ampliando o repertório cultural da comunidade. “— Num pode deixá as 

história morrê”, como falou Domingas. O professor Brad Haseman apontam estratégias com 

as pesquisas práticas: 

 

Essas são estratégias de pesquisas baseadas-em-práticas e incluem: o prático 

reflexivo (abrangendo reflexão-inação e reflexão-em-ação); pesquisa 

participante; pesquisa participativa; investigação colaborativa e pesquisa-
ação. Invariavelmente, essas estratégias reinterpretam o que se entende por 

“uma contribuição original ao conhecimento”. Ao invés de contribuir para a 

arquitetura intelectual ou conceitual de uma disciplina, esses 
empreendimentos de pesquisa estão preocupados com a melhoria da prática e 

com novas epistemologias da prática destiladas a partir dos entendimentos de 

iniciados da ação no contexto (HASEMAN, 2015, p. 43). 
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Enquanto Vanusa, discuto o fenômeno da narrativa como performance a partir dos 

autores: Hartmann (1999; 2001; 2007; 2011), Langdon (1999; 2007), Zumthor (2007); e ainda, 

já fulustrekiano um pouco, a partir das histórias contadas por cinco mulheres da Comunidade 

Riachão, do município de Monte Alegre de Goiás. Glorinha Fulustreka se ocupou em reelaborar 

uma dessas histórias e recontá-la na própria comunidade, em um exercício da prática como 

pesquisa. 

Considerando essa trajetória de estudo de 2016 a 2018, o presente trabalho está 

organizado em três capítulos. No primeiro, narro as experiências em Território Kalunga desde 

2016. Embora neste período não estivesse efetivamente cursando o mestrado (iniciado em 

março de 2017) admito que essa experiência, que se impregnou em minha memória, é de fato 

o início do trabalho, entendido aqui como uma experiência artística, acadêmica e de vida. A 

narrativa do vivido em campo e a discussão sobre as primeiras impressões são ‘atravessadas’ 

por vozes de autores que discutem narrativa, performance, como Ligiéro (2011) e a questão do 

Povo Kalunga. Descobri por meio das prosas e das andanças, alguns pesquisadores que por lá 

passaram, como: Baiocchi (2010; 2013), Moura (2001), Jesus (2007) e Real (1996; 2018). Além 

desses autores, cito pesquisadores orgânicos, isto é, trabalhos acadêmicos realizados por 

quilombolas kalunga, como Costa (2013) e Souza (2014).  

 No Segundo Capítulo, há discussão sobre narrativas e oralidade para se adentrar no 

debate sobre a arte de contar histórias a partir de referências como: Café (2015), Barros (2017), 

Bedran (2010), Hartmann (2001; 2007; 2011), Machado (2004), Machado (2015), Silva e Lima 

(2014). Neste mesmo capítulo, há noções metodológicas que norteiam o estudo sobre narrativas 

e as mulheres que colaboraram com esse estudo, bem como as narrativas delas. 

Por fim, o terceiro capítulo é um relato analítico do processo de criação da contação de 

histórias e, posteriormente, da experiência em retornar à Comunidade Riachão as histórias de 

seu povo. Apresentar um pouco da realidade do Povo Kalunga e questionamentos de Antônio 

Bispo do Santos (2015), coordenador Estadual da Comunidades Quilombolas do Piauí.  

Caro leitor e leitora, o mundo do ‘era uma vez’ é um caminho diferente, que procuro 

aproximar dessa experiência acadêmica, pois o percurso de Glorinha Fulustreka nas andanças 

kalunga foi o de brincar com as palavras de um jeito peculiar. Deste modo, escolhi para esse 

trabalho trazer jeitos e trejeitos que tanto fazem parte do vocabulário fulustreko como, por 

vezes, das mulheres que encontrei no caminho. Nesse texto, desenho palavras e metáforas que 

não são comuns no mundo da academia, na mesma esperança de Chico Buarque: 
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que gente longe viva na lembrança,  

que gente triste possa entrar na dança, 

que gente grande saiba ser criança. 

 

(trecho da música Sonho de um carnaval) 
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CAPÍTULO I 

PERFORMANCES NARRATIVAS 

 

1.1 Era uma vez uma contadora de histórias, Glorinha Fulustreka 

 

Numa mistura de criadora e criatura descrevo-me numa situação ‘duplamente’ diferente. 

É a primeira vez que escrevo assim, de ‘mim’ e de ‘nós’. Ah, esse mestrado em performances!!! 

Sou Vanusa, goiana do ‘pé rachado’ de pai e mãe e faço questão de dizer de onde vim e 

para onde desejo ir com minhas histórias. Por isso, inventei a minha personagem Glorinha 

Fulustreka em 2000. 

Nasci das mãos da parteira Dorvalina Rodrigues da Silva, minha inesquecível madrinha 

‘Zinha’, dia 27 de julho de 1971, numa casinha de adobe, há 200 km de Goiânia, na querida 

Souzalândia, distrito de Barro Alto/Go. Porém, minha certidão de nascimento diz que sou 

natural de Goianésia/Go. A história se repete com a personagem Glorinha Fulustreka, que foi 

concebida em São Paulo – SP e nasceu em Goiânia – Go. Sou assim... cheia de histórias que 

embolam. 

Eu tive uma infância muito criativa, porque eu podia rabiscar nos livros e revistas da 

minha mãe, tive dois velocípedes e brincava de casinha com amigas. Demorei ir para a escola 

porque tive paralisia infantil com 1 ano e dois meses, fiquei com sequela na perna esquerda, em 

decorrência disso, precisei crescer e parar de ‘cair’. Aprendi as ‘primeiras letras’ com meus 

pais, que só cursaram o ‘antigo primário’. Fui para a escola aos oito anos, porque ia a pé com 

meus colegas e vizinhos, já que meus pais não tinham como me acompanhar. Quando entrei na 

escola aprendi a ler e a escrever em seis meses, cursei o 1º e 2º ano do Ensino Fundamental em 

apenas um ano. Cresci declamando poesia em datas comemorativas das escolas por onde 

estudei. Fui princesa Leopoldina por duas vezes em desfile de 7 de setembro em cima de um 

carro aberto porque eu não conseguia desfilar a pé. Eu achava o máximo porque minha mãe 

costurava meus vestidos, meus primeiros ‘figurinos’. E para cada poesia no ‘Dia das Mães’ e 

‘Dia dos Pais’ eu sempre ganhava roupa nova e exclusiva para a ocasião. 

O tempo passou, passou... fiz licenciatura em Letras e ‘virei’ professora nos municípios 

goianos: Barro Alto e Goianésia. Em 1998, tive o privilégio de conhecer e fazer a oficina 

‘Carretel de invenções – uma Pedagogia Poética ’, com o mineiro Francisco Marques, o ‘Chico 

dos Bonecos’, Escola da Vila em São Paulo, capital. Fiquei encantada e queria ser assim, uma 
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professora igual ao Chico, com nome diferente e cheia de histórias brincantes. Nas minhas 

aulas, inventava muita coisa com os alunos, e sempre contava a história ‘Glorinha’, de Ronald 

Claver, que eles adoravam. O tempo passou mais um bocadinho, e foi numa Feira do Livro, em 

Goiânia, que o sonho se concretizou. Conheci o livro ‘Fulustreca’, de Luiz Raul Machado. 

Fiquei encantada e queria ser assim, uma menina/fulustreca que se transformava em outras 

coisas. Em 2000, nasceu com muita alegria a minha Glorinha Fulustreka.  

O tempo voouuuuu ... por causa da Glorinha Fulustreka mudei para Goiânia em janeiro 

de 2004 para investir na carreira de contadora de histórias. Ainda não fiquei rica, ô trem custoso! 

(risos). Fulustrek@, continuou com letra ‘k’ e ‘@’, sugestão dos meus alunos, do Colégio 

Estadual Cruzeiro do Sul, de Aparecida de Goiânia. Tudo por causa da internet, eu deixei. 

Inclusive, meu primeiro e-mail foi assim: glorinhafulustrek@hotmail.com, um aluno que fez, 

Danilo Silva Gomes, hoje pedagogo e licenciado em química. Aprendi e diverti muito com os 

educandos pelas escolas afora. A imagem 6 é do Espetáculo Contação de histórias e outras 

caraminholas, no Teatro Espaço Sonhus, 2014 no lançamento do meu DVD em Goiânia/Go. 

 

 

Imagem 6: Glorinha Fulustreka.  

Fonte: Layza Vasconcelos (2014)  

 

Sou imensamente feliz com minha arte! Cada dia aprendo mais com o público e com 

meus amigos contadores de histórias de todos os lugares. Desde 2012, sou integrante do grupo 

de contadores de histórias Ciranda dos Contos, do Ciranda da Arte (Seduce-Go). Por ser 
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professora concursada do estado, cumpro parte da minha carga horária realizando sessões de 

histórias nas escolas públicas por meio deste grupo. E uma vez ou outra, aparece um convite 

particular com cachê, que faz muito bem ao bolso. 

Tenho algumas histórias autorais, mas meu repertório contempla muitos escritores da 

nossa terra Goyá e do nosso Brasil carregado de histórias. Não sou cantora e nem toco 

instrumentos, mas escrevo músicas brincantes, produzo cenários e objetos de cena. Eu canto 

para espantar os males. Meus figurinos são costurados por figurinistas amigos e minha mãe 

Doralice - ‘Dora’. Consegui gravar um CD de histórias e brincadeiras em 2009, com recurso e 

solidariedade dos amigos artistas; em 2014 um DVD pela Lei Goyazes de incentivo à cultura 

do Estado de Goiás. 

Por causa da brejeirice goiana, costumes da terra, prefiro contar coisas do nosso cerrado. 

Em 2016, realizei uma pesquisa com mulheres contadoras de histórias, de Pirenópolis-GO, para 

meu trabalho de conclusão de disciplina cursado com o professor e antropólogo Carlos Brandão, 

na UEG-Pirenópolis. Ouvir as histórias de mulheres que moram em terra goiana foi o começo 

de um bom caminho para eu chegar às histórias das mulheres kalunga. 

Era uma vez, uma menina sonhadora que nasceu no pé da serra, cresceu no mundo das 

histórias e saiu de um pequeno ‘povoado’ pela estrada afora.  

 

1.2 Antecedentes da Pesquisa – tempo de saborear novas histórias 

 

Era maio de 2016, tempo de murici, uma saborosa fruta do cerrado goiano. Era tempo 

de saborear histórias quilombolas do Território Kalunga, em Goiás. Seria meu trabalho 

pedagógico mais desafiador. E mais curioso, também. Eu não tinha nem noção como seria o 

lugar por onde fui convocada para trabalhar por uns dias. 

Assim começa a ‘andança Kalunga’, de uma catadora/contadora de histórias. Minha 

‘expedição’ carregadinha de: imaginação, invenção e assombração pelo cerrado adentro. Mas, 

os Kalunga, quem são? São quilombolas. Um povo de pele preta que “[..] habitam a região 

nordeste do Estado de Goiás em 257.000 hectares de vales, rios e montanhas situados às 

margens direita e esquerda do rio Paranã, importante caudal que possibilita a existência e 

persistência da vida” (BAIOCCHI, 2010, p. 7).  

A magia dessa andança foi conhecer os Kalunga por si e em si, protagonizando suas 

histórias e performances do cotidiano, na contação de causos do passado e em festejos com 

danças e rezas.  

Por falar em causo, conheço uma dona professora/contadora de histórias desse mundo 
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afora, a Luciana Hartmann, que traz o conceito de performance.  A partir de seus estudos com 

os contadores de causos das fronteiras entre Brasil, Argentina e Uruguai, tem uma outra 

abordagem, onde mescla expressão corporal e verbal, “constituindo-se de “experiências 

incorporadas”. Essa memória que se preserva na pele, nos ossos, nos músculos servirá de 

referência para os narradores, no momento de suas performances, contem sobre si e sobre os 

valores da sua cultura” (HARTMANN 2011, p. 209). Mas ela não é só boa de baralho não. Em 

suas andanças pela fronteira do Brasil nos encontros com contadores de histórias ela jogava 

truco com as pessoas onde permanecia por mais tempo.  Luciana também é boa das letras, e 

discute performance como um evento demarcado no fluxo contínuo da vida cotidiana. Mas 

adverte: 

 

Porém o conceito de performance vai além do sagrado para incluir todos os 

eventos que são rupturas do fluxo social e que envolvem interação social 
enfocada para sua duração. Sem que percebamos, uma multiplicidade de 

performances estrutura e permeia a vida social, incluindo entre elas os ritos 

sagrados (cultos religiosos, formaturas, cerimônias cívicas), as formas de 

entretenimento (teatros, circos, festivais, festas, espetáculos, jogos e esportes) 
e os processos políticos (atos judiciais e estaduais, manifestações étnicas e 

protestos (HARTMANN, 2001, p. 19). 

 

O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga tem uma multiplicidade de 

performances. Eu chegaria naquele lugar com muitos desafios. Meu primeiro trabalho, em maio 

2016, foi designado para a Comunidade Engenho II, no município de Cavalcante. Encorajada 

cheguei cantarolando: “Ô dá licença que tô chegando, ô dá licença que vou entrar. Eu vim lá 

do pé da serra com histórias pra te contar. Eu sou do cerrado goiano, da linda Terra Goyá... 

Rio Araguaia e pequi sou feliz assim”. Minha chegança cantada é para saudar a primeira 

comunidade quilombola Kalunga que visitaria naquele tão esperado mês de maio de 2016. 

Pensei que seria assim, simplesmente. A curiosidade era tamanha, e de repente ‘treinei’, ensaiei 

minha participação sem ao menos conhecer ninguém da comunidade. A informação que tinha 

que seriam ações de várias secretarias do governo estadual de Goiás. Eu fui convocada pela 

secretaria de educação para contar histórias. Mas, quais histórias? Quais brincadeiras? Estranhei 

a novidade, mas fiquei encabulada com o convite. Logo fiz o repertório do meu jeito, 

independente de quem eu encontraria pelo caminho, com medo, claro. Resolvi trilhar um 

repertório já conhecido, com contos goianos, brincadeiras e cantigas brasileiras. Só sabia o 

nome da comunidade. Informações importantes repassadas para todos convocados: levar kit 

acampamento, barraca de dormir e lanterna, que o banho seria no rio. Fiquei mais curiosa ainda. 

E que tipo de sabão levar para não poluir o rio? Essa era minha maior preocupação. Até liguei 
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para um amigo biólogo, o Palhaço Natureba, que disse para não tomar banho de rio, e sim, 

pegar um balde com água e tomar banho de fora. Era a melhor solução no momento para evitar 

poluição. Como eu não tinha pensado nisso antes? A preparação para essa expedição me 

causava estranhamentos, de pensar como seria o acampamento e a alimentação. Como eu seria 

recebida? E que figurino usar? 

Realizo espetáculos e sessões de histórias com minha personagem Glorinha Fulustreka 

há 19 anos, e uso figurinos e objetos de cena. Mas, e para àquele novo lugar? Resolvi fazer 

figurino específico para Engenho II. Eu criei os desenhos e pintei uma saia e um colete de 

algodão cru, costurados por Dora, minha mãe. Seria minha saudação amistosa por meio das 

vestes numa terra nova. 

Finalmente, chegou meu dia de conhecer Engenho II, com as malas cheias de histórias 

e figurino novo, que dizia:  

 

“eu tava durumindo 

cangoma me chamou, 

disse levanta povo 

cativeiro já cabou”. 

 

 Versos que escrevi no meu colete, homenageando Quelé, a cantora Clementina de Jesus 

que interpreta a música no álbum Cantos dos Escravos. Com as poucas informações que tinha 

sobre o local, sabia que se tratava de uma comunidade negra e quilombola, assim busquei 

referências da cultura negra brasileira.  

Com a equipe Ciranda da Arte, saímos de Goiânia e dormimos em Cavalcante. Assim 

que o sol raiou, tomamos nosso rumo para o encontro com os Kalunga. Durante o percurso 

fiquei deslumbrada com a longa estrada de chão e os riachinhos de refrescar os olhos de 

qualquer forasteiro. Não tinha noção de quantas pessoas haviam naquele lugar. Quando nossa 

equipe chegou eu assustei com a estrutura do evento, com muitas tendas do governo estadual, 

carros e pessoas de várias comunidades do Território Kalunga. 

Sem saber o que fazer, resolvi ficar quieta no meu canto, apenas observando, pois como 

diz o dito popular, “boi em terra estranha berra como vaca”.  

Será que conseguiria agradar? Eu não sabia minha ‘hora’ de apresentar e nem qual tenda 

seria. Mas, fiquei quieta por pouco tempo. Era muita dança, muita cantoria, muita folia, 

impossível não envolver, impossível não se encantar. Quanto mais olhava, mais eu deslumbrava 

e puxava prosa. 
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Descobri meu lugar para contar as histórias que tinha levado com ‘minha’ Glorinha 

Fulustreka. Afastei do barulho das tendas com tantas demandas para as pessoas ‘tirar’ 

documentos, fazerem artesanato e outras atividades saltitantes para a criançada, como o pula-

pula. Luz Marina, diretora do Ciranda da Arte e colega do mestrado, chamou para iniciar a 

apresentação. Escolhemos a sombra de uma árvore perto da cozinha comunitária e um pouco 

tímida iniciei minha chegança cantando com uma trouxa na cabeça, imagem abaixo.  

 

 

Imagem 7: Glorinha Fulustreka. Comunidade Engenho II.  

Fonte: Seduce/Ciranda da Arte (2016) 

 

O público era praticamente de adultos, não me importei. Eu sabia que as crianças 

desceriam nem que fosse por curiosidade para ver alguém vestido de modo diferente e 

cantarolando com bonecos. Enquanto as crianças estavam envolvidas com atividades de 

educação física nos brinquedos tentadores eu saí em busca do público dos ‘mais velhos’. Os 

adultos foram muito amistosos, atenciosos e já começaram a contar algumas histórias juntos. 

Corajosamente, arrisquei a contar histórias goianas. Dentre elas, Maria Grampinho, uma 

mulher negra e excluída da sociedade, que perambulava pelos becos da histórica Cidade de 
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Goiás. São memórias amarradas numa trouxa, nas centenas de botões das saias e grampos no 

cabelo besuntado de óleo que ela passava todos os dias. Uma história real, contada pela 

professora e escritora Diane Valdez (2011), que adoro recontar aumentando muitos pontos, 

parlendas e brincadeiras por onde ando. 

Nesse conto tinha muitos ditos populares que eram familiares ao público que ali 

escutava e participava. Na maioria, homens adultos. Nenhuma mulher kalunga presente nos 

primeiros momentos, elas estavam ocupadas na cozinha, preparando o almoço temperado com 

aromas do cerrado, que apesar de delicioso não deixa de refletir a dura realidade das mulheres 

na sociedade brasileira.  

Os homens participaram repetindo os versos, cantando e prestando muita atenção na 

minha contação. Quando eu fiz o ‘Zé Prequeté’ cantarolando, todos repetiram e quiseram 

segurar o ‘Zé’.  

As lembranças vieram à tona, pois percebi que alguns conheciam o que eu dizia: “José 

Prequeté tira bicho do pé pra comer com café” (VALDEZ, 2011, p. 19). Riam muito, mas 

também interagiam. Logo chegaram muitas crianças e mulheres, como podemos ver na imagem 

8. Fiquei mais animada. E a história continuou com outros sabores. 

 

 

Imagem 8: Comunidade Engenho II (Cavalcante/Go). 

Fonte: Seduce/Ciranda da Arte (2016) 
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Encerrei depois de quarenta minutos. Passei de ‘contadora’ para ouvinte. Quantas 

surpresas boas! Aprendi muito com todos! Quantas coisas do lugar que eu nem imagina que 

existiu e ainda existe! E percebi que podemos atuar em diferentes ‘papéis’, assim como nos 

indica Zeca Ligiéro (2011): 

 

Não precisa ser ator, pois, como pessoas comuns, nós mesmos 
desempenhamos mutuamente vários papéis: o de narrador, o de personagem, 

e o de expectador, num jogo multifacetado em que o vivido, o imaginado e o 

interpretado se completam num corpo único, que chamo aqui “corpo da 
história”. Portanto, o “corpo da história” se retroalimenta ao mesmo tempo em 

que vive do seu passado, em constante reação a tudo que percebe ao seu redor; 

o “corpo da história” é um corpo que vive das relações e das interações (p. 

90). 

 

Ouvi atentamente as narrativas de cada homem, cada mulher, cada criança que 

chegaram aos bandos, feito passarinhos no arrozal, contando e cantando alegremente. Juntos 

recontamos histórias ao cheiro do almoço que se alastrava, e com os bonecos, Zé Prequeté e 

Maria Grampinho, dizíamos na maior folia: “meio - dia na casa do Seu Messia panela no fogo 

barriga vazia” (VALDEZ, 2011, p. 17). E todo mundo ria. E nessa toada Dona Leutéria, uma 

senhora Kalunga, divertiu todo mundo contando suas histórias, que infelizmente não pude 

registrar, mas não perdi a oportunidade de viajar com ela. Segundo Hartmann (2011), “[...] o 

contador é alguém que viaja. Ele é capaz de concentrar a atenção de seus ouvintes com o relato 

de suas andanças, ou seja, os conteúdos de suas narrativas são compostos de episódios extraídos 

de sua própria história de vida” (p. 45). O contador e ouvinte viajam juntos mesmo com 

caminhos diferentes, isto é, com vidas separadas que se aproximam no enredo contado e 

imaginado.  

Logo a seguir, anunciava-se a tão esperada fila para pegar o almoço. Encerramos a 

sessão de histórias, mas a prosa boa continuou com dona Alexandra no teu local de trabalho, o 

CAT – Centro de Atendimento ao Turista, com suas ‘meninas’ bonecas nos braços.  

Fiquei três dias no Engenho II. Dormimos em barracas, mas não tomei banho de rio, 

nem de córrego, pois tinha banheiro público. E o rio passava longe e as atividades sempre 

terminavam na boquinha da noite. Que descoberta mais sem graça, eu queria o rio. O rio passou, 

mas de presente ganhamos um passeio, uma trilha para a cachoeira Santa Bárbara. Fui guerreira, 

o acesso não foi fácil pra mim. Medindo meu grau de dificuldade: muito difícil; grau de 

satisfação: encantamento total; grau de aprendizagem: uma linda história para sempre na minha 

memória. 

Fui desafiada a retornar a Santa Bárbara, cumpri o desafio. Voltei em julho/2016 e fui 
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acompanhada pela guia, Dona Angelina, juntas compartilhamos muitas narrativas pessoais 

enquanto andávamos. Passamos dentro de um córrego, descansamos à sombra das árvores e 

mergulhamos nas águas das cachoeiras ‘Bárbarazinha’ e Santa Bárbara. 

 Eu vivi experiências culturais marcantes no Território Kalunga. Foram dois encontros 

com histórias e vivências diferentes em 2016, em maio no Engenho II e agosto em Vão de 

Almas. Quanta aprendizagem! As crianças das duas comunidades: Engenho II e Vão de Almas 

transformaram meu repertório em outro, totalmente diferente. A partir das histórias se ensina 

muita coisa, como acredita Gloria Moura (2001) “é bom que as crianças aprendam a pensar 

sobre essas histórias do tempo antigo, aprendendo a conhecer a história de seu povo. É ela que 

ensina o que quer dizer ser Kalunga” (p. 40).  

Os primeiros contatos no Engenho II encorajaram-me como contadora de histórias. Eu 

já não tinha tantos receios e pensei algumas invencionices de brincar com parlendas e trava-

línguas com a garotada, tanto para a dali, como do Vão de Almas que fui em agosto de 2016. 

Na Comunidade Engenho II, compartilhamos histórias, anunciei minha chegança 

costumeira: “Vem menina, vem! Vem menino, vem! Vamos juntos nesse vai-e-vem para não 

perder o trem... piuiiiiiiii já chegou a hora, piuiiiiiiii, senta que lá vem história.” Um grupo de 

crianças e adolescentes chegaram desconfiados, mas logo entraram na roda e juntos cirandamos 

com contos e cantigas. 

Senti-me feliz pela participação de todos. Juntos divertimos com as histórias do tempo 

em que os bichos falavam, dos avós, bisavós e tataravós. A importância da história da 

Comunidade Kalunga a partir de narrativas é abordada por Gloria Moura (2001): 

 

Por mais de dois séculos, essa história do povo Kalunga foi construindo sua 
identidade. Ela está presente em tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio 

cultural, em seus costumes e suas tradições. Isso é o que os mais velhos 

preservam e transmitem às crianças. Nas histórias que eles contam está a 

memória de todo o seu povo. Desde o tempo de seus ancestrais, ela foi sendo 
passada de geração em geração. Às vezes são histórias que se perdem lá para 

trás, no tempo da lenda, tempo de era uma vez... um tempo em que os bichos 

falavam e com suas histórias ensinavam lição para as pessoas. Histórias que 
falam dos seres da mata e dos que vivem perto de casa. Histórias da raposa e 

do coelho, da barata, do galo, do cachorro e da onça. Histórias do saci, 

chamado o pé só, mas que no Kalunga às vezes se confunde mesmo é com o 
capeta. Histórias que contam que ele gosta de dançar e tocar viola e vem tentar 

as pessoas na época em que isso é pecado. E as histórias que contam que ele 

protege os bichos dos caçadores e pode ser apanhado em arapuca, em dia de 

Sexta-Feira da Paixão [...] (p. 41). 
 

 

Na Comunidade Vão de Almas, fiquei sabendo de cada história, tipo a do homem que 
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virava onça!!! Eu e as crianças reinventamos parlendas e brincamos de roda. As mulheres que 

estavam com a crianças pareciam gostar de ouvir e embarcar na ciranda de contos e 

brincadeiras.  

Estávamos há mais ou menos 200m do Rio Branco que seguia teu curso e sustentava 

aproximadamente duas mil pessoas nos banhos diários, lazer, lavação de roupas e vasilhas 

durante os dez dias de festejos de Nossa Senhora D’Abadia. O rio corria acolá e as histórias 

eram pescadas de cá, na nossa ‘roda de contar e cantar’. A imagem 9 retrata um momento muito 

brincante com as crianças do festejo.  

 

 

Imagem 9: Comunidade Vão de Almas (Cavalcante/Go).  

Fonte: Seduce/Ciranda da Arte (2016) 

 

1.3 O percurso de uma artista-pesquisadora em Território Kalunga 

 

Ainda em relatos que antecedem o ingresso no mestrado, mas que indubitavelmente 

fizeram parte de minha experiência no Território Kalunga, além das performances narrativas 

pude presenciar momentos da performatividade da fé na reza do terço cantado na capela, no 

Festejo tradicional Nossa Senhora da D’Abadia em agosto de 2016, que acontece na primeira 

quinzena em Vão de Almas, município de Cavalcante/Go. Vilmar, anteriormente citado aponta 

as manifestações dos festejos:  
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As manifestações culturais Kalunga são representadas pelas rezas, folias e 
festas, é nossa tradição, que são transmitidos (sic) de geração por geração 

pelos nossos ancestrais, por meio da oralidade que mantém até hoje nas nossas 

comunidades, onde essas festas que acontece são devoção aos santos que 
representa a fé e a cura dos enfermos em cada localidade devoção que e 

predominante no território kalunga, e a religião predominante é a católica. A 

Folia é uma cultura tradicional na comunidade kalunga na qual um grupo de 

homens visitam as casas tocando cânticos e curraleiras, com músicas alegres, 
com direito a café da manhã, almoço, lanche e jantar oferecida pelos 

moradores que recebem os foliões (COSTA, 2013, p.57). 

 

As pessoas só migram para este lugar nessa época. O lugar só é habitado nos festejos. 

As casas de adobe e telhado de palha ficam lá abandonadas por um ano e nas vésperas do evento 

são reformadas com palhas novas e barro nas paredes para acolher seus moradores.  

Ali no Vão de Almas nascia uma ‘futura’ mestranda, interessada naquela paisagem e 

alteridade. E imbuída dessa curiosidade, perguntei-me: “— Se eu gosto tanto de contar história 

de Goiás por que não conhecer e contar as histórias desse lugar?” Embora nesse momento 

ainda não tivesse contato com a noção de performance e nem soubesse por onde começar, 

parece que desconfiava que a contação de histórias e as narratividades caberiam ali. Isso deixa 

de ser desconfiança quando passo a compreender que a performance torna-se, não apenas mais 

um objeto de pesquisa, “mas “o” objeto de pesquisa privilegiado para dar conta do universo 

multifacetado, fragmentado, processual e dialógico da cultura” (HARTMANN, 2011, p. 236). 

Me senti em casa naquelas casas carregadas de memórias de outras histórias.  

Era isso que eu queria contar ... Contar as histórias daquele lugar ou lugares. Sentei na 

porta de algumas casas em Vão de Almas. Conheci Dona Joana, uma mulher silenciosa que 

fazia lentamente um cigarro de palha. Puxei prosa. Ela apenas respondia com frases curtas. 

Silenciei. Retomei a conversa e redescobri uma Dona Joana alegre e falante quando algumas 

de suas amigas chegaram. E continuava a prosa enrolando mais pitos de palha e escondendo-os 

debaixo do lenço da sua cabeça. Ela até fez pose para eu tirar retratos. Despedi e combinei de 

retornar para fazer uma roda de histórias com as crianças. 

É difícil acompanhar toda a programação do festejo. Ao mesmo tempo acontece 

inúmeras atividades culturais. Precisa ficar atento a tudo. Esses quinze dias são de tanta alegria 

que nem se tem notícia das dores e dificuldades que também existem na vida kalunga. Mas em 

algum momento, uma senhora deixou escapar que a carne do açougue montado ao ar livre ia se 

perder “— essa vaca aí vai levá treis dia pá vendê. Ninguém tem dinhêro. Eu memo quiria tê 

pá leva dois quilo pá minha casa. Num tenho dinhêro”. Me bateu uma tristeza com aquele 

relato. Fiquei sentada ali por um tempo, falamos das rezas e fui embora.  
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Fiquei impressionada de como o lugarejo que se movimenta apenas uma vez ao ano, 

fica totalmente povoado, como um pequeno vilarejo habitado naturalmente. O Festejo de Vão 

de Almas, atrai aproximadamente umas duas mil pessoas. Há muitos turistas e pesquisadores 

entre os kalunga. Escutei músicas que habitualmente não escuto. São músicas do gosto deles, 

que eu desconhecia totalmente. Mas, gostei do que ouvi: forró misturado com baião, na minha 

descrição. Numa noite só, acontece até três ‘bailes’ simultaneamente, eu fui em todos, visto que 

distanciam um do outro no máximo uns 50m. A poeira levantava e eu assustava com tanta 

‘ligeireza’ nas danças. São duplas de dançarinos ágeis. Convidam todo mundo para dançar, 

como se nós, os forasteiros, também fôssemos bem conhecidos do lugar. Eu não danço com 

‘par’, mas fui convidada umas três vezes.  

Nesse festejo, pude perceber que a religiosidade e lazer ocupam o mesmo espaço, 

conforme também observou no povo Kalunga, a pesquisadora Mari Baiocchi e são recorrentes 

nas festividades afro-brasileiras. 

 

O espaço sagrado faz parte das diversas comemorações coletivas da 
religiosidade e representa o lugar destinado à prática dos rituais. Distribui-se 

por todos os núcleos de moradias e municípios. Para os rituais maiores, os 

espaços são fixos e, para os menores, os espaços são móveis. [...] O religioso 

e o lazer – o sagrado e o profano – representam práticas de toda a comunidade 
e concorrem para o fortalecimento das relações sociais. (BAIOCCHI, 2013, 

p.49) 

 

Nessa ocasião, enquanto eu andava e parava de frente às casas e cumprimentava as 

pessoas, a prosa seguia bem amistosa e eu arriscava perguntar sobre o lugar. E no meio das 

conversas e memórias de homens e mulheres que encontrava no festejo, eu acabava sentindo o 

cheiro do café do fogão à lenha, as brincadeiras de infância, as cantigas populares, o sofrimento 

do tempo da escravidão, a luta por valorização do quilombo, o barulho das águas dos rios, dos 

córregos, o canto suave dos pássaros, o sabor das frutas maduras no pé e o som do galope dos 

cavalos carregados de mantimentos para alimentar as famílias. Não quis gravar nada em 

aparelho de gravador e nem em aparelho de telefone celular. Eu ‘gravei’ apenas na minhas 

memórias. Eu era uma contadora de histórias que andava na multidão para conhecer o lugar e 

as pessoas, nem imaginavam que no futuro estaria escrevendo sobre minha experiência como 

uma pesquisadora de mestrado em performances culturais. Em muitos momentos dessas 

narrativas consegui perceber semelhança nos estudos da antropóloga Luciana Hartmann, que 

pesquisa homens e mulheres brancas que moram nas fronteiras de alguns países do sul que 

contam suas histórias atuais e de antepassados, e carregam em seus corpos as marcas da vida.  
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É esta memória marcada na pele, nos ossos, nos músculos que os narradores 
recorrem no momento das performances para contarem sobre si mesmos e 

sobre os valores de sua cultura. Essas marcas corporais, cicatrizes visíveis, são 

testemunhas de histórias de vida que se constroem a partir de conflitos que 
foram, em muitos casos, vencidos pelo corpo ou através do corpo 

(HARTMANN, 2007, p. 217). 

 

 

A partir do momento que o indivíduo conta seus causos pessoais ele o recria, revive e 

ressignifica. O modo de relembrar tempos passados, lembrar momentos vividos e práticas 

culturais pode se manifestar em narrativas pessoais e /ou coletivas. O antropólogo Carlos 

Brandão nos sugere algumas evidências:  

 

Eis-nos por um instante convocados à evidência, para sermos lembrados ou 

para que algo ou alguém – uma outra pessoa, um bicho, um deus – seja 
lembrado através de nós, para que então alguma coisa constituída como 

sentido de vida e ordem do mundo, seja dita ritualmente através de nós... 

(BRANDÃO, 1989, p. 2). 

 

 Por meio de histórias, causos, cantigas e festejos, a exemplo do Povo Kalunga, as 

histórias que residem na memória não ficam guardadas em um baú, movimentam-se e criam 

vida ao serem partilhadas.  

 

1.4 Vi - ver Kalunga  

 

 No meio do cerrado goiano, desde minhas andanças em 2016, vi a história de um povo 

que enfrenta obstáculos diários, as adversidades geográficas e que se afirma como Kalunga. 

Mas nem sempre foi fácil assumir a identidade, como afirma o professor doutor em Educação 

e morador de Monte Alegre, Rosolindo Neto de Souza Vila Real, que relata o preconceito e 

discriminação sofrida por esse povo: 

 

[...] sempre foi muito perceptível entre os Kalunga, o receio, o medo e a 
vergonha de se identificarem perante as pessoas externas à comunidade, pois 

quando indagados sobre naturalidade, imediatamente diziam ser de alguma 

fazenda, mas nunca diziam ser da comunidade Kalunga. Se houvesse 
insistência do indagador, o morador da comunidade expressava dizendo: o 

Kalunga fica ali bem mais adiante ou bem mais ali atrás. Essa omissão do 

pertencimento à comunidade era justamente devido às humilhações e 

discriminações sofridas tanto pelos seus ancestrais quanto por eles mesmos no 
decorrer de suas existências nesta comunidade estigmatizada pela sociedade 

que a circundava. (REAL, 2018, p.45) 
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 O significado da palavra Kalunga vai além das fronteiras deste território e possui 

inúmeros significados pelo mundo afora, é uma boneca de madeira, pano, osso ou metal, a lunga 

ou calunga; divindade do culto banto, ou imagem ou fetiche dessa divindade; kalungangombe, 

deus angolense, deus das profundezas do globo terrestre; nos cultos de umbanda e candomblé 

é mar e campo sagrado para repouso dos ancestrais (cemitério); em quimbundo é tratamento de 

pessoa ilustre, de homem nobre (BAIOCCHI, 2013).  Porém, o povo do Território Kalunga, em 

Goiás, escolheu o que para eles têm mais sentido, o que nasceu da sabedoria dos quilombolas 

do cerrado, um nome forte e resistente: um lugar sagrado para todos. Um lugar que brota a 

planta kalunga – amarga, que cura muitas doenças, como dizem as pessoas mais velhas. Um 

lugar que a natureza presenteou com muitos rios e córregos, dentre eles, o córrego Kalunga, 

que fica à beira do caminho para a Comunidade Riachão, as pessoas têm orgulho de falar do 

córrego. No campo vivido, estar com essa gente inspirou uns versos que rabisco com muito 

respeito e dedico às mulheres do caminho.  

 

Vi - ver Kalunga (autoria: Vanusa Nogueira Neves) 

 

É relembrar a ancestralidade 

É lutar por igualdade 

É desejar o reconhecimento da sociedade 

É vigiar o cerrado de toda maldade 

 

É resistir sem medo de falar 

É saber plantar, colher e partilhar  

É dançar sussa e forró até o sol raiar 

É sorrir sem medo de sonhar 

 

É plantar e colher ‘kalunga’ que cura corpo e alma 

É buscar proteção que acalma 

É ser mulher quilombola 

Contadora de história 

 

É ser respeitada 

É ser admirada 
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É ser formosa mulher do cerrado 

É morar num lugar sagrado 

 

É chegar por cima do mar do lado de lá 

É nadar no córrego kalunga do lado de cá 

É se encontrar para rezar ou prosear  

É ser kalunga em todo lugar  

 

O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga por ser muito extenso possui muitas 

associações. A principal que contempla todo o sítio é a Associação Quilombo Kalunga – AQK, 

criada em 1999 com a missão de defender e representar o povo Kalunga, que tem como atual 

presidente, o já citado Vilmar Souza Costa, morador de Cavalcante, que explica:  

 

Somos uma organização comunitária formada por moradores do Sítio 
Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, o maior território quilombola do 

Brasil, onde moram cerca de duas mil famílias, aproximadamente oito mil 

pessoas (2013, p.49). 

 

Há outras associações: Associação dos Guias do Quilombo Kalunga, Associação 

kalunga de Cavalcante –AKC, Associação Kalunga da Comunidade do Engenho II – AKCE, 

Associação de Educação do Campo do Território Kalunga e Comunidades Rurais – 

EPOTECAMPO. Vale mencionar, a existência da Associação Mulheres do Quilombo Kalunga 

de Monte Alegre de Goiás – AMQKM, que foi fundada em 2014 e participam aproximadamente 

trinta mulheres associadas. A atual presidenta é Lourdes Fernandes Souza, a ‘Bia Kalunga’, 

uma das mulheres que compõe minha pesquisa. Essa associação viabiliza a produção de 

artesanato, chás e remédios de ervas medicinais, doces e bolos que são vendidos em encontros 

e festejos do povo kalunga, feiras e exposições em Monte Alegre e outras cidades. Em 2018, as 

mulheres dessa associação, participaram do Edital Mulheres Mil, do IFG10 de Campos Belos 

de Goiás, onde tiveram assessoria de técnicos e professores do IFG para novas produções de 

doces e remédios de ervas do lugar. Foram três meses de treinamento e produção para 

participarem da exposição de uma feira em Campos Belos, dos dias 12 a 14 de novembro do 

corrente ano.  

As experiências de campo desta pesquisa localizaram-se na Comunidade Riachão que 

fica no núcleo Contenda, constituído por treze comunidades: Areia, Boa Sorte, Boa Vista, Bom 

                                                             
10 Instituto Federal Goiano 
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Jardim, Contenda, Curral de Taboca, Faina, Olho D´Água, Riachão, Saco, São Pedro, Sucuri e 

Tinguizal. Conheci primeiro a Comunidade Riachão e por lá ‘fiz morada’ na casa de Dona 

Procópia, de quem falarei mais adiante. Essa comunidade pertence ao município de Monte 

Alegre de Goiás, o antigo Morro do Chapéu, e desta cidade são aproximadamente 79 km pelo 

cerrado afora. A comunidade nos últimos anos conseguiu gozar de alguns direitos, como 

descreve Lourdes, do Riachão: 

 

Na comunidade possui energia elétrica, telefone celular por meio de antena, 

internet via satélite, água encanada vindo (sic) da serra, não tem rede de esgoto 
e nem posto de saúde. Tem uma escola estadual com as séries iniciais de 1º ao 

5º e 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Estrada que divide a comunidade 

Riachão e do acesso outras comunidades, passa em frente à Escola Estadual 

Kalunga II. (SOUZA, 2014, p. 26) 

 

Há também o Ensino Médio, no turno noturno. Para chegar na Comunidade Riachão, 

uma metade do caminho é asfaltado, a outra, de chão11, com inúmeras pontes e acesso difícil 

para carros de desconhecidos ou visitantes. Uma estrada cheia de curvas entre serras e vãos, 

que antigamente era um caminho feito a pé ou a cavalo. Hoje raramente isso acontece, pois 

muitos jovens homens e mulheres possuem motos. E quem não tem nenhuma “condução” fica 

na dependência das lotações dos carros dos alguns motoristas locais que fazem até três vezes 

por semana o percurso com caminhonetas lotadas de compras variadas e pessoas nas 

carrocerias. 

Na imagem 11, na cidade Monte Alegre, eu ‘peguei a condução’ na caminhonete do 

motorista Leomar para chegar em Riachão. Sr. Badu me ajudou subir porque sozinha eu jamais 

conseguiria.  A minha alegria está nítida na imagem abaixo. 

  

                                                             
11 Estrada de terra.  
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Imagem 11: Vanusa na caminhonete rumo à Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: arquivo pessoal (2018)  

 

 A cabine é prioridade das mulheres grávidas e com bebês. Eu andei em cima de uma 

das caminhonetas com muitas pessoas e muitas compras de supermercado, era semana de 

‘pagamento’ dos benefícios do governo e salários dos professores das escolas quilombolas.  

Eu adorei andar nesses transportes. Conheci muitas pessoas que foram apeando 12pelo 

caminho nas comunidades vizinhas até eu chegar no Riachão. Tem uma entrada linda com pés 

de sucupiras das flores roxas, tive o privilégio de ir na época florida. As casas das cinco 

mulheres ficam próximas umas das outras, variam aproximadamente de 30m até 500m. Casa 

da Quita é ao lado da casa da Dona Procópia, onde tem uma porteira de frente à Escola Estadual 

Calunga II. Lucivânia é a que mora mais longe. Há várias famílias na Comunidade Riachão e 

vivem do ‘cultivo’ da terra, como relata Bia Kalunga, professora, escritora, filha de Quita e neta 

de Procópia:   

 

Residem na localidade aproximadamente 56 famílias que sobrevivem da 

agricultura de subsistência e de benefícios do governo Federal; bolsa família, 
aposentadoria e, às vezes, sexta básica. Os moradores cultivam o plantio de: 

mandioca, arroz, abóbora, quiabo, jiló, andu, fava e outros cultivos agrícolas, 

para o sustento da família. A comunidade tem uma cultura muito rica e 

                                                             
12 Descendo  
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diversificada, onde as manifestações artísticas, culturais e lazer integram ao 

seu cotidiano (SOUZA, 2014, p. 27). 

 

Os Kalunga sofreram muitos preconceitos em relação com as pessoas ‘da cidade’, 

sofreram chacotas e apelidos inadequados. A luta por reconhecimento e respeito é diária há 

anos. Sentiam-se isolados e isolavam-se também em lugares distantes do comércio. Há pouco 

mais de 30 anos, que as mulheres tiveram oportunidade de ir à cidade. Apenas o homem 

Kalunga podia ir para a rua13. Esse relato ouvi ao pé do ouvido da Dona Prócopia, uma das mais 

velhas quilombolas da Comunidade Riachão. Com as pesquisas de universidades, toda a 

população foi sendo orientada para lutar por melhorias, assim conseguiram alguns avanços, 

relato de Dona Procópia. 

Hoje, as mulheres têm grande destaque nas comunidades e eventos fora do território, 

são ‘guardiãs’ de saberes do cerrado: dançam sussa, contam causos, brincam de roda, tocam 

instrumentos, defendem a memória de seus antepassados, são líderes, que perfomam em seu 

cotidiano e nos eventos, as memórias de seu povo, que se atualizam em seus corpos. 

Antigamente não era assim não, ouvi de Quita.  

As performances dessas mulheres cumprem um papel importante na tessitura de 

memórias, que se transformam em narrativas, que constroem pertencimento a suas culturas e 

identidades, dentro e fora de suas comunidades. São memórias situadas no cotidiano e nos 

rituais, que atravessam as noções e temporalidades de tradição e contemporaneidade. 

 

Lançar um olhar sensível para as culturas populares, bem como para a 

performance do cotidiano de mulheres do cerrado, marcadas por saberes 

tradicionais, é buscar compreender a noção de tradição atuante na cultura de 

forma viva, isto é, no modo de conceber e viver daqueles que produzem e 
usam esses bens simbólicos (SILVA e LIMA, 2014, p.161). 

 

Algumas Kalunga gostam de contar e recontar as histórias de seu povo, seus desafios, 

lutas e conquistas, elas são narradoras do cotidiano. Algumas das mulheres participam de 

atividades educacionais e culturais de suas comunidades, são líderes que incentivam crianças, 

jovens, mulheres e homens a valorizarem a cultura quilombola kalunga e aprendem com isso a 

‘si’ valorizarem. Enfim, contarem suas histórias e as histórias do lugar. Assim, uma história só 

terá seu valor se for compartilhada, contada, como pondera a contadora de histórias Juliana 

Machado, (Ju Cata – histórias): 

 

                                                             
13 Jeito goiano de dizer que vai à cidade.  
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Dentre as questões que envolvem a performance narrativa, algumas são 

essenciais para pressupor uma atitude narrativa: 

– Uma história só será de fato uma história quando for contada. Isso pressupõe 
a existência de um narrador e de um escutador/interlocutor: ao menos e tão 

somente dois sujeitos que instauram momentaneamente um ethos em comum. 

Ambos (ou o grupo) trilham juntos o caminho da história, embora cada um 

responda a cada momento, internamente, com sua própria voz, seu próprio ser 
(MACHADO 2015, p. 38) 

 

As histórias orais estão no cotidiano do povo kalunga. As histórias de uma mulher 

revelam outras histórias, de muita gente. É assim que se constrói as memórias de um povo, de 

um lugar, de um território. São histórias que anseiam ser disseminadas. E para que isso aconteça 

é preciso contá-las.  

É nesse sentido que, a atriz/contadora de histórias, Joana Dark Leite, que pesquisou um 

grupo da terceira idade, em Goiânia/Go, afirma que “as histórias contadas carregam consigo a 

memória e consequentemente as tradições e resultam na construção de uma narrativa que são 

carregadas de valores históricos, culturais e sociais” (LEITE, 2016, p.8).  

Assim, ao encontrar com algumas pessoas mais velhas do Território Kalunga notamos 

esses valores quando escutamos suas histórias pessoais e das comunidades ondem moram ou 

participam dos eventos culturais. A maioria dessas pessoas, que chamo aqui, de mais velhas, 

por reconhecer no ancião a sabedoria do tempo, são mulheres e homens líderes, que educam, 

que ensinam, que organizam afazeres, que assumem responsabilidades de organizar eventos e 

buscar recursos e melhorias para suas comunidades.  

São histórias de muitas lutas, desde a demarcação e legalização do território, contadas e 

recontadas para “se valorizarem” e serem respeitados por isso. Entre um bate-papo e outro 

percebi que não foi fácil para cada família conquistar o direito de seu pedaço de chão. São 

histórias que ao meu ver têm muito a ensinar sobre modos de vida, de fé e de relação 

comunitária, e que sem dúvida ampliam a imagem e percepção do que venha a ser o Povo 

Kalunga do Estado do Goiás. A Sussa é uma forte manifestação em quase todos os eventos das 

comunidades. A Sussa é dançada em grupo, cujos passos são semelhantes a sapateados ou 

catira. Costuma-se dançar em aberturas de festas tradicionais kalunga. É comum a Sussa entre 

as mulheres kalunga. Mas, os homens kalunga também podem dançar. E como podemos 

perceber na imagem 9, os turistas também podem entrar no meio e dançar. Num ritmo 

alucinante de batuque, também ao som da bruaca, as mulheres rodopiam e os pés tocam o chão 

ligeiro. Em algumas comunidades há o costume de colocar garrafas na cabeça equilibrando-as. 

Contou Lourdes, a Bia Kalunga, que toca bruaca e dança sussa. 
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Imagem 12: Dança da Sussa em Engenho II. Evento: Ação Cidadã (Cavalcante/Go)  

Fonte: Seduce/Ciranda da Arte (2016) 

 

As pessoas que conversei nas comunidades que conheci, desejam um reconhecimento 

cada vez maior para o Território Kalunga, com melhorias para o povo em saúde, educação e 

valorização da cultura tradicional. Acabei lembrando de um filme brasileiro, Os narradores de 

Javé (2004), da cineasta Eliane Caffé, o personagem Antônio Biá, um carteiro escolhido para 

escrever sobre a história da pequena cidade Javé, que estava sendo ameaçada de desaparecer do 

mapa por causa da construção de uma barragem14 fala para o povo do lugar: “Se Javé tem algum 

valor, são as histórias das origens, os guerreiros lá do começo que vocês vivem contando e 

recontando. E isso, minha gente, isso é patrimônio. História é história grande”. E a pequena 

Javé até então, não tinha nada, nadinha escrito não. Só depois das ameaças de ficarem sem as 

terras que as pessoas começaram a ver e sentir a importância de registrar as histórias do ‘lugá’.  

 

A tradição oral na sociedade kalunga cumpre o papel de expressar sua vida 
social, seus códigos, seus valores e pensamentos, ao mesmo tempo explica sua 

história no tempo e espaço, a geografia e astronomia. Constrói uma ciência 

repassada pelos mecanismos informais, a família e os anciões (BAIOCCHI, 

2010, p. 7). 

 

                                                             
14 - A barragem é uma barreira de contenção construída de atravessado num rio, com a finalidade de represar a 

água que passa por ali e criar um lago artificial.  
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Atualmente, no Território Kalunga, além dos anciões que mantêm viva a história do 

lugar por meio da oralidade, há alguns pesquisadores orgânicos, que são homens e mulheres 

que nasceram e vivem nas comunidades. São os quilombolas kalunga que ao adentrar à 

universidade falam de si e de suas comunidades a partir de um olhar de dentro.  

 Por onde andei como educadora e oficineira em formação de professores de escolas 

quilombolas apreciei histórias contadas por mulheres, professores e estudantes. Existe na 

Comunidade Engenho II desde 2008, o grupo Arte Kalunga MATEC – Meio Ambiente, 

Tradição, Educação e Cultura. A peça “Vida de escravo – a luta de nossos antepassados em 

busca de liberdade”, encenada por jovens e adultos mostra as tradições indígenas e africanas e 

como foi formado o povo kalunga. Assisti pela primeira vez, na comunidade Engenho II noite 

de 13 de maio de 2016, confira na imagem abaixo. Eu julho de 2018, na praça principal de 

Cavalcante, revi a peça no evento AfroCena.  

 

Imagem 13: Cena do grupo Arte Kalunga MATEC Engenho II, Cavalcante/Go.  

Fonte: Seduce/Ciranda da Arte, 2016. 

 

 Há um calendário anual de todos os festejos fixos em várias comunidades, trata-se de 

um convite antecipado para quem quiser conhecer a cultura e os costumes Kalunga. 

As professoras com quem convivi e as matriarcas reivindicam os materiais produzidos 

pelos pesquisadores sobre a história do seu povo. Me vi diante de uma responsabilidade de 

ouvir os relatos e histórias para compor meu trabalho participando e colaborando com o 
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movimento dessas histórias. Para que isso se efetive é preciso escutar as narrativas das mulheres 

para conhecer de seus costumes, rezas, as danças, os partos, as festas de colheita de alimentos, 

os festejos de devoção aos santos, a educação recebida dos pais e das escolas... Enfim, saber 

das narrativas que guardam as memórias dessas senhoras. 

 

1.5 Alinhavando pensamentos 

 

O conceito de performance pode ser compreendido conforme já vimos em Hartmann 

(2001), anteriormente citada, como algo que se define na demarcação dinâmica e contínua do 

cotidiano, mas que também pode ser observado nos ritos, não se restringindo a fenômenos 

relacionados com o sagrado. Nesse sentido, a performance como objeto de pesquisa pode 

abranger todo contexto cultural, seja de forma multifacetada, fragmentada, processual ou 

dialógica. 

 Ao considerarmos que as performances culturais se materializam em forma de oralidade 

e gestualidade, coloca-se em evidência o corpo e suas expressões como produção cultural da 

humanidade, desde as macro até as micro experiências.  

O estudo da perfomance é, então, o ato de perceber nas relações entre formas 

linguísticas, funções sociais e ações e significados culturais, a poética da ação. Nesse sentido, 

compreendo as narrativas como performance à medida em que organizam experiências 

impregnadas no corpo e que são expressas pelo corpo, seja por meio da vocalidade e 

gestualidade, fazendo uso da linguagem e da imaginação em construções que revelam histórias 

e acontecimentos, desde situações do cotidiano até grandes feitos, mitos e lendas. 

 Assim, as narrativas podem ser consideradas como tessituras das memórias que se 

transformam em ato performativo na narração, em que o modo de contar é a própria 

performance, ressaltando a função poética. Embora, conforme aponta Ligiéro (2011), não 

apenas profissionais são contadores de histórias, pessoas comuns podem assumir os papéis no 

jogo dramático da contação, que o autor chama de ‘corpo da história’, em que se estabelece um 

diálogo entre passado e presente, contador e ouvinte, na relação e nas interações.  

 Por sua vez, podemos compreender memória, como buscas do passado, em dois modos, 

a partir dos estudos do sociólogo francês Maurice Halbwachs:  

 

 
Haveria portanto motivos para distinguir duas memórias, que chamaríamos, por 

exemplo, uma interior ou interna, a outra exterior – ou então uma memória 

pessoal e a outra, memória social. Mais exatamente ainda (e do ponto de vista 
que terminamos de indicar), diríamos memória autobiográfica e memória 

histórica. A primeira receberia ajuda da segunda, já que afinal de contas a 



47 

 

história de nossa vida faz parte da história em geral. A segunda, naturalmente, 

seria bem mais extensa do que a primeira. Por outro lado, ela só representaria 

para nós o passado sob uma forma resumida e esquemática, ao passo que a 
memória da nossa vida nos apresentaria dele um panorama bem mais contínuo 

e mais denso (HALBWALCHS, 2003, p. 73). 

 

No ato de contar histórias lembramos de coisas individuais e coletivas. E também somos 

contador e audiência, convocados para no ‘aqui agora’ partilhar sentidos que emergem das 

experiências vividas, afirmando no tempo e no espaço a presença de pessoas, lugares e 

acontecimentos para serem lembrados ritualmente (BRANDÃO, 1989). 

Deste modo, as mulheres contadoras de histórias do Povo Kalunga, exercem papel 

fundamental de guardiãs do cerrado que foram aprendidas por meio da oralidade em suas 

comunidades e, também, na relação com pessoas que não são da comunidade, movimentando e 

atualizando saberes. 

Hartmann (2011) reconhece em seu trajeto de pesquisa duas perspectivas do estudo da 

performance de contadores de histórias: 

 

performance como desempenho – considera o envolvimento integral do 

contador no ato de narrar, seu desempenho vocal e corporal, ainda que a sua 
ênfase esteja no conteúdo (como ocorre com as narrativas pessoais); 

performance como espetáculo – envolve maior elaboração estética, lida 

sobretudo com a linguagem poética, pressupõe a presença de uma audiência 
caracterizada como tal, seu início e seu fim são bem definidos, etc. (p. 236 - 

237). 

 

Essas categorias podem contribuir, implicitamente, para a performance de todos os 

contadores de histórias. O desempenho e espetáculo fazem ‘presença’ sutilmente e muitas 

vezes, sem que os contadores de histórias tenham noção deles. E há os contadores que 

conscientemente apresentam ou contam suas histórias preocupados com determinados recursos 

próprios das artes cênicas, como é o caso de Glorinha. 
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CAPÍTULO 2 

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E O CAMPO VIVIDO 

 

2.1 A narrativa e a arte de contar histórias  

 

O Território Kalunga é muito extenso e em cada comunidade há suas particularidades 

geográficas e culturais. Mas, há algo em comum, todo canto tem histórias dos lugares e das 

pessoas, dos contos populares e outros que eu queria ouvir e saber. Ao conviver com as 

mulheres da Comunidade Kalunga Riachão aprendi muito, porque “a convivência com o 

contador tradicional é, sem dúvida, uma forma concluída de aprender” (CAFÉ, 2015, p.96). Foi 

difícil escolher uma comunidade apenas, a vontade era juntar todas as mulheres que conheci 

num só lugar e ficar debaixo das sombras das árvores ouvindo e aprendendo com suas histórias. 

Na imagem 14, somente a Maria dos Reis não faz parte das histórias que ouvi e contei. 

 

 

Imagem 14: Domingas, Vanusa, Dona Procópia, Lucivânia e Maria dos Reis na entrega do estandarte debaixo 

do Pé de cagaita – Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: Deusiene Moreira Fernandes (2017) 

 

Fui recebida por mulheres que contaram algumas de suas histórias de vida desde o 

nascimento, suas experiências e de seus antepassados. São narradoras tradicionais, que trazem 

nas suas narrativas, experiências vividas e memórias dos lugares onde viveram, vivem e por 
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onde passam e convivem com outras pessoas. Pois, como assinala Costa (2015, p. 29), os 

narradores tradicionais (ou do cotidiano) exercem “função fundamental na preservação da 

memória ancestral que carregam”. Papel semelhante, na África Ocidental, é desempenhado de 

forma especial pelos chamados de ‘griot’15. No Território Kalunga, atualmente, não há uma 

definição, cada pesquisador (a) os chamam de acordo com os conceitos estudados e as 

referências de suas pesquisas. Alguns kalunga já receberam nomes de ‘mestres dos saberes’ em 

eventos com visitantes de outros lugares. A antropóloga Mari Baiochi (2010), na obra, 

“Kalunga, histórias e adivinhações”, agradece “aos narradores que souberam transmitir o que 

hoje compõe este livro” (p.08). Foram um total de dezoito narradores, entre eles, onze mulheres.  

 

A sociedade kalunga em sua original visão do homem e do mundo elege as 

histórias, lendas, contos, mitos, provérbios, jogos, advinhas e encenações para 
repasse da tradição e, ao mesmo tempo, através dela mantém a memória 

histórica e repassar a educação preservadora da identidade cultural do grupo. 

Não desconhecendo sua ascendência ancestral africana sabem que sua cultura 
é singular e aqui ali há duzentos anos os antepassados construíram uma nova 

vida. [...] Os primeiros dez anos do Projeto Kalunga – Povo da Terra (1982 – 

1992/UFGO) foram de convívio intenso com meus amigos moradores da 
Contenda, do riachão, Sucuriú, Tinguizal, Saco Grande, Bom Jardim, Curral 

da Taboca, Vão de Almas, Vão do Moleque, Ribeirão dos Bois, Kalunga, onde 

as histórias e adivinhas fizeram parte das tardes de chuva e noites de luar. Dia 

a dia por centenas de horas fui escutando e apreendendo o universo cultural, 
rico de ensinamentos, que abriu portas para que fossem reconhecidos na 

sociedade regional e nacional (BAIOCCHI, 2010, p.08). 

 

No livro da antropóloga, há três mulheres que também colaboram com esse estudo: 

Domingas Fernandes de Castro, Quita de Souza Ribeiro e Procópia dos Santos Rosa. Elas são 

da Comunidade Kalunga Riachão, município de Monte Alegre de Goiás, onde escolhi ficar para 

escutar contos e causos.  

Domingas e Procópia lembram de algumas adivinhações que estão no livro, mas não 

lembram das histórias. No livro, as histórias foram registradas sem os nomes de quem contou. 

A lista de nomes só aparece na apresentação geral. Quita lembra de uma história contada por 

ela: Chiquinha e Don Varão. Entre um ‘causo’ e outro foi possível perceber o desejo das 

mulheres em repassar para a juventude daquela comunidade, a história do povo Kalunga “— 

Pricisa contá as históra daí de dentro do livro”16, como pediu Dona Procópia.  

 As cinco mulheres da Comunidade Kalunga Riachão, que foram interlocutoras, têm 

                                                             
15 Tradição africana de chamar os contadores de histórias que até hoje sentam debaixo de árvores ou ao redor de 

fogueiras para contar histórias das tradições do povo.   
16 Precisa contar as histórias daí de dentro do livro. 
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idades que variam entre 30 a 85 anos. Juntas somos seis mulheres cheias de histórias vividas, 

porém as que mais gostam de contar são: Procópia (85 anos) e Quita (50). Eu, que me performo 

de Glorinha Fulustreka, cheia de apetrechos, cantos e contos que invento e os que busco nos 

livros que encontro por aí. Elas, que também performam, contam, cada uma de um jeito, as 

histórias de si e dos seus em meio ao seu cotidiano e comunidade. O que faz uma pessoa uma 

contadora de histórias? De acordo com Hartmann (2001), as características particulares, a 

experiência de vida e ‘habilidade’ em contar histórias, fazem com que sejamos legitimadas 

perante uma ‘comunidade narrativa’. 

 

O contador ou narrador tradicional é o portador de um repertório de histórias 
ancestrais, conhecidas, memorizadas e aprendidas pela oralidade no seio da 

comunidade a qual pertence, e que narra numa situação performática, que 

pressupõe uma situação de apropriação e criação pessoal do contador, ao 
mesmo tempo em que um conteúdo ancestral é transmitido e um patrimônio 

cultural é preservado (CAFÉ, 2015, p.83). 

 

 

Por meio das narrativas, que carregam memórias, as mulheres Kalunga nos mostram 

que há uma relação forte delas com o meio ambiente e o povo. A maioria das comunidades 

conhecem os festejos e costumes umas das outras, mesmo com tamanha distância geográfica. 

As pessoas que contam histórias, os contadores do cotidiano e mesmo os artistas quando 

falam de si, de fatos acontecidos ou imaginados, histórias dos antepassados ou dos livros, são 

protagonistas reais. Já Glorinha Fulustreka é uma construção de uma performer narrativa que 

mistura técnicas e emoções diversificadas de acordo com o público, independentemente do 

número de pessoas e situações. Meu colega de trabalho e mestre por este Programa de Pós- 

Graduação, Wellington Rodrigues Barros, é um performer contador de causo, que na obra 

Terceira Margem, de Guimarães Rosa, montou um espetáculo onde atua sozinho como 

personagem e narrador em tempos e situações diferentes. E nos descreve que:  

 

O performer narrativo é o sujeito da palavra em ação, o artista aberto, flexível, 

sensível e múltiplo. Aberto por se permitir navegar em várias águas (campos) 

sem qualquer (pre) conceito e dosar a utilização de uma ou outra técnica. 
Flexível por conseguir se adaptar às vicissitudes do meio, como, por exemplo, 

um público inesperado, fora do previsto, ou ainda, algo inusitado durante o ato-

performativo ou ato-narrativo; por ter a capacidade de transformar um defeito 
em efeito criativo, em algo funcional na velocidade de um pensamento. 

Sensível pela habilidade de perceber qual repertório é mais apropriado em 

função do público; hábil em envolver e interagir com este público, tomando a 

atenção para si, sem exigência, mas por livre conquista, como uma força 
gravitacional invisível que atrai para si os demais (ampliando a metáfora do 
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redemoinho). Por fim, múltiplo por entender como dominar várias personagens 

e suas personalidades, inclusive, o próprio narrador que encena (BARROS, 

2017, p. 138-139).  

 

O contador de histórias é múltiplo, pois consegue ser o narrador e várias personagens 

ao mesmo tempo. É capaz de misturar tempo cronológico e psicológico, e todas as emoções 

numa mesma história ou causo. É capaz de reinventar tudo num corpo só.  

A arte de contar histórias perpassa pelos sentidos e movimentos do corpo, sendo eles 

variados: sutis, naturais, moderados ou exageradamente expressivos. O corpo conta história por 

meio de vozes e silêncios, movimentos ou não, isto é, o corpo cria e conta, adquirindo um jeito 

próprio de ‘contar’, uma grafia corporal poética. E o que se conta por vezes dá múltiplos 

contornos de contar e de existir enquanto performance narrativa. 

Por meio da contação de histórias, o meu ‘jeito de contar’ chegou até os pés de serras 

quilombolas kalunga. Considero minha ‘andança kalunga’ como uma experiência de campo 

vivido, noção discutida por pesquisadoras do Núcleo de Pesquisa e Investigação Cênica 

(NuPICC), ao pensarem a especificidade da pesquisa de campo em investigações artísticas. 

 

Se a Antropologia apresenta a necessidade de compreender as relações 

socioculturais por meio de ritos, comportamentos, saberes, técnicas e práticas, 
considerando o ponto de vista das pessoas que nessa realidade vivem, o estudo 

no campo pesquisado é condição sine-qua-non. Da mesma forma que se o 

artista-pesquisador busca construir sua arte a partir do diálogo com saberes 
tradicionais, a vivência em campo se torna também fundamental. No caso da 

dança brasileira contemporânea, talvez esse o “campo pesquisado” fosse melhor 

dimensionado na ideia de “campo vivido”. (SILVA e LIMA, 2014, p. 165) 

 

Em minha ‘andança kalunga’ foi possível conviver com algumas mulheres em suas 

casas e festejos, ser apresentada `para familiares e amigos durante minhas investigações cheias 

de escutas dos causos pessoais. Foi possível perceber o modo de expressar de cada uma, com 

olhares, ora contemplativos, ora curiosos.  

No campo vivido, ouvi essas mulheres não falarem somente de flores, mas das dores do 

cotidiano que me surpreenderem com narrativas pessoais: como cuidar de um filho com doença 

grave, um amor descoberto num festejo, o modo de fazer doce de caju, a luta por preservação 

da biodiversidade do cerrado, a busca de benefícios para todos. Foram essas histórias que me 

impulsionaram a fazer poesia e inventariar histórias com a realidade do lugar.  

No campo vivido pude experenciar as histórias dos lugares, das pessoas com quem 

encontrei e convivi nesses triêros do cerrado. Foi possível sentir e causar estranhamentos com 

minhas histórias e as histórias quilombolas. São estranhamentos capazes de provocar outros 
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olhares sobre as manifestações culturais de mulheres que significam o cerrado com seus corpos. 

Essa percepção se aproxima do campo vivido de duas professoras/pesquisadoras em dança e 

mulheres do cerrado, Marlini Dorneles de Lima e Renata de Lima Silva:  

 

O estudo do corpo e do gesto em determinado grupo social ou manifestação cultural 

para fins de pesquisa artística não prescinde de um olhar sensível e cuidadoso para os 

simbolismos e poéticas impressas tanto nos rituais sagrados como nos cotidianos e nas 
suas entrelinhas. É nesse sentido que procuramos observar e compreender a atuação das 

benzedeiras, parteiras e rezadeiras, que habitam e significam o cerrado, ao mesmo 

tempo em que são habitadas e significadas por ele (Lima e Silva, 2014, p. 158 – 159). 

 

 A compreensão do cotidiano das mulheres quilombolas kalunga foi construída aos 

poucos a partir de convivências afetivas dentro e fora das comunidades. Eu nem imaginava o 

que me reservava o futuro. E por meio do campo vivido fui encontrando o ‘meu lugar’ entre a 

beleza, força e surpresas do cerrado onde habitam mulheres enraizadas de sabedorias.  

Conforme mencionado, o encontro com as cinco mulheres do Riachão não se deu 

exatamente de maneira programada. Por duas vezes, fui convocada pela Seduce para trabalhar 

na I e II Etapa do Programa de Formação de Docentes das Escolas Quilombolas: Identidade, 

Contextualização e Teoria da Ação Docente e do Currículo das Escolas, realizado em Campos 

Belos – Go. Ministrei duas oficinas. Na I etapa: Narrativas quilombolas – a arte de contar 

histórias kalungas, de 27 a 29/set/2016. Nessa época, conheci a Lourdes, a ‘Bia kalunga’, só de 

longe nas apresentações culturais de abertura e depois a acompanhava pelas redes sociais; II 

etapa: Performances Culturais quilombolas: jogos, brincadeiras, cantos e contos, de 28 a 

30/mar/2017. Eu fiquei numa sala chamada Dona Procópia, organização da equipe SEDUCE. 

Saber com antecedência o nome da sala despertou minha curiosidade sobre essa mulher que 

ainda não conhecia pessoalmente. Para essa formação, preparei um estandarte onde desenhei o 

rosto de Dona Procópia, a partir de fotos que recolhi da rede social facebook da sua neta Bia. 

Nesta II etapa, conheci a professora Bia bem de perto. Trocamos telefones, depois de uma 

conversa animada e carregada de emoção por conhecer alguém da família da mulher que foi 

patrona17 da minha sala de formação. Eu já estava cursando o Mestrado em Performances 

Culturais, combinei com a Bia de ir até Riachão para conhecer sua avó e outras mulheres. 

Era 11/jul/2017, minha 1ª viagem para a Comunidade Kalunga Riachão, era apenas para  

conhecer o lugar. E de repente, conheci as cinco mulheres, do mais intenso campo vivido. 

‘Peguei’ o ônibus da Viação São José do Tocantins às 21h. Itinerário Goiânia – Monte Alegre. 

                                                             
17 madrinha 
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O ônibus estragou duas vezes, eu gostei porque a previsão de chegada seria 5h da madrugada e 

a rodoviária estaria fechada e eu não conhecia ninguém. Com o atraso, chegamos às 6h 40 min, 

fiquei até 8h esperando alguém para subir a serra, ir para a Comunidade Riachão, mas não 

apareceu ninguém. Como não conseguia falar ao telefone, fiquei na Pousada Xavier por dois 

dias à espera de um carro para ‘subir’ para a Comunidade Kalunga Riachão. Todo mundo em 

Monte Alegre já sabia que eu era pesquisadora e queria ‘subir’. Nesses dois dias, fiz amizade 

com várias pessoas, em especial, dona Belkiss e seu filho Rosolindo Neto, um pesquisador com 

trabalhos já concluídos de mestrado e doutorado sobre os costumes e tradições dos Kalunga, na 

área da Educação. Foi meu portal para seguir minha andança.  

Consegui, enfim, uma vaga para ‘subir’ pro Riachão. Achei muito longa a viagem 

porque eu estava muito curiosa. Assim que desci da cabine da caminhonete da prefeitura, 

conheci Quita, a mãe da Bia. Que sorriso acolhedor. Parecia que todos sabiam de minha 

chegada, a vendinha estava cheia de homens e crianças, o que me deixou encabulada. Estavam 

todos animados com a festa que iria acontecer à noite, do outro lado do rio, na Comunidade 

Vão de Almas. Em virtude deste evento, Bia disse que eu ficaria na sua avó, já que todos iriam 

festejar e apontou a casa do lado, onde surge Dona Procópia: “— Uai, Dona Muié, a dona anda 

qui nem eu?”18, referindo-se a minha deficiência e a sua necessidade de andar com apoio de 

bengala. Eu ainda não uso bengala, mas manco da perna esquerda.  

Fiquei hospedada na casa de Dona Procópia. Bia e outras pessoas foram para uma festa 

em Vão de Almas, era só atravessar o Rio Paranã no fundo da casa. Tinha bolo assado e café 

especial para mim. Eu fiquei muito constrangida porque era bolo de farinha de trigo, eu não 

posso comer, tenho intolerância ao glúten. Precisei de muito tempo para pensar numa resposta 

adequada para não aceitar o bolo tão cheiroso que Bia tinha feito a pedido da sua avó. Depois 

de 1h de prosa eu tive coragem de dizer ‘porquê’ eu não podia comer de ‘jeito nenhum’ e ao 

mesmo tempo falei do bolo que sei fazer de arroz e que precisaria deixar ‘dormir’ de molho 

para o dia seguinte. Dona Procópia ficou animada e mandou preparar logo o arroz. Fiquei 

aliviada. Naquele dia jantamos feijão com quiabo e carne seca. Uma delícia. Gostei tanto que 

quando retornei para Goiânia, tentei fazer igual, quase deu certo. Só faltou o ‘segredo’ da Dona 

Procópia para ter mais sabor. Dormimos cedo, mas antes de dormir ficamos de prosa na área 

sem ligar a televisão. E surgiu o comentário da minha anfitriã: “— Quem vê televisão ninguém 

conta causo. Conversa com os zói lá.” 19Ah, como eu gostei dessa observação de uma mulher 

                                                             
18 “— Uai, Dona Mulher, a dona anda que nem eu?” 
19 “— Quem vê televisão ninguém conta causo. Conversa com os olhos lá.” 
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sábia.  

No outro dia, bem cedinho, ela bateu na minha porta: “— acorda dona muié, vem fazê 

seu bolo”20. Amanheceu muito cedo na casa da Dona Procópia. Amei ouvir os cantos dos galos 

da madrugada e fiquei ansiosa para ver o sol. O sol demorou tanto para entrar pelas frestas das 

telhas que cheguei a pensar que a casa de Dona Procópia fosse ‘forrada’. Acho que dormi 

demais. Foi isso. E acordei antes dos galos e queria logo sair para viver um ‘dia de aventura’, 

assim foi conceituado meu dia pelo bisneto Uriel, de Dona Procópia: “— Ei Glorinha, cê vai tê 

um dia de aventura, viu?”21 E foi dito e certo. Conheci muitas crianças e adolescentes, além do 

meu amigo Uriel (10 anos) e seus irmãos gêmeos Uigmê e Luara, com menos de 3 anos. Todos 

netos e bisnetos de Dona Procópia. Ganhei da doce menina Maria Aparecida, balinha de sabores 

variados de frutas. Senti uma saudação amistosa bem docinha. Eles apontavam as árvores e 

contavam os nomes, conheci pé de cagaita e baru pela primeira vez. Eu entrava para dentro da 

casa da dona Procópia, que todos chamam de Iaiá, eles iam atrás de mim. Foi assim o dia todo, 

o meu segundo dia: um vai e vem de perguntas, respostas e curiosidades de todas as partes.  

No terceiro dia, Dona Procópia e a meninada me levaram para conhecer sua filha 

Domingas, onde também conheci a Lucivânia, nora de Domingas. As cinco mulheres da 

pesquisa são da mesma família, pois como disse Quita: “— aqui todo mundo é parente”. O 

sentimento de empatia e simpatia por essas mulheres talvez tenha sido um critério espontâneo 

de convidá-las para participar deste trabalho. E destaco a importância de respeitar o ‘modo de 

falar’ de cada uma delas, com a espontaneidade da linguagem do lugar, como reforça Lourdes, 

mais conhecida por “Bia Kalunga”:  

 

[...] os moradores apresentam uma riqueza ao letramento adquiridos (sic) em 
suas vivências, com sabedoria de um povo herdado de seus descendentes, com 

seu jeito peculiar de tratar as coisas, as manifestações culturais Kalungueira. 

Principalmente, desde contar os causos, cumprimentar e a acolher as pessoas 

de forma humilde (SOUZA 2014, p. 15).  

 

O jeito delas contar é peculiar e é uma oportunidade de se aprender sobre as sabedorias 

do Território Kalunga. De acordo com os estudos de Bia Kalunga, há muitas pessoas de todo o 

Território que não sabem ler nem escrever. Há escolas espalhadas pelas comunidades, mas a 

frequência maior são de crianças e jovens estudantes.  

 

Dentre os tipos de letramentos, o mais frequente na comunidade Kalunga são 

                                                             
20 “— acorda dona mulher, vem fazer seu bolo”.  
21 “— Ei Glorinha, você vai ter um dia de aventura, viu?” 
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os letramentos vernaculares, isto é, não são regulados, controlados ou 

sistematizados por instituições ou organizações sociais, mas tem sua origem 

na vida cotidiana nas culturas locais. É importante ressaltar que, a comunidade 
Kalunga, é remanescente de Quilombo, tem o processo histórico cheio de 

contradições e a maioria das pessoas principalmente os mais velhos são 

analfabetos, vivem da agricultura de subsistência, da confecção de alguns 

produtos e de benefícios do governo federal (SOUZA 2014, p. 16). 

 

Conheci mulheres que aprenderam escrever o próprio nome por meio da ajuda de 

pessoas da comunidade. Dentre elas, tem a Domingas. Bia contou: “— eu ensinei minha tia 

escrever o nome dela.” Domingas: “— Ih, já esqueci tudo”. Bia: “— Tia, você sabe sim.” 

 

2.2.1 Procópia dos Santos Rosa – Guardiã do Território Kalunga  

   

Procópia dos Santos Rosa nasceu em 10/fev/1933, em Riachão, das mãos de parteira, 

está com 86 anos, é mãe de Domingas e Léo. Foi casada 57 anos com Salustriano Ferreira das 

Virgens (In memoriam, 2010), tem doze netos (cinco homens e sete mulheres), quarenta netos, 

que ela disse: “— É mais ou meno quarenta e todo ano nasce um neto, num dá pá contá direito” 

e duas tataranetas.  

 

Iaiá Procópia foi uma das primeiras lideranças mulher Kalunga e negra a abrir 

caminhos na luta com seus companheiros, um exemplo de vida e de luta para 

os demais moradores, principalmente os jovens. Muito corajosa e sábia, a 

anciã possui um conhecimento autônomo, com sua visão ampla vai além de 
sua realidade, e desde sua juventude inseriu na luta coletiva, buscando a 

equidade social para o local e o seu povo, visando o fortalecimento da 

coletividade. (SOUZA, 2014, p. 21) 

 

É uma mulher sábia e muito acolhedora. Ela é líder da Comunidade Riachão e conta 

suas histórias pessoais sem ninguém precisar pedir. Com 50 anos saiu a primeira vez da 

comunidade (zona rural) para conhecer a cidade Monte Alegre. Aos 60 anos foi pela primeira 

vez em Goiânia lutar por melhorias na comunidade, reivindicando escola e energia com sua 

amiga Santinha (In memoriam). Ela me disse: “— nois num é besta. Nóis queremu miora pro 

lugá. Nois merecemu banheiro bão, água quente, luz, escola prus mininu tudo e inté os mais 

véi. Agora temo inté imbulança pra leva o povo duente pra rua se pricisá. Ali na minha porta.”  

E aponta para a ambulância que fica estacionada numa área coberta próxima à escola que ela 

ajudou a levar para aquele lugar, onde acontecem as reuniões comunitárias.  

Mostrou-me com orgulho um certificado sobre o I Encontro de movimentos e práticas 

de educação popular e saúde, de um evento que ela participou em Brasília em dezembro de 
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2003 promovido pelo Ministério da Saúde. Sua neta Loudes (Bia), na pesquisa de graduação, 

sobre a própria avó, a cita emocionada:  

 

É um maravilhoso presente despertar para a produção deste trabalho, tendo 

alguém assim como anciã na minha família, cresci convivendo e 

compartilhando esses conhecimentos que estão somente na memória e não 
aprendidos e nem registrados. Para mim, é uma oportunidade de refletir e 

resgatar esses saberes enraizados no meu sangue e é uma referência 

importante na realização do mesmo (SOUZA, 2014, p. 14). 

 

Dona Procópia lamenta, com profunda tristeza, a dificuldade com os seus dois partos, 

que sofreu “dimais da conta”. Ela contou que quase morreu com o nascimento de Domingas e 

Léo (marido de Quita). Iaiá Procópia, é muito querida pela família. Ela também mostrou um 

livreto em que aparece sua foto entre as 52 mulheres brasileiras de destaque no ‘1000 mulheres 

para o prêmio nobel de 2005’, entre elas, a escritora de literatura infantil, Ana Maria Machado. 

Dona Procópia conheceu São Paulo nessa premiação, ela foi a única goiana convidada para o 

prêmio, porque ganhou destaque por conseguir impedir a construção de uma barragem, no Rio 

Paranã, que alagaria boa parte do Território Kalunga.  

Ao considerarmos que “[..]o narrador é aquele que superou as dificuldades, venceu 

obstáculos, sobreviveu para contar as histórias – mesmo que no plano imaginário” 

(HARTMANN, 2011, p. 45), podemos compreender Dona Procópia como uma narradora que 

com suas histórias tão reais, acaba nos levando para o ‘plano imaginário’. 

Dona Procópia adora falar do seu tempo de criança, como foi batizada, como brincava, 

do seu tempo de “moça”, do nascimento dos filhos e de como ganhou sua casa nova, de 

alvenaria construída em mutirão. Apesar da casa, Dona Procópia optou em manter no fundo do 

quintal sua casa de adobe com telhado de palha. 

Conforme comenta Hartmann (2011), o ato de contar história dá sentido e direção à 

experiência, em forma de narrativa. Hospedada durante minha pesquisa na casa de Dona 

Procópia pude perceber como situações vividas por essa mulher se transformavam em 

narrativas, em conversas entre a varanda da sala e a cozinha, capazes de envolver-me na poética 

de seu cotidiano. Essas histórias que habitaram e habitam a memória de Dona Procópia parecem 

ser desejosas de ouvintes, que pulsam para ser partilhadas. Que para mim, foram 

ressignificadas, com a cantiga que carregava na minha memória de criança, que ouvi outra 

versão dessa senhora sábia. “— Dona Muié!” Chamava-me Dona Procópia para mais uma 

história ou cantiga, quando o silêncio começava a incomodar.“— Essa cantiga, dona muié eu 

aprendi nem alembro mais. É do tempo dos bem antigo.” 
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 Eu respondi que eu também conhecia noutra versão, mas queria ouvir a sua cantoria. 

Ela sentada na frente da casa antiga de barro, começou a cantarolar e me encantar, enquanto 

espantava as galinhas que piavam sem parar.  

 

Cantiga caranguejo (folclore brasileiro)  

 

(refrão) 

 

Caranguejo num é peixe 

Caranguejo peixo22 é 

Caranguejo só é peixe 

Na vazante da maré 

 

Bate com essas mão 

Sapateia com esses pé 

Ronda ronda cavaleiro 

Pega a dona que quiser. 

 

Subi no pau mais arto 

Pra vê a porta do céu 

Eu conheço meu benzinho 

Me dá copa do chapéu 

 

(refrão) 

 

Eu vejo muié magra 

Não sai do meu sentido 

É doença ou é calibre 

Ou é maltrato do marido 

 

(refrão) 

 

Daqui lá na minha casa 

Eu não sei conto é que tem 

Acho longe condo eu vô 

Mas acho perto condo eu vem 

 

(refrão) 

 

 Ah, que delícia ouvir Dona Procópia batendo os pés e batendo as mãos em sincronia 

total com a canção, seu corpo cantarolava. Ela também estava se divertindo, eu percebi quando 

ela emendou numa outra cantiga sentada no mesmo lugar e continuava tocando as galinhas, 

assim como na imagem 14. Em seguida entoou uma nova cantiga: 

                                                             
22 peixe 
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Imagem 15: Dona Procópia no corredor entre a casa antiga e a casa nova.  

Comunidade Kalunga Riachão (Monte Alegre de Goiás)  
Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

 

Jovina (Folclore brasileiro) 

 

Encontrei Jovina lá no bebedô 

Pedi ela um beijo, ela me negô 

Eu tornei pedí, ela tornô negá 

Venha cá Jovina, vamu abraçá 

 

Tari tari tari 

Tari tari tari tari 

Ta tari tari tari tari tari tá tá 

 

Ôooo dona da casa 

põe azeite na candeia 

Não me chame de ‘iscate’ 

Que eu vô dá na casa aeia 

 

Tari tari tari 

Tari tari tari tari 

Ta tari tari tari tari tari tá tá 
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 Dona Procópia é muito boa de prosa. E hospedada na casa dela era uma história atrás 

da outra. Na última visita no final de setembro de 2018, enquanto Lucivânia, casada com seu 

neto, limpava a casa e lavava vasilhas, lá estava nós proseando. Eu mais na condição de ouvinte 

curiosa para saber da próxima prosa. Numa manhã de outubro de 2018, eu ouvi a fábula do 

Jabuti e o coelho. Lucivânia muito concentrada nas tarefas domésticas só dava uns sorrisos de 

vez em quando.  

No outro dia à noite, a fábula23 foi repetida. Que maravilha, porque consegui anotar tudo 

no meu caderno.  

 

O Jabuti e o coelho  

 

Essa históra é dum Jabuti mais o Cuêi que foi pro céu. Os dois saiu de parei. O Cuêi 

anda na carreira foi longeeeee e o Jabuti divagarzim, divagarzim. 

O Cuêi curria, curria, curria, i isperava. Aí o Jabuti ficava de cá de longe e cantava pro 

tempo passá: 

- Si ai, Si ai zagarêaê iê iê iê iê. Esse mungango num é bom fiais. 

O Cuêi besta parava pá oiá e o jabuti passava. E é vai, é vai, é vai... até o Cuêi corrê na 

frente de novo. O jabuti divagarzim cantava pro tempo passa outra veiz. 

- Si ai, Si ai zagarêaê iê iê iê iê. Esse mungango num é bom fiais. 

O Cuêi, vortava pá trás curioso de novo e o jabuti arcansava de novo. Foi uma luita. 

Cuêi na frente e jabuti atraiz. E quando Cuêi rompia ele cantava: 

- Si ai, Si ai zagarêaê iê iê iê iê. Esse mungango num é bom fiais. 

O Cuêi vortava e o Jabuti rompia, divagarzim ia longeeeeee.  

No fim o Jabuti chegou no céu primeiro e o Cuêi chegô por derradeiro! 

 

Dona Procópia contou a história achando graça do “cuêi”, o modo como ela fala 

“coelho”. A frase seguinte foi cantada por Dona Procópia: “Si ai, Si ai zagarêaê iê iê iê iê. Esse 

mungango num é bom fiais”. Um modo de dizer cantando que o coelho não era de boa 

confiança. Fábula que ela aprendeu há muitos anos e que gosta de recontar para quem deseja 

escutar.  

 

                                                             
23 Narrativa curta, em prosa ou verso, com personagens animais que agem como seres humanos, e que ilustra uma 

lição de moral. 
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2.2.2 Quita de Souza Ribeiro – uma doceira contadora de histórias 

 

 

Imagem 16: Bia Kalunga, Dona Procópia e Quita. Comunidade Kalunga Riachão (Monte Alegre de Goiás). 

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

Quita de Souza Ribeiro, nasceu em 02/fev/1967, em Vão de Almas, das mãos de uma 

parteira. Está com 52 anos é casada com Léo (filho de Dona Procópia), tem sete filhos (dois 

homens e cinco mulheres), e somente a filha caçula nasceu no hospital. Todos os outros seis 

nasceram em casa, também das mãos de parteiras. Ela tem quatorze netos (cinco homens e nove 

mulheres). Dos sete filhos de Quita, nenhum mora mais com ela. Tem filhas morando e 

estudando em Brasília e Goiânia.  

 Uma dona de casa muito zelosa com os afazeres domésticos e com seus filhos e netos. 

É com seu sorriso grande que acolhe as pessoas com o bom dia, boa tarde e boa noite. Sempre 

a vi bem humorada. Ela e o marido Léo vivem do sustento da roça e da vendinha que possuem 

ao lado da casa, onde tem de tudo um pouco: café, gás e cachaça com raízes, que tem nomes 

engraçados que Quita coloca. Eu não consegui anotar porque a prosa estava muito boa e não 

tinha jeito de fazer ‘pausa’ para anotar nada. Eu não resisti e experimentei um pouquinho da 

cachaça da Quita. Dona Procópia que estava só “espiando”, asseverou: “— Dona Muié! Bebe 

muito não, senão num vai dá conta de vortá pra casa”. 

Quita conhece muitas raízes e árvores frutíferas do seu quintal, ou melhor, das serras 
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que cercam a Comunidade Riachão. O cajuzinho do cerrado é seu preferido para fazer doces. 

A venda dos doces em caldas é um sucesso. Eu tive o privilégio de saborear do doce e de suas 

histórias. Quita gosta das histórias engraçadas, como ela mesma diz. Ela conta o conto popular 

“Chiquinha e Don Varão” publicado no livro “Kalunga – histórias e adivinhações”. Aqui o 

comentário por Baiocchi:  

 

Dom Varão ia guerrear todo ano, adoeceu, sua filha após convencer o pai, 

veste-se de homem e vai em seu lugar. Em poesia e versos cantados apresenta, 
as peripécias passadas por Chiquinha, onde a paixão de um namorado quase a 

descobre. A presença do maravilhoso está na figura da mula que vigia o sono 

de Chiquinha. Pressentindo o perigo representado pelo conselho que o 
apaixonado recebeu de sua mãe: “Oh! Meu filho leva-o debaixo da fulozeira. 

Se amanhecer flor na rede é mulher. Se não aparecer é homem”. A mula 

passou a noite soprando as flores que caiam em Chiquinha: “A flor caía e a 
mula soprava”. No final da história Chiquinha foi salva pelo filho. A trama 

tem como pano de fundo a importância da obediência aos pais e os laços de 

família, a afetividade e o respeito aos animais (2010, p. 09).  

 

 A antropóloga citada acima colocou a história em duas versões: uma do modo em que 

Quita conta e outra adequada às normas gramaticais da língua portuguesa. Os textos na íntegra 

estão no anexo 1.  

 

Chiquinha e Doins Varão 
Diz que era uma Chiquinha e Doins Varão.  

Todo ano ês’ia na guerra guerreá. 

Todo ano ês’ia. 

Quando deu no tempo de Doins Varaõ í, tava duente não deu de í.  
(BAIOCCHI, 2010, p. 24) 

 

Chiquinha e Don Varão 
Existiu uma Chiquinha e Don Varão.  

Todo ano (Don Varão) ia na guerra guerrear. 

Todo ano ele ia. 

Quando chegou o tempo de Don Varão ir, estava doente e não poderia ir.  
 (BAIOCCHI, 2010, p. 24) 

 

Eu tive o privilégio de ouvir ao ‘pé do ouvido’ com as boas gargalhadas da Quita: 

“— Uai menina, eu sei contá uma histora da Chiquinha e Don Varão. Vô vê se alembro. 

Eu contei tem muito tempo pá “dona Meire”. Ela contou para a Mari Baiocchi, da UFG. 

 Na versão que eu ouvi e gravei no áudio do celular, percebi algumas palavras diferentes 

do texto impresso no livro de Baiocchi. Quita contava com o rosto alegre, os olhos brilhavam, 

ela contava, parava, sorria e continuava. Apenas eu e ela. E parecia que ela contava para uma 

multidão. Fazia pausa, ria novamente, eu ria junto e seguíamos com a deliciosa narrativa. Para 
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Esther Jean Langdon (1999)  

 

As narrativas não são consideradas mais como textos fixos, dentro de uma 

definição da tradição folclórica na qual o mais autêntico é julgado ser o mais 
fiel à sua forma original. Mais propriamente as narrativas são formas vivas 

produzidas através da interação social para informar à platéia e também para 

diverti-la com força, espírito, riso e drama (p.19).  

 

 Era exatamente isso que Quita fazia, sua história era uma narrativa viva, dramática. Ah, 

estar em campo vivido foi pra mim um aprendizado plural, pois aprendi muitas coisas num 

tempo curto e rico. Assim começa a história que ouvi: 

 

CHIQUINHA E DON VARÃO 

 

“Tinha a Chiquinha e Don Varão.  

Diz qui todo ano os homi tinha de saí de casa pá guerriá. E condo chegô o tempo de 

guerriá don Varão ficô duente e não deu de í.” 

Chiquinha falô: 

— Oh pai, eu vô no seu lugá. 

Chiquinha era muié e num podia ir guerriá. Porque podia morrê.  

Ai Don Varão falô: 

Num vai. É mió ocê ficá. 

— Ah pai, eu aparo o cabelo, carço butina e vô disfarçada e muntada e ninguém vai 

disconfiá de nada.  

— Ah! Chiquinha, eis mata ocê. 

— Num mata pai. 

Aí, mesmo assim, ela arrumou tudo, dimudô o cabelo, arriô uma mula e descambô.  

Lá tinha um homi que o povo chamava de Cristo.  

Aí ela chego lá deu bons dias pr'ele. 

__ Bons dias, Cristo! 

— Bons dias, Don Varão! 

—Don Varão, ocê custô chegá demais moço. 

— Custei memo, mais eu vim. 

Aí logo na saída dela na casa dela, seu pai Don Varão falô pr’ela: 

 

CANTO 

Chiquinha, meu bem Chiquinha 

Isto é eu vou fazê (bis) 

Sê tem o cabeli grande 

Ele deve a conhecê (bis) 

 

Meu pai, mió paizinho  

Mió pai do mió coração (bis)  

A de mim uma tisôra  

Mió cabelo eu para ele (bis) 

 

Meu pai, meu paizinho 
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Mió pai do mió coração (bis)  

A de mim uma butina 

Que meus pé iscondarei (bis) 

 

Meu pai, meu paizinho  

Mió pai do mió coração (bis) 

A de mim um porta-seio  

Que mió peito iscondarei (bis) 

 

Aí, diz qui condo ela chegô lá 

O Cristo falô pr'ela: 

— Don Varão vamu ali numa loja. 

E Don Varão seu pai avisô ela, que s’ela chegasse, ele chamass'ela pra i iscoiê chita lá 

na loja , qu'ela pudesse pegá o mais feio e deichá o mais bunito. 

E o tal Cristo insistiu né.  

— Oh! Don Varão, vamu numa loja. 

— Vam'bora. 

Don Varão, o pai dela avisou: 

Se tivesse um brim branco que era pr'ela pegá que era home e se fosse chita era muié. 

Aí diz qu'ela chegô na loja e foi pegano tudo deferente.  

O Cristo falô: 

— Oh! Don Varão, mais que chita bunita! 

— É moço, bunita mesmo, quem larga de pegá no brim pra pegá ni chita!  

 

O Cristo tava desconfiado daquele Don Varão, pensando que era uma muié. Contou as 

coisa pra sua mãe dizeno uns verso: 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis)  

Não pego ni chita não  

O rosto de Don Varão (bis)  

É de muié, de home não 

 

Aí diz que mãe do Cristo falou: 

— Oh! Meu fio lev'ele pá ariá vasia. Lev'uma cuié bunita e um gaifo feio, chega lá se 

ela pegá na cuié é muié, se pegá no gaifo é homi.  

 

Aí diz q'ele falô: 

— Oh! Don Varão vamu no córgo. 

— Vam'bora. 

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

— Oh! Don Varão que cuié bunita. 

— É memo moço. Quem larga de pegá ni gaifo pra pegá ni cuié.  

 

Cristo tornô a vortá pra sua mãe: 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis)  

Não pegô ni cuié não  

O rosto de Don Varão  
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É de muié, de home não (bis) 

 

— Tá sem jeito mãe, cumé que fais? 

— É meu fio, lev'ele nu'a horta. 

Chega lá s'ele pega ni cravo é home se pega ni rosa é muié. 

— Vamo Don Varão, qui rosa bunita! 

— Bunita, memo, moço! Quem larga de pega ni cravo pra pegá ni rosa...  

 

Aí Cristo vortô outra veis no rumo da mãe dele. 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis) 

Não pegô ni cuié não 

O rosto de Don Varão. (bis)  

É de muié, de home não. 

 

— Cumé que fais mãe?  

Aí diz qu'ela falô quêle: 

— Oh! Meu fio lev'ele pôr dibaixo da fulozeira. 

Chega lá cê spia o cavalo. Se manhecê fulô na redó é muié e se num amanhecê é homei  

Eis foi pra fulozeira: 

— Don Varão vamu dormí dibaixo do pé de manga acolá? 

— Vam'bora. 

Chegou lá, dizarriô, apiô os cavalo ai memo, armô as rede. 

Um deitô dum lado e o outo do outo. 

Aí diz que quando fulô caia a mula soprava. 

Fulô caia e a mula soprava. 

Fulô caia e a mula soprava, até o dia limpô. 

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

— Oiô, oiô, oiô e num amanheceu ninhuma fulore.  

Aí Cristo vortô no rumo da mãe otra veiz. 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis)  

Num manheceu fulôre não  

O rosto de Don Varão  

É de muié, de homi não. (bis) 

 

Ele falô pr'ela: 

— Tá sem jeito mãe, nois num vai discubri.  

Ela falô pr'ele assim: 

— Lev'ele pro rio, chega lá ocê sabe. 

Aí já era palavriado prá hora que ele tivesse tirando roupa os minino chegá tráis del, que 

o pai tava morto, a fia tava morta. 

— Oh! Don Varão vamu pro rio banhá, tumá um banho? 

— Vam'bora. 

E rompero, tudo muntado, potoc, potoc, potoc, potoc... 

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

otro tira a ropa toma merguiá. A água tava friiiiaaaaaa.  

 



65 

 

Aí diz que chego o fio: 

— Meu pai, meu pai, eu vim aqui dipressa porque Don Varão tá ruim, meu pai tá ruim, 

Chiquinha, tamém tá ruim. 

Quê prancê i lá breve, breve, que de ruim não tem mais pá onde. 

 

Chiquinha assuntou com zói arregalado, pulou na mulinha dele, sartô o mininu na 

garupa e fincou o pé na carreira. E sumiuuuuuuuu... 

E os ôtro virô e correu atrais pa alcainça pra modes sabê o que que era. Era muié ou 

homi? 

Ninguém alcainçô e esse mistéro ficô pra sempre.” 

 

Quita deu boas risadas por causa do final e eu também ri. A oralidade no texto são 

marcas do que foi contado, gravado e anotado para descrição mais próxima da realidade.  

 

Dona Procópia e Quita, sua nora, me contaram uma história ‘curiosa’, como seus filhos 

foram apresentados à lua. A matriarca Procópia depois de falar das suas dores do parto, disse: 

 

“—meninu ou menina quando nascia tinha que ficá sete dia sem saí do quarto. Primero tinha 

que sê apresentado pra lua, depois do sol e só assim saí de dendi casa”.  

Quita acrescentou: 

 “— tinha que deixá uma candeia com azeite acesa sete noite com medo da bruxa chegá e 

chupá o umbigo do mininu. Só apagava a candeia de dia”.  

Eu perguntei Dona Procópia se fazem isso ainda e ela respondeu: 

 “— ih hoje tá tudo deferente, as criança nasce cedo, de tarde já saiu pra fora. Tudo 

dimudado”. 

Em ocasiões diferentes, quando eu visitei Quita e Dona Procópia nas suas casas, entre 

uma prosa e outra, me declamaram os versos utilizados na apresentação da criança para a lua: 

 

Lua, luá, toma seu filho pra podê batizá 

Se fosse muié eu dava 

Mas como é homi num dô 

Cê toma lá e dê cá (3x) 

 

Lua, luá, toma sua filha pra podê batizá 

Se fosse homi eu dava 

Mas como é muié num dô 

Cê toma lá e dê cá (3x) 

Lua, luá, toma seu filho pra nois criá 

Depois de criado pra nois batizá. 

 

Neste momento, tive a impressão de estar bem diante de histórias de grande valor, do 

tesouro carregado de memórias e identidades, que procurava. As duas, sogra e nora, que mais 
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parecem mãe e filha, pelo cuidado e amizade que nutrem uma pela outra, contaram também que 

os homens soltavam foguete no nascimento das crianças; que as mães só saiam do quarto depois 

de sete dias; que a ‘muquequinha’ e a criança precisavam ser embaladas em cima de uma 

fogueira. Na minha cabeça, faiscavam ideias para criar histórias com minhas ‘fulustrekices’. A 

Bia Bedran, contadora de histórias carioca, fala do narrador que se envolve a si próprio e com 

o outro por meio da construção das narrativas:  

 

O narrador é um mestre do ofício de se entregar a uma experiência profunda, 

de penetrar na natureza das coisas, de carregar de sentido os fatos narrados, 
imprimindo a sua memória para cunhar o jeito de transmiti-los e fazer com 

que a narrativa também se imprima e se construa no ouvinte (BEDRAN, 2010, 

p.74). 

 

Foi inevitável relacionar os fatos narrados por elas com as histórias que também ouvi 

de minha mãe e madrinha, conforme descreverei mais adiante. Essas mulheres com suas 

narrativas aguçaram minhas memórias. Além disso, esses momentos de partilhas, na qualidade 

de “ato performático”, isto é, “um evento situado num contexto particular e construído pelos 

participantes” (HARTMANN, 2001, p. 19), imediatamente atiçava minha Fulustreka, isto é, o 

desejo de recontar a história dessas filhas da lua. Há citações do elemento lua em outra pesquisa 

em Riachão:  

[...] o vento, a chuva, o relâmpago e a lua são elementos místicos com forte 
poder regulador sobre a comunidade. Por meio das crenças e do animismo, as 

pessoas conferem a esses elementos vida e inteligência para agir com o poder 

de mudar o curso normal da atividade cotidiana. Isso era perceptível em vários 
relatos e acontecimentos. Certa tarde, por exemplo, todos estavam sentados 

no terreiro da cozinha quando dona Procópia e dona Lina ficaram de pé e 

disseram: 
—Oia lá, a lua nova tá saino. 

Nesse momento todos se levantaram, até as crianças, perguntei então: 

—Tem que ficar de pé? 

Dona Procópia respondeu como se fosse muito natural, que todos 
soubessem daquilo: 

—Se a gente vê a lua nova saí sentado, aí coisa ninhuma dá certo prá gente. 

A colheita num dá nada. As criação morre. 
Lina completou: 

—Se minino vê isso, fica fuxiquero. Quem tá duente se tivé que morrê, morre 

na passage da lua. Ela passa é cum força mesmo e leva a vida de quem tá 

duente. 
Dona Procópia acrescentou: 

—Hí minina, quando a gente tem dor na junta ou nas perna, do jeito que eu 

tenho, dói é mais; a gente fica sem durmí até a lua cabá de passa 
(setembro, 2005) (JESUS, 2007, p. 72).  

 

 

2.2.3 Lourdes Fernandes Souza – uma escritora: Bia kalunga 
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Quilombo Kalunga  (autoria Bia Kalunga) 

 

Quilombo Kalunga símbolo de resistência 

Aqui foram reconstruídas novas vidas 

Que hoje é nossa existência. 

Lutamos pela vida e pela conjuntura 

Do nosso Território 

Aqui há vidas, há um povo de saber único. 

Que quer viver e reviver! 

Com dignidade ter nossos direitos 

Que nos foram roubados 

A nossa vida foi de escravidão, 

Muitos castigos e maltratação, 

Fomos capturados, acorrentados, 

Nossos corpos mutilados sem poder dizer não 

No poder dos senhores concentravam o nosso chão, 

Chão de produzir, chão de florir, 

Aqui construímos nossas vidas 

Em um Quilombo a resistir 

Kalunga amado, lugar sagrado, 

Único e gostoso de viver 

Nunca deixará de existir 

O amor eterno e fiel nasce aqui! 

Meu Kalunga, meu lugar natal, 

Vou te amar até o meu final, 

De Norte a Sul.de Leste a Oeste. 

Meu QUILOMBO Kalunga 

Está no Centro-Oeste, 

De um mundo capitalista 

De uma nação formada sem pensar 

Hoje é Brasil 

E o Quilombo Kalunga faz parte deste lugar 

Viva a África! Viva o Brasil! 
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Viva o Quilombo Kalunga 

Com sua cor anil! 

 

           (Revista Xapuri Socioambiental – ano 3, nº 30, 2017) 

 

 
Imagem 17: Bia na casa da sua Iaiá Procópia. Comunidade Kalunga Riachão (Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

A escritora teve a quem puxar, herdou da sua mãe a espontaneidade de falar. Bia 

Kalunga é nome artístico da professora Lourdes Fernandes Souza. Nasceu em 30/jul/1984, em 

Riachão, das mãos de parteira, 34 anos, neta de Dona Procópia e filha de Quita. Muito 

comunicativa e também como a vó, é líder da comunidade. Casada com Wiliam, mãe de Uriel 

(10 anos), dos gêmeos: Uigmê e Luara (3 anos). Uma lutadora e vencedora, pois mesmo casada, 

mãe de 3 filhos (1 casal de gêmeos com 3 aninhos) morando em Riachão, conseguiu  graduar-

se em Educação do Campo – Linguagem (UnB – Universidade de Brasília). Sua caminhada 

acadêmica não tem parada, atualmente faz uma especialização em Brasília e almeja “um 

mestrado”, me disse. Bia é mesmo uma mulher que atravessa fronteiras, do seu território, do 
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seu mundo Kalunga e da condição de mulher quilombola. Ela escreve poesias e tornou-se 

membro da Academia de Letras e Arte do Norte Goiano, da cidade de Formosa.  É uma 

professora dedicada, com contrato temporário na Escola Estadual Kalunga II, em sua 

comunidade – Riachão. 

A neta de Dona Procópia é também conselheira da Associação Quilombo Kalunga – 

AQK e vice presidente da Epotecampo (Associação de estudantes e comunidades rurais). Além 

disso, participa de todos os eventos que é convidada e movimentos de luta com a temática negra, 

visto que é uma defensora de seu povo. Eu a conheci nas formações de professores de escolas 

quilombolas. Carrega na sua pouca idade incontáveis histórias dos seus antepassados, que 

reconta com maestria. Todo evento que ela participa nos presenteiam com histórias de sua 

própria autoria e narrativas vividas. A narrativa faz parte da vida Bia, pois é algo presente no 

discurso humano, como explica Ester Jean Langdon:  

 

A narrativa faz parte do discurso humano, permeia o discurso cotidiano, mas 
também o evento de contar pode ser reservado para momentos especiais, 

marcado por contextos específicos onde os membros de um grupo se juntam 

para se divertirem e se comunicarem (LANGDON, 1999, p.20). 

 

O poema Quilombo kalunga foi publicado na revista Xapuri socioambiental (2017), de 

Brasília. Um poema que narra a trajetória e o desejo de homens e mulheres que lutam por 

dignidade num território até pouco tempo atrás, praticamente isolado. 

Bia, com suas poesias, parece ser uma mulher que não tem medo de contar sua história 

e de tantas outras mulheres das diversas comunidades que ela atua do Território Kalunga. Na 

escola, ensina seus alunos a fazer poesia, inspirando seu povo a valorizar a ancestralidade por 

meio da temática: “Ser Kalunga”. Bia ensina estudantes e a si mesma a contarem histórias em 

versos. 

 

2.2.4 Domingas dos Santos Fernandes – uma artesã dos retalhos 

     

Domingas dos Santos Fernandes, nasceu em 15/mar/1953, no Riachão, das mãos de uma 

parteira. Está com 66 anos e casada com Elpídio, com quem teve cinco filhos (três homens e 

duas mulheres). Algo que me deixou curiosa, das duas filhas, Domingas têm doze netos. No 

total, são vinte netos (seis homens e quatorze mulheres) e duas bisnetas.  
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Imagem 18: Dona Procópia com a filha Domingas. Comunidade Kalunga Riachão (Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

Domingas, filha de Dona Procópia, teve todos os filhos em casa com parteiras, tem cinco 

filhos no total, as duas mulheres têm seis filhos cada uma; tem vinte netos e duas bisnetas. Toda 

“acanhada” disse que aprendeu a “desenhar” o nome. Bia ensinou a tia a escrever, mas 

Domingas disse que esqueceu, que “— a cabeça num ajuda”. 

Apesar da aparência tímida e franzina pareceu-me, enquanto a observava na “oficina de 

farinha” (imagens 19, 20 e 21), ser uma mulher de muita força, trabalhando com vigor desde 

todo o processo, ou seja, do descascar da mandioca até torrar a massa. Tudo isso no mesmo dia, 

fiquei admirada com a força física da mulher. Lá é costume que os homens plantem a mandioca 

e que as mulheres fiquem responsáveis pela oficina de farinha, do começo ao fim, sem a ajuda 

dos homens. Porque lá, na comunidade, cada um tem suas obrigações. 
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Imagem 19: Domingas na oficina de farinha enchendo o tapiti com massa de mandioca. Comunidade Riachão 

(Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 
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Imagem 20: Domingas com o tapiti na árvore com suporte de pedras para escorrer a água da massa da 

mandioca. Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

 

Imagem 21: Domingas peneirando a massa de mandioca para torrar.  

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Vanusa Nogueira Neves (2017) 
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Em intervalo do árduo trabalho, pedi um pouco de linha de costura  e ensinei Domingas 

e Dona Procópia a bordarem, com linha fina, o nome ‘Kalunga’, nos tapetes de retalhos que a 

Dominga faz na máquina de costura. Elas vendem esses produtos, tapete e farinha, como forma 

de sustento, para visitantes e nos festejos.  

Nas nossas conversas, Domingas falou da sua vida, onde nasceu, da costura, do trabalho 

na roça, da dança e quando foi pela primeira vez à cidade: “— Eu dançava inté o dia amanhicê. 

E depois que casei tamém. Nasci lá em São Pedro, onde tem o córgo bezerra. Morava na areia 

muito tempo. Mudei pra Riachão já era mocinha. Eu brincava muito e cantava com meus fio. 

Eu num dô conta mais de cantá. Agora a mimória num frimô mai não. Eu faço a cova e planto 

mandioca. Qondo é bastante, os homi mexe, ajuda. Tapiti num dura um ano não. Oficina de 

farinha vai de janêro inté agosto/setembro. Tia Antonha falava ceis custura que ceis prende. 

De máquina de pé num dô conta não. Eu ganhei essa de mão de presente. Eu fazia côcha 

custurada na mão. Fui na cidade a primêra veiz qondo fui casá em Monte Alegre na igreja. Pá 

comomorá aqui no kalunga teve um bolim. Minha fia Alzira casô na Romaria Nossa Senhora 

D’Abadia, em Vão de Arma. Lourença casô na fogueira de São João. Se ocê pitá, ocê chila.”  

Domingas disse que não lembrava muito das histórias do Território Kalunga. Mas logo 

foi me dizendo:  

“— Eu fiquei sabeno do homi que virava onça puraí. Nesse tempo que virava onça eu num 

tinha nascido.”  

Eu fiquei muito curiosa para ouvir Domingas contar. Essa história eu encontrei no livro Estórias 

Quilombolas (2010) e na formação de professores de escolas quilombolas em Campos Belos 

2017. Ver em anexo. Ouvi durante a oficina que ministrei, inclusive, um dos professores disse 

que era verdade e que o homem que virava onça tinha morrido há dois anos.  

 

Um homi qui virava onça por aí 

 

Puraqui na comunidade conta que havia um homi que de noite virava onça. Mais só 

virava in noite de lua cheia. Uma veiz ele virô onça e matô uma nuvia na fazenda do fie dele. 

O fie viu a nuvia morta e ficô abestaiado: é coisa de onça. Numa noite arresorveu ficá de tucaia 

pá pegá. Num é divê que era o pai dele. Num atirô nada. A onça fugiu. O fie contô o que viu pu 

pai dele. O povo fala que era maldição pré’le. Eis começô a rezá muito e o homi num virô mais 

onça foi nada. Diz que foi verdade. O povo que conta. 
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Assim como a Domingas disse que “o povo que conta”, eu concordo com ela. Eu apenas  

ouvi e gostei. Eu não tenho coragem de sair por aí caçando quem começou essa história. Se 

você que acabou de ler aqui quiser arriscar, vá em frente e me conta depois. Eu já tô contente 

com as versões que ouvi. 
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2.2.5 Lucivânia Pereira da Cunha – uma futura professora  

 

Imagem 22: Lucivânia com os filhos: Maria Aparecida, Gilvan e Kaike. 

Comunidade Kalunga Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

 

Lucivânia Pereira da Cunha  nasceu em 11/julho/1989, tem 29 anos, casada com 

Genivon (filho de Domingas), nasceu em Riachão das mãos de parteira, tem quatro filhos: 

Lucília (11 anos), Maria Aparecida (9), Gilvan (8) e Kaike (5). Quita foi a parteira da Maria 

Aparecida e Gilvan. Os outros nasceram no hospital em Monte Alegre. Essa mãe guerreira, 

trabalha na roça, planta mandioca e milho, capina no sol quente para ajudar no sustento da 

família. Em 2017, Lucivânia me disse: “— Só trabalho na roça memo”. Quando a reencontrei 

em 2018 ela estava trabalhando de arrumadeira na casa da Dona Procópia.  

 Domingas tem uma companheira para a “Oficina de Farinha”, sua nora Lucivânia. Eu 

acompanhei o trabalho das duas guerreiras. Fui surpreendida quando cheguei com Dona 
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Procópia e vi duas mulheres fazendo a ‘Oficina de Farinha’, é assim que elas chamam o ofício 

de fazer farinha num dia todo. Como disse Lucivânia: “— Tem qui levantá cedo pra cuidá de 

tudo e torrá no mesmo dia. É um assim memo.” E Domingas continuou: “— nós só para pra 

armoçá.” Pelo jeito o dia de ‘fazer’ farinha é muito intenso, como já foi dito por outra 

pesquisadora: 

 

Nem o dia acabou de amanhecer, toda família já está em volta do monte de 

mandioca, cada um com uma faca e, com golpes precisos, todos descascam as 
mandiocas até encher algumas vezes uma buraca velha, cujo volume é 

despejado no cocho, colocado ao lado de outro onde se efetuará a ralação. Este 

cocho, normalmente, está cheio de água que serve para limpá-las antes de 
serem raladas (JESUS, 2007, p. 88).  

 

 Se alguém me contasse eu não acreditaria, elas carregam até mais de 20kg de massa no 

tapiti com uma ‘leveza’ que parece ter apenas dois kg, de acordo com as imagens 23 e 24. 

 

 

Imagem 23: Lucivânia com o tapiti de massa de mandioca. Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). 

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 
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Imagem 24: Lucivânia colocando pedra na árvore para prensar o tapiti de massa de mandioca.  

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

Eu precisei ficar muito atenta para conseguir acompanhar a velocidade das duas 

mulheres. Lucivânia está cursando o 8º ano do Ensino Fundamental, da escola local. E disse 

que não cansa “— num canso pra nada não”; Eu vou feliz estudar para aprender mais, né?  

Brinquei de casinha, fazia casinha de pau e paia de tudo que achava do mato e brincava dento 

dela. Brincava de cozinhadinha. Eu quero sê professora, vou fazê faculdade sim. Quando eu 

tenho devê da escola eu só cuido do deve e eles tamém. A gente dorme tarde. Eu inda vou sê 

uma professora sim. É o que mais quero.”  

Lucivânia participou da sussa e brincadeira da peneira com outros estudantes na 

formação de professores em Campos Belos, conforme imagem 25, abaixo. Eu nem imagina que 

estava diante da mulher que só conheceria no Riachão. Eu nem imaginava que estava diante de 

uma lutadora e futura professora.  
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Imagem 25: Lucivânia com outros estudantes da Escola Calunga II.  

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 
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CAPÍTULO 3 

 

HISTÓRIAS PELA ESTRADA AFORA 

 

3.1 Seleção e produção das histórias 

  

 A ‘lição de casa’ mais difícil talvez tenha sido escolher histórias para levar para as 

comunidades quilombolas que passei em 2016, 2017 e 2018. A dificuldade se dava pelo fato de 

não conhecer as comunidades e nem as histórias e imaginários do povo kalunga. Tive receio ao 

escolher o repertório, pois não queria levar os clássicos dos contos de fadas. Eu pretendia levar 

histórias para nos aproximar e deixar o mundo da imaginação criar e recriar cenários e 

personagens diversificados; visitar lugares nunca imaginados; me tornar personagem e entrar 

na história. Tomei coragem e enchi minha sacola das histórias que eu gosto para compartilhar 

com crianças e adultos dos caminhos do cerrado. Aos poucos, em cada encontro com as pessoas 

o repertório escolhido foi criando formas próprias do ‘meu jeito de contar’. Pois contar também 

é dar liberdade do ouvinte/espectador receber e apreender o que mais gostou ou chamou a 

atenção. Nunca saberemos por completo o que se passa na cabeça de quem escutou ou contou 

algo. Bia Bedran, nos leva para o universo desse ‘ouvir e contar’ carregado de imagens, 

significados e ressignificados:  

 

A palavra vai desvelando um mundo de imagens que, para cada um que ouve 

e experimenta entrar na história, é singular, único e rico. Se pudéssemos filmar 

os cenários criados mentalmente por cada indivíduo que participa de uma roda 
de contos, não encontraríamos nenhum igual ao outro. Eis aí uma 

característica peculiar da arte de contar histórias e, por conseguinte, de ouvi-

las, o que nos confirma a relevância desta prática, hoje e sempre (BEDRAN, 

2010, p.61). 

 

 Em 2017 e 2018, na Comunidade Riachão, apareci de ‘mala e livros’ com O camaleão 

e Dona Preguiça; parlendas; brinquedos cantados; contos populares africanos: galinha d’angola, 

baobá; contos literários: Boiuna (Antônio Ricardo Eckert), Kamazu (Carla Caruso), Os ibejis e 

o carnaval (Helena Theodoro) e O que teria na trouxa de Maria (Diane Valdez), a mesma que 

contei em Engenho II com a trouxa na cabeça. A primeira vez, em julho/2017, reuni os bisnetos 

de Dona Procópia, coloquei meu figurino e brinquei com as crianças e as histórias. 
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Imagem 26: Glorinha Fulustreka com a história da Boiuna e bisnetos da Dona Procópia debaixo do pé de 

Cagaita. Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: arquivo pessoal (2017) 

 

 As crianças também contaram e recontaram comigo, ensinei a elas uma cantiga e 

cantamos juntas:  

 

E agora minha gente uma história vou contar 

uma história divertida muita gente vai gostar 

 

Refrão: rê rê rê trá lá lá (4x) 

 

E agora minha gente, a história terminou 

Bata palmas com alegria, bata palmas quem gostou. 

 

 

Dona Procópia e sua filha Domingas, depois da história do Camaleão e dona preguiça, 

pegaram o avental (imagem 27) e observaram todos os detalhes da história. “— ispia aqui 

Duminga.”  
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Imagem 27: Dona Procópia e Domingas – avental de histórias do Camaleão e Dona Preguiça Comunidade 

Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 

 

Em julho fiquei quatro dias no aconchego do doce lar de Dona Procópia. “— O povo? 

Todo mundo fica quim casa. Vem homi e muié buscar percura, tirá retrato, filmá. Uma veiz 

veio um povo que eis fazia a comida deis. Trazia tudo”. Ela gosta de receber as pessoas. Nesses 

quatro dias eu contava uma história por dia só pra ela, às vezes só para as crianças. Contava 

para os adultos juntos. Não tinha tempo e lugar determinado. Na casa da Quita, do lado, eu 

também contava e ouvia. Meu campo vivido no Riachão foi repleto de histórias que contei, ouvi 

e também criei. A contadora de histórias, Juliana, a Ju Cata-histórias, fala da importância de 

compartilhar nossas histórias: 

 

[...]o narrar, o ato de compartilhar suas histórias ou reproduzir aquelas que nos 

provocaram alguma inquietação, vem legitimar a experiência, dar 
continuidade ao processo de transformação do indivíduo, que se iniciou com 

o momento da percepção. Este processo não só aguça o espírito para estar mais 

atento às experiências, como também provoca os sujeitos que ouvem, 
desafiando-os a compartilhar também suas histórias e, por conseguinte, 

colocar o ser sensível a serviço delas (MACHADO, 2015, p. 27). 

 

As falas das mulheres do Riachão que compõem este trabalho são escritas do modo e 

jeito de cada uma pronunciar, contar e performar, algo que representa a diversidade linguística 

e a cultura local. A pesquisa da Bia Kalunga realça a importância de conhecer e respeitar a 
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variação das falas e expressões das pessoas de uma comunidade. A neta ao escutar sua Iaiá 

Procópia, procura destacar o modo de falar, de comunicar algo:  

 

Nas transcrições da fala, está presente a variação fonético-fonológica que é 

caracterizada pelas diversas formas que uma palavra é pronunciada, seja pelo 

acréscimo, decréscimo ou substituição dos fonemas. [...] essas falas são 
vernáculo materno muito presente na comunidade. (SOUZA 2014, p. 49) 

 

O melhor dessa ‘história’, na minha primeira visita de julho de 2017, é que fui 

surpreendida por Dona Procópia e sua nora Quita, que em momentos diferentes contaram uma 

mesma história que me levou ao ‘mundo da lua’. Cada uma com seu jeito de contar como 

nasceram e foram apresentadas à lua e como apresentaram seus filhos e filhas.  

Procópia: “— Antigamente os fiie nascia aqui memo na roça. Mininu ou minia quando 

nascia tunha qui fica sete dia sem saí do quarto. Primero tinha que sê apresentado prá lua. 

Lua crescente era a mió.”  

Quita: “— Aí ficava livre prá saí de dentro de casa quando a famia quisesse. A mãe 

ficava inté treis dia no quarto sem sair e pegá vento pá num aduecê. Os mais véio falava que 

tinha que oiá e vigiá o quarto pruquê a bruxa pudia chupar o imbigo da criança. Era um jeitio 

de protege o imbigo. Criança é muito sensível. Necessita cuidá direito.” 

Procópia: “— Hoje tá tudo dimudado, as criança nasce cedo, de tarde já sai pra fora.” 

Quita: “— De noitio com lua, os cumpadi ou as cumadi podia entrá na camarinha pra 

juntar as roupa da criança. Fazê uma muquequinha pá modo passá na palha de fogo e dizê os 

verso pá lua. Podia sê quarqué lua com sete dia. Tinha que vigiá porque tem lua que demora 

aparece. Às veiz só de madrugada.”  

Procópia: “— Tem lua qui fica iscundida. Pricisa rezá pr’ela aparecê. Tem umas 

baixinha que alumia até a sala. Um clarão bonito.”  

Quita: “— Minha fia Lucimária, que tem o apelido de Chuta, foi a dona Mêri Baiocchi 

que batizô na lua.” 

Procópia: “— Hoje, hum hum, ninguém faz isso mais não. Antigamente era bão pruquê 

o povo vinha de longe pra vê os mininu nascido e a lua no terrêro.”  

Quita: “— Sortava até foguete qondo nascia criança.”  

 

 Eu fiquei emocionada por saber desse ritual de antigamente. E contei pra elas que 

quando nasci meu pai soltou também uma caixa de foguetes às 2h da madrugada. Assustou todo 

mundo do povoado. “— Hum, agora fiquei curiosa pra saber se tinha lua no dia. Eu acho que 
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eu também sou filha da lua”. E rimos juntas. 

Eu nunca tinha lido algo a respeito e nunca ninguém falou disso para mim. Depois que 

retornei para minha casa em Goiânia, refiz as malas e fui para a Bienal Internacional do Livro 

– RJ, convite da Seduce/Go. Foi lá no Rio de Janeiro que fiquei boquiaberta quando vi um livro 

que falava desse ritual de apresentar filhos para a lua, “Os Ibejis e o Carnaval”, da escritora 

Helena Theodoro (2009):  

 

[...] segundo a tradição, as crianças foram apresentadas à lua, que era cheia e 

por isso mesmo portadora de muita sorte e de muita felicidade para eles. A 
vovó, a mais velha da família e o pai, entoando versos ao som do tantã, fizeram 

a apresentação. 

Ó lua protege 

E ajuda a criar 
Os gêmeos chegaram 

Para melhorar 

A vida do povo 
Deste lugar 

Ó lua proteje 

E ajuda a criar! (p. 08) 

 

A partir desse livro, parece que em todas as outras leituras a lua iluminava meu caminho. 

E quanto mais lia, mais clareava as ideias para eu reelaborar e escrever a história da lua, para a 

Comunidade Riachão, baseada no que ouvi de Dona Procópia e Quita. E foi no artigo de Aviz 

(2015), que aprendi por meio de Kenguelekezê, de Mocambique,  outras referências sobre o 

ritual de apresentar crianças à lua:   

 

Kenguelekezê é uma expressão proferida (na verdade, gritada) nesse tipo de 

cerimônia enquanto alguém que segura o bebê o balança e lhe mostra a Lua. 

Na realidade é uma dupla apresentação: apresenta-se o bebê à Lua e, ao 
mesmo tempo, a Lua ao bebê. Nas tradições bantas acredita-se que muitas 

doenças que atacam aos recém-nascidos têm a ver com esse astro, inclusive 

uma conhecida como doença da lua, que se manifesta como uma epilepsia. 
Durante a cerimônia de dar nome ou de “tirar o bebê” (tirar o bebê significa: 

apresentação do bebê, geralmente um mês após o nascimento – kenguelekezê), 

que geralmente coincidem, deve –se mostrar o bebê à lua para que ela seja 

mais piedosa e generosa, e assim ele cresça com saúde. Esses hábitos tendem 
a desaparecer sobretudo nas cidades, onde os jovens já dão nomes aos filhos 

sem nenhuma cerimônia – em geral, são escolhidos antes mesmo do 

nascimento. Mas no campo ainda se faz todo o ritual: mesmo quando o bebê 
sai da maternidade, caso tenha nascido na cidade, fica sem nome e aguarda 

essa cerimônia para recebê-lo (p. 144). 

 

 Assim, a partir da história oral contada por Dona Procópia e Quita, e ainda, motivada 

pelo conto literário “Os Ibejis e o Carnaval” e no ritual Kenguelekezê, eu estava com muitas 
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ideias, muitas palavras soltas para juntá-las numa mesma história. Agora, peço licença e ‘bença’ 

da Dona Procópia e Quita para reinventar uma de suas histórias, sobre a apresentação do filhos 

para a lua. 

 

3.2 Quitita & Procopita - filhas da Lua 

 

Há muitos e muitos anos, em Riachão, no Território Kalunga, nasceram das mãos de 

parteiras, duas meninas preciosas, Quitita e Procopita. Para os pais, quando nasciam meninas, 

era sinal de fartura e alegria no povoado, soltavam fogos de artifícios e batiam tambores a 

qualquer hora do dia ou da noite. Quem escutava sabia que ali tinha nascido uma criança, e 

podia ser menino ou menina. Era dia de festa! Uma celebração da vida muito bonita para 

pessoas de todas as idades. Chegava gente de longeeeeeee... porque ouvia o barulho. E não 

tinha precisão de ter pressa para chegar porque a criança tinha que ficar sete dias sem sair do 

quarto, a mãe, três. 

Com as meninas, Quitita e Procopita, foi tudo do mesmo jeito, sete dias escondidas no 

quarto. As mulheres e comadres da redondeza ajudavam nos afazeres domésticos e cuidados 

com as recém nascidas. Era um trem custoso vigiar os sete dias para ninguém assuntar as duas 

crianças. Durante sete noites permanecia acesa uma candeia com azeite, que só podia ser 

apagada durante o dia com a luz do sol. Esse ritual era para espantar bruxas, pois lá perto morava 

uma bruxa, que no breu da noite saia para visitar crianças recém nascidas. E por um acaso, sem 

querer, sem ver, chupar o umbigo de Quitita e Procopita. Todo mundo tinha medoooooo da 

bruxaaaaa que morava no alto das serras do Riachão, e a noite ficava andando pra lá e pra cá 

com seu guarda chuva enormeeeeeeeee para pegar todo mundo que via pela frente e atrapalhava 

seus planos mirabolantes... ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha há.  

Assim que acabavam os sete dias, todos torciam para a noite trazer a lua. Era tradição 

em todas as casas apresentar os meninos e as meninas para a lua alumiar e dar saúde. Só depois 

desse ritual, as pessoas poderiam conhecer os bebês. Com Quitita e Procopita aconteceu tudo 

junto, porque moravam perto. E tiveram sorte, porque a lua crescente apontou boniiiita. 

Apareceram dois casais de padrinhos escolhidos, as madrinhas recolheram as roupas das 

meninas separadamente e fizeram duas muquequinhas, enquanto os padrinhos juntavam 

gravetos, palhas de milho e faziam as duas fogueiras no terreiro. Com tudo ajeitado, as 

madrinhas pegaram as meninas e os padrinhos, as muquequinhas. Juntos passaram por cima do 

fogo as muquequinhas e as meninas nos braços, entoando os versos: 
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Lua, luá, toma sua filha pra podê batizá 

Se fosse homi eu dava 

Mas como é muié num dô 

Cê toma lá e dê cá (3x) 

 

Lua, luá, toma sua filha pra nois criá 

Depois de criado pra nois batizá (3x) 

 

 Todo mundo viu pela primeira vez as formosuras de Quitita e Procopita. O tempo 

demoooorou passar, elas cresceram juntas, tornaram-se amigas e casaram com os rapazes do 

lugar. Repetiram o ritual com seus filhos e filhas. Mas o tempo passou ligeiro e a lua ficou 

esquecida num canteiro lá no céu. A lua perdeu a vaidade com a chegada da modernidade da 

cidade.  

 

Um conselho deixo cá: 

Quem por lá no Riachão for passear, 

sente na varanda da Quitita ou Procopita 

para prosear sem hora de acabar. 

Mas, cuidado! 

De vez em quando 

a bruxa faz zuada 

lá pelas serras afora. 

Se fizer, 

é hora de apressar, 

correr e ir embora. 

 

                                (Vanusa Nogueira Neves - Glorinha Fulustreka) 

 

 Foi assim, mas essa história que não precisa ter fim... Criei as personagens 

carinhosamente Quitita e Procopita, porque as duas mulheres que me inspiraram a escrever, 

emocionaram-me e transportaram-me para o mundo da lua em todos os sentidos. 

Sou mesmo assim, uma sonhadora de histórias. 
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3.3 Era uma vez, outra vez, de volta à Comunidade Riachão  

 

Dia 26/set/2018 saí de Goiânia às 19h30 na Viação Real Maia, cheguei em Monte 

Alegre às 4h30 da madrugada na Pousada Xavier. Fui muito bem recebida por Lúcia, sempre 

muito simpática e atenciosa. Dormi muito bem e no outro dia bem cedo fui à casa de dona 

Belkiss, que me recebeu de forma acolhedora, ao lado de seu filho profº Rosolindo Neto, que 

mostrou com orgulho sua tese de doutorado em educação pela UFG, que tinha acabado de sair 

do forno, ‘Kalunga – tradição e modernidade’. Fiquei deslumbrada e já li um pouco, de 

curiosidade, e fiquei para o almoço. Que delícia, bife com feijão e arroz quentinho, não poderia 

dispensar. Após o almoço saí a procura dos kalunga, bem perto da casa da dona Belkiss, onde 

vários moradores quilombolas criaram seus espaços. São lotes grandes, onde tem casa dos pais, 

filhos e netos. Um lote vai emendando um no outro, formando um setor unificado, não há 

muros. Eu já conhecia alguns kalunga desde minha primeira viagem. Fui a procura de carro 

para subir a serra e tive uma maravilhosa surpresa, encontrei Dona Procópia, ah, me senti em 

casa. Que alívio rever minha parceira logo nas minhas buscas de carro pra chegar logo no 

Riachão. Conheci Alzira, neta de Procópia. Ô mulher da prosa boa e divertida! Fiquei sabendo 

que não teria carro naquele dia. Tinha que esperar as “condução” me disse Alzira, que foi logo 

falando para eu dormir na casa de Quita, com sua avó, sair da pousada logo pra não gastar 

dinheiro. Eu aceitei com muita alegria. Na casa, estavam Dona Procópia e Badu, seu sobrinho.  

Só conseguimos carro dia 28/set/2018 com o motorista Leomar, neto da Dona Procópia, 

às 16h 30. Saímos pegando outros passageiros: mulheres, crianças, adolescentes e homens. Não 

sobrou cabine para mim, na carroceria foi aventura e troca de versos entre Badu e Catu. Badu 

disse: “— eu e Procópia trabalhamu pro Benício e perdemo o serviço” (referente a perder 

alguma coisa). Badu disse que o motorista demorou demais pra sair de Monte Alegre e estava 

preocupado com as compras, com medo da carne que ele comprou para levar para a família 

comer, perder e ter que jogar fora.   

Perguntei na carroceira se ia demorar chegar. Badu respondeu: “— Vamu chega só “de 

noitão” no Riachão”. E assim aconteceu, já passava das 20h. Eu e Dona Procópia ganhamos 

‘janta’ pronta, quentinha e deliciosa feita por Bia: Carne bovina de panela, arroz e feijão. Que 

delícia. Ah, ficamos muito agradecidas. Depois do jantar, dona Procópia colocou um pen drive 

com músicas de forró e os bisnetos, filhos da Bia, começaram a dançar. A bisavó estava muito 

contente, levou biscoito do supermercado para cada um. Ah, eles adoraram o ‘mimo’ de Iaiá 

Procópia.  
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Meus dias e noites seguiram com muitas histórias e cantorias. Numa noite alguns 

bisnetos foram pra casa de Iaiá, brincamos com a história de Maria Grampinho. Divertimos 

muito com parlendas, trava-línguas e trovinhas de Goiás. Apresentei a boneca de pano ‘Edinéia 

Kalunga’, que ganhei da contadora de histórias Patrícia Soares, moradora de Senador 

Canedo/Go. Essa boneca negra ganhei em Goiânia e levei para Cavalcante/Go no 1º Afro Cena, 

em novembro 2018. A juventude que trabalhava no evento ficou encantada com a boneca. Uma 

moça muito bonita olhou para a boneca e disse: “— Essa sou eu, gente.” E sorriu muito e nós 

também. Assim a boneca foi batizada pelo nome de ‘Edinéia’, em homenagem à Edinéia da 

Silva. Em Cavalcante, numa oficina de contação de histórias que ministrei, nós apresentamos a 

boneca Edinéia para a lua. Fizemos o ritual, todo mundo gostou. Eu fiquei encantada com o 

carinho e respeito dos kalunga de Cavalcante.  

 

    
Imagem 28: Varanda da Iaiá Procópia. Glorinha Fulustreka, Quita, Domingas, Dona Procópia, netos e bisnetos. 

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 

 

Noutra noite... eu estava estudando o meu texto, a história da lua, dona Procópia chegou 

de repente, ligou o som para ouvirmos as novenas do Festejo de São João, em que ela cantava 

com seu primo “Lorindo”, morador da Comunidade Tinguizal, que faz divisa com Riachão. 

Cantam até em latim: “— Que aprendemo com os mais véi”. Escutamos aproximadamente 

1h30min de ‘novena’. Muitas vezes ela era a voz principal. Após a cantoria ao pé do ouvido, 

falamos muito sobre as rezas e os costumes da sua época e de hoje.  
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Dia 06/out/2018 eu tive o privilégio de ver a Folia de Nossa Senhora do Rosário numa 

tarde ensolarada. De longe nós escutamos a cantoria que vinha pela estrada afora, de repente 

chegaram os foliões, fizeram a saudação pra Dona Procópia, a dona da casa, cantando. E no 

Riachão presenciei um costume do lugar, a folia gira no início de outubro com almoço e jantar 

combinado com antecedência nas casas. Nas casas de Quita e Dona Procópia, aconteceram 

somente o giro costumeiro de ‘casa em casa’ nos intervalos do almoço com o jantar. Tem um 

momento que os donos da casa se cobrem com a bandeira para agradecer e serem abençoados 

com a cantoria dos foliões. Um costume que nunca tinha presenciado. Depois da folia, cantaram 

a curraleira24. Que animação! Tudo foi num tempo aproximado de 30 minutos.  

 

 
Imagem 29: Foliões da folia N. Srª do Rosário. Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). 

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 

 

                                                             
24 Uma dança com palmas e sapateado dançada por homens. Eles tocam e dançam ao mesmo tempo. Inicia-se com 

duas fileiras e na sequência formam um círculo.  
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Imagem 30: Dona Procópia e Domingas debaixo da bandeira de N. Srª do Rosário. 

 Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 

 

Em seguida, foram para a casa de Quita e Leo, filho da Dona Procópia. Lá repetiram o 

mesmo ritual da bandeira. Quita com o esposo e netos ficaram debaixo agradecendo e pedindo 

bênçãos.  
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Imagem 31: Quita, Leo e os netos debaixo da bandeira de N. Srª do Rosário. 

 Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 

 

 O meu campo vivido com hospedagem na casa de Dona Procópia foi favorável para 

saber mais de suas histórias vividas. Como eram dias úteis da semana e todas as outras mulheres 

estavam envolvidas com seus trabalhos, outras com estudos, foram constantes os meus dialógos 

com a dona do meu cantinho no Riachão. Ela lembrou do seu antepassado:  

“— Meu tataravô era índio. Intão meu pai era descendente de índio. Só cunhici meu 

pai já era casada. Cunhici meu pai junto com meus fie. Minha mãe criô eu suzinha. Tive um 

irmão “partimãi”, que morreu. “partipai” tenho muito. Mai Só cunheçu dois. Pra namorá os 

rapaiz. As moça oiava os rapaiz pelo buraco da parede. Nóis manhicia o dia na sussa e forró. 

Dançava de pé no chão e tudo dum jeito só. Ninguém arreparava o outo. Muié num cunhicia 

dinhêro não... hum hum (balançando a cabeça). Inté hoje pega o dinhêro e num sabe quanto é. 

A gente só num passo fome pruquê tinha muito pêxe. A pobreza era tão grande que a famia 

intêra drumia na bêra do fogão pruquê num tinha coberta. Minha vó e minha mãe nu 

cunhicia rádio. Minha mãe morreu com uns quarenta e quebradinhos. Minha vó morreu com 

90 ano. Morreu com os dentes completim. Morreu de gripe.” 

Numa de nossas conversas, Dona Procópia começou a falar sobre a seca no Riachão. 

“— Esperança que tem? Os buriti morreno tudo. Pau que é enraizado tá morreno. 

Imagina o povo que num tem raiz ?” Falar da seca na Comunidade deixou a matriarca muito 
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triste.  

Noutro momento quando falou da família, fez questão de dizer-me:  

“— De primêro num ispraiava parentage não. Kitiane, minha neta é nora da minha 

prima.” E riu.  

 

3.4 Histórias na Escola Estadual Calunga II  

 

Dona Procópia e Quita foram minhas ‘convidadas de honra’ para apreciar a história 

contada por mim e os estudantes da escola, resultado da ‘prosa’ sobre a lua e os nascimentos 

das crianças kalunga: Quitita e Procopita – filhas da lua. Somente a Lucivânia não pode apreciar 

a performance da história porque estava na cidade Monte Alegre.  

Nessa experiência foi possível materializar fragmentos sobre o ritual de apresentar as 

crianças para a lua, participar do passado e o do presente daquelas pessoas da Comunidade 

Riachão Kalunga, reviver histórias ancestrais.  

 Recriar e montar a história para retornar à comunidade com símbolos próprios do lugar 

foi uma experiência inesquecível. Atendi ao pedido de Dona Procópia para contar na escola 

para todos os estudantes e combinei com Bia, que é coordenadora e professora da Escola 

Estadual Calunga II com um mês de antecedência. Meu retorno foi na última quinzena de 

setembro de 2018. A história seria surpresa para todos, inclusive para as duas mulheres que se 

tornaram personagens. Guardei o segredo debaixo de sete chaves, para ninguém saber, nem 

mesmo a dona bruxa das serras do Riachão.  

 Produzi objetos de cena e comprei na cidade de Goiás duas bonecas/bebês negras de 

pano para simbolizar Quitita e Procopita. Fiz uma lua, chapéu de bruxa, guarda-chuva e dois 

bercinhos com filó para cobrir, mas não foi possível levar por causa da dificuldade de transporte. 

Fui de ônibus e fiquei com medo de quebrar. Então coube na minha bagagem cênica, os 

turbantes, uma saia gigante, as duas bonecas/bebês e as roupas de enxoval para amarrar as 

muquequinhas.  

A performance de 20 min aconteceu em todos os turnos: matutino, vespertino e noturno, 

com um público de estudantes e professores. Em cada turno, as professoras ajudaram escolher 

as duas madrinhas e os dois padrinhos para Quitita e Procopita.  

Dona Procópia e Quita puderam apreciar somente no turno vespertino, onde aconteceu 

a primeira performance. Organizamos tudo antes e elas chegaram curiosas. Tudo que preparei 

era surpresa para todo mundo, ninguém sabia que história eu contaria. E assim aconteceu. Eu 

fiquei muito feliz e emocionada com os olhares das pessoas ao ouvirem e viverem a história de 
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duas grandes e importantes mulheres que moram aproximadamente a 50m da escola.  

 

 

Imagem 32: Escola Calunga II. Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

No ritual de apresentar as bonecas para a lua, as duas também falaram junto dos 

estudantes que estavam na performance. Os nossos olhares, cores, corpos e vozes fizeram 

sentido na história contada, porque “somos todos seres estéticos, temos a necessidade de 

transformar experiências significantes, questionamentos, produtos de nossa sensibilidade, em 

criação expressiva e comunicante (MACHADO, 2015, p. 38). Fomos todas aplaudidas e cheias 

de agradecimentos mútuos. E no final, Dona Procópia disse: “— Dona muié, cê colocô tinta 

demais nin nós. Oia Quita.” Quita respondeu: “— Foi memo. Mai eu gostei muito.” E riu. Nós 

rimos.  
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Imagem 33: Dona Procópia, Quita e Glorinha Fulustreka. Escola Calunga II.  

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

Em seguida saímos para o pátio da escola. Fomos parar debaixo do pé florido de 

sucupira.  

 Debaixo do pé de sucupira, no turno vespertino, somente mulheres participaram e 

seguraram na barra da saia. O combinado foi: quem tivesse no centro da saia puxava uma 

cantiga ou recitava versos e assim seguia quem quisesse participar em sequência. Todas 

participaram. As mulheres convidadas cantaram, professoras cantaram, as crianças e 

adolescentes cantaram.  
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Imagem 34: Dona Procópia no meio da saia de chita. Escola Calunga II.  

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

           

Imagem 35: Quita no meio da saia de chita. Escola Calunga II.  
Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: arquivo pessoal (2018) 
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Imagem 36: Bia no meio da saia de chita. Escola Calunga II. 

 Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

No turno matutino, no outro dia, das cinco mulheres que fazem parte deste trabalho, 

somente pôde comparecer a Domingas. Na sala de aula, com todos reunidos realizamos a 

performance com quatro estudantes e contei a história novamente. E também fomos brincar 

debaixo do pé de sucupira da ‘fulô roxa’. Desta vez como a turma era menor, todos participaram 

na barra da saia.  

  

 
Imagem 37: Domingas no meio da saia de chita. Escola Calunga II.  

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: arquivo pessoal (2018) 
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Imagem 38: Domingas no meio da saia de chita. Escola Calunga II.  

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

 No noturno, as professoras mobilizaram os estudantes para fazerem duas fogueiras no 

pátio da escola, foi emocionante apreciar o ritual de apresentar crianças à lua com o fogo. A 

história contada coletivamente foi muito bem recebida pelos ‘atores’ contadores de histórias e 

pela plateia espalhada pelo pátio iluminado da escola. Juntos ousamos na contação de história 

coletiva e aprendemos que “a narrativa representa a preocupação geral humana de como 

traduzir o saber para o contar (LANGDON, 1999, p.20). Foi um desafio reelaborar essa história 

do povo do Riachão porque ali a maioria dos estudantes nunca tinham ouvido falar desse ritual 

de apresentar criança/bebê para a lua porque é costume dos ‘antigo’, dos ‘mais véi’. Pena que 

a lua escondeu lá no céu. Era lua minguante e ela estava saindo somente depois da meia noite.  
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Imagem 39: Ritual para apresentar Quitita e Procopita à lua. 
 Estudantes da Escola Calunga II. Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 

 

 

Imagem 40: Ritual para apresentar Quitita e Procopita à lua. 

 Estudantes da Escola Calunga II. Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 
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A mesma história “Quitita e Procopita – filhas da lua” foi repetida três vezes em 

momentos diferentes do dia e da noite. Cada momento foi uma performance diferente. O que 

foi repetido foram os versos do ritual de apresentação pra lua. E todos os elementos sensoriais 

e estéticos estavam nos três momentos com públicos diferentes. Pois,  

 

na trama, destaca-se a importância da relação que pode ser estabelecida 
entre as experiências no campo vivido e o restante do processo de 

criação, ampliando suas possibilidades de saberes sensíveis e 

agregando todos os sensos perceptíveis, como sons, imagens, cores, 
texturas, sabores, olhares, entre outros. (LIMA 2016, p.173).  

 

 

Nesse campo vivido, voltei para casa carregadinha de emoções e novas experiências 

partilhadas com tantas pessoas queridas e carinhosas.  

 

3.5 Um sonho! Um Museu no quintal de Dona Procópia  

 

 Na última visita em campo, outubro 2018, fui surpreendida com a construção já bem 

adiantada de um Museu na Comunidade Riachão. A matriarca Dona Procópia foi premiada no 

Projeto Mestres dos Saberes, de Brasília – DF, em 2018. Ela e outros mestres receberam 

recursos financeiros para dar início em algum projeto que contemplasse a comunidade onde 

vivem. Bia Kalunga contou-me que era um sonho de muita gente do lugar não deixar a história 

do povo acabar, assim, para manter as tradições, tiveram a ideia de um museu para visitação 

pública. Com o recurso do prêmio conseguiram levantar as paredes e cobrir. Para finalizar, 

procuraram apoio financeiro e mãos de obras de quem puder contribuir. Bia me contou que 

pensou em muitos nomes, entre eles: Museu Procópia Viva.  

Na frente do museu, tem um pé de baru que embeleza o espaço. Dona Procópia toda 

feliz me contou a história do prêmio e o sonho de ver tudo pronto com muita gente para apreciar 

as “coisas antigas” do lugar e outros elementos e objetos que lembram todo o Território 

Kalunga: “— Ah, minha dona, o musele vai sê pra todo mundo vê. Eu confio.” A casa antiga 

de adobe será extensão do museu. Bia pediu minha ajuda para pensar em desenhos, pinturas por 

dentro e por fora. Eu sugeri fazermos juntos com a participação de alguns jovens e adultos do 

Riachão e convidar alguns amigos professores/artistas da minha relação. São ideias que 

necessitam de amadurecimento, eu já fiz alguns registros fotográficos para fazer parte dessa 

memória da construção. Esse museu já está cheio de histórias para contar, que sua inauguração 

venha logo.  
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Imagem 41: Museu em construção. Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás).  

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 

 

 
Imagem 42: Museu em construção ao lado da casa de Dona Procópia.  

Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 
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Imagem 43: Domingas e Dona Procópia debaixo do pé de baru em frente o museu em construção. 

 Comunidade Riachão (Monte Alegre de Goiás). Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2018) 

 

 

 

3.6 Realidade, cerrado e quilombo 

  

Fogo!... Queimaram Palmares, 

Nasceu Canudos. 

Fogo!... Queimaram Canudos, 

Nasceu Caldeirões, 

Fogo!... Queimaram Caldeirões, 

 

Nasceu Pau de Colher. 

Fogo!... Queimaram Pau de Colher... 

E nasceram, e nascerão tantas outras comunidades 

que os vão cansar se continuarem queimando 

 

Porque mesmo que queimem a escrita, 

Não queimarão a oralidade. 

Mesmo que queimem os símbolos, 

Não queimarão os significados. 

Mesmo queimando o nosso povo, 

Não queimarão a ancestralidade.  

 

(Nego Bispo, 2015, p. 45)  

 

 Embora essa aventura, como me disse o menino Uriel,  quer dizer, esse processo de 

pesquisa, tenha sido cheio de deslumbramentos e encantamentos, a realidade quilombola não é 
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exatamente um conto de fadas. As histórias vividas por outros quilombos, em muitos aspectos 

se assemelham, como relata Nego Bispo25: 

 

É sabido que o povo da África, ao chegar ao Brasil, imediatamente se rebelou 

contra os colonizadores, deles escapando de várias maneiras adentrando-se 

pelas matas virgens, reconstituindo os seus modos de vida em grupos 
comunitários contra colonizadores, formando comunidades em parceria como 

os povos nativos, em determinados casos organizados como nômades, outras 

vezes ocupando um território fixo. Para essas comunidades contra 
colonizadores, a terra era (e continua sendo) de uso comum e o que nela se 

produzia era utilizado em benefício de todas as pessoas, de acordo com a 

necessidade de cada um, só sendo permitida a acumulação em prol da 
coletividade para abastecer os períodos de escassez provocados por 

irregularidades climáticas, guerras ou os longos períodos de festividades. No 

período colonial, tais comunidades foram denominadas pelos colonizadores 

como Mucambos, Quilombos, Retiros, etc., e consideradas pela legislação 
vigente como organizações criminosas (SANTOS, 2015, p. 48). 

 

Há lutas centenárias para ter direito a um pedaço de chão, para evitar conflitos com os 

grandes latifundiários e empresários. Sobre os quilombolas, há registros em livros, filmes e 

documentários, reconhecendo que sempre existiram as lutas por direitos, reconhecimento do 

povo, demarcação de território, divisão de terras, preservação do cerrado, enfretamento com as 

mineradoras, os garimpeiros e os posseiros/forasteiros. Dona Procópia foi escolhida para 

participar do Projeto 1000 mulheres para o Prêmio Nobel da Paz 2005, citado anteriormente, 

porque lutou e conseguiu impedir a construção de uma barragem no Rio Paranã, que inundaria 

as terras kalunga.  

Além disso, ainda existe outros incômodos, como as balsas26 dos garimpos clandestinos 

que poluem o Rio Paranã, matam peixes e prejudicam a saúde dos moradores de várias 

comunidades do Território Kalunga, por onde passam o rio e seus afluentes.  

Em 2018 foi lançado o documentário “Ser Tão Velho Cerrado”, do diretor brasileiro 

                                                             
25 Antônio Bispo dos Santos, o Nêgo Bispo, nasceu em 10/12/1959, no Vale do Rio Berlengas, antigo povoado 

Papagaio, hoje município de Francinópolis/PI.  É lavrador, formado por mestras e mestres de ofícios, morador do 

Quilombo do Saco-Curtume (São João do Piauí/PI). Ativista político e militante de grande expressão no 

movimento social quilombola e nos movimentos de luta pela terra, Nêgo Bispo é atualmente membro da 

Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí (CECOQ/PI) e da Coordenação Nacional de 

Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ). Possui ensino fundamental completo e faz 

parte da primeira geração da família da sua mãe que teve acesso à alfabetização. Tem um grande gosto pela escrita 

poética, pois desde muito cedo precisou desenvolver sua habilidade de traduzir para a linguagem escrita das cartas 

os sentimentos as sabedorias e as vivências de seus parentes e vizinhos. Poeta, escritor e intelectual que prefere 

ser chamado de relator de saberes, é autor de inúmeros artigos e poemas, bem dos livros Quilombos, modos e 

significados (2007); e Colonização, Quilombos: modos e significados (2015). Também foi professor e mestre 

convidado do projeto Encontro de Saberes na Universidade de Brasília. 
26 Pequena embarcação de madeira ou metal para travessia em rio; para transportar pessoas e carros; 

extrair minérios.  
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André D’Elia, sobre os impactos ecológicos da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Há 

narrativas e debates com poderosos fazendeiros, mineiros, ambientalistas, historiadores, 

moradores da chapada, entre eles os kalunga, que precisam da terra para o sustento e alimento, 

e por isso temem a degradação do cerrado. O documentário contextualiza o expectador e cita 

os 40 milhões de anos da existência do cerrado no Brasil e chega até a APA – Área de Proteção 

Ambiental do Pouso Alto27, da região da Chapada dos Veadeiros. As comunidades do quilombo 

kalunga dos municípios Cavalcante e Teresina de Goiás fazem parte da APA. Porém Riachão, 

onde realizei o campo vivido e, mais doze comunidades do quilombo kalunga, pertencentes ao 

município de Monte Alegre de Goiás estão fora da APA por não serem localizadas na chapada 

dos veadeiros. Todos os kalunga são orientados sobre a importância da preservação do cerrado 

em debates das associações deles e de outras instituições em defesa do meio ambiente. E mesmo 

sabendo que não fazem parte da APA, líderes das comunidades envolvem-se com outros 

kalunga nos debates com estudiosos, ambientalistas e grandes proprietários de terra. Nem 

sempre é um diálogo amistoso.  

O filme tem 93 minutos e há várias participações do povo kalunga. Entre eles, Izabel 

Francisco Maia, Presidente da Associação de Guias do Quilombo Kalunga:  “— kalunga pra 

gente foi um povo sofrido que chegou por aqui prá esconder e sobreviveram e aqui está. Eu 

tenho orgulho de ser kalunga”. “Quem é o kalunga honrado de verdade continua kalunga até 

hoje usando a tradição tanto nas plantas medicinais, no modo de ser e a cultura. O que tem 

mudado hoje no kalunga é a melhoria, qualidade de vida, né? Eu sei que tem que melhorar 

muito, mas tem melhorado. Porque às vezes as pessoas confundem cultura com pobreza. A 

gente tem que preservar sempre a cultura nossa e não a pobreza.”  

Há também as reivindicações da Dona Procópia, da Comunidade Riachão: “— Eu nasci 

e criei aqui.” “Tudo dificultoso.” “kalunga todo é sofrido.” “O jeito que miorá eu quero que 

tudo miora”. “Eu quero é mais força pro kalunga pá miorá nossa comunidade. Nóis num qué 

nada de destruí nossa comunidade não.” 

Nesse longa metragem é possível observar que o cerrado é defendido por uns e 

devastado por outros, entre eles, fazendeiros e empresários de mineração que não abrem mão 

dos lucros e destroem muitas vezes sem sofrer nenhuma punição dos órgãos fiscalizadores do 

                                                             
27 A Área de Proteção Ambiental – APA de Pouso Alto foi criada pelo Decreto nº 5.419, de 7 de 

maio de 2001, do Governo do Estado de Goiás, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento 
sustentável e preservar a flora, a fauna, os mananciais, a geologia e o paisagismo da região de Pouso 

Alto, localizada na Chapada dos Veadeiros, no nordeste do Estado de Goiás. A APA de Pouso Alto, 

com 872.000 hectares, abrange os Municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de 
Goiás, Colinas do Sul, São João d'Aliança e Nova Roma. 
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governo. O Cerrado está entrando em extinção irreversível, o filme denuncia isso, mas também 

aponta soluções ecologicamente possíveis. E tudo dependerá da conscientização e participação 

da sociedade civil, entidades ambientalistas, governo e instituições privadas, para políticas 

públicas em defesa do bioma que está em perigo. O maior quilombo brasileiro está nesse “Ser 

Tão Velho Cerrado”.  

Esse estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa guiada pela prática, deste modo, os 

objetivos, hipótese e problema adquirem contornos próprios e que foram se revelando ao longo 

do trabalho. A princípio, o objetivo era o de pesquisar a comunidade kalunga, do Riachão, por 

meio de suas narrativas. No decorrer do processo, foi necessário questionar que recursos e 

instrumentais técnicos e teóricos eu dispunha para uma pesquisa de cunho antropológico. Na 

busca desse reconhecimento, cada vez mais fui me compreendendo como uma artista-

pesquisadora da contação de histórias, interessada em narrativas do povo Kalunga, em especial 

de mulheres. Assim, o objeto de estudo se desloca da comunidade para a relação com a 

comunidade, na mediação entre as narrativas de Procópia, Quita, Lourdes, Domingas e 

Lucivânia, e o processo de criação e atuação de Glorinha Fulustreka. 

    As narrativas dessas mulheres abrem fendas para memória e imaginário do povo 

kalunga, bem como revelam suas realidades sociais e modos de vida ao se inscreverem no 

cotidiano. Por outro lado, a atuação de Glorinha Fulustreka se constrói tanto em uma ação 

pedagógica na comunidade como no esforço de criar e executar estratégias artísticas que 

alcancem os lugares mais longínquos do estado de Goiás, sendo capaz de causar identificação 

e colaborar no sentido de dar movimento às memórias da comunidade, como assim já o faz os 

festejos e sabedoria dos mais velhos. 

Nesse processo de compartilhar histórias, Glorinha Fulustreka que já foi de mala cheia, 

voltou transbordando, não só de encantamento, pois sabemos que Glorinha é deslumbrada, mas 

de novas histórias e de motivação para contá-las, como também, não menos importante, da 

ampliação da consciência do que é ser kalunga e quilombola. Isso por que tanto o povo kalunga, 

como as comunidades quilombolas em geral escrevem uma parte importante da história do 

Brasil, que não pode mais ser ignorada. 

É nesse sentido que Antônio Bispo denuncia: 

 

Vamos compreender por colonização todos os processos etnocêntricos de 
invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até de substituição de uma 

cultura pela outra, independentemente do território físico geográfico em que 

essa cultura se encontra. E vamos compreender por contra colonização todos 
os processos de resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos contra 

colonizadores, os símbolos, as significações e os modos de vida praticados 
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nesses territórios (SANTOS, 2015, p. 48).  

 

Assim este estudo não diz respeito ‘a dar voz’ aos kalunga, pelo contrário, diz respeito 

ao se permitir a ouvir. E, de pensar a contação de histórias não apenas a partir de referências 

literárias, mas também de referências de vida, de luta e resistência. 

Aqui finda-se essa aventura, como não poderia deixar de ser: com histórias! 

 

 
Imagem 44: Glorinha Fulustreka e crianças na Roda de histórias da Comunidade Engenho II (Cavalcante/Go). 

Fonte: Seduce/Ciranda da Arte  (2016) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Era uma vez uma contadora de histórias que por volta de 2016 saiu pelo Território 

Kalunga afora para semear e colher contos e brincadeiras. Haviam vários caminhos para 

inúmeras comunidades. Para onde ir? Com quem seguir? Que história levar para contar? O que 

vestir? Cheia de caraminholas na cachola, Glorinha Fulustreka iniciou sua ‘andança narrativa’, 

seu campo vivido, seguindo a ‘trilha’ da professora da USP28, Regina Machado (2004), que 

também é contadora de histórias e diretora do Festival Boca do Céu – Encontro Internacional 

de Contadores de histórias (São Paulo – Brasil). Ela que saiu em busca de contos populares pelo 

mundo: “[...] o que tenho feito é seguir as histórias; são elas que me indicam por onde ir” (p.14). 

Essa trilha, em que as histórias indicam por onde ir foi que levou Glorinha para o Engenho II, 

onde recebeu uma ‘saudação amistosa’, banho de cachoeira, novos amigos e cultura do povo 

kalunga. Em cada lugar foi um jeito de contar e recontar o mesmo repertório, pois como anuncia 

Bia Bedran (2010), “o encontro do receptor com o estímulo provocado pela história contada é 

sempre singular e diferente a cada vez que se dá” (p.61).  

Em Vão de Almas tinha uma multidão de gente de todo canto do mundo, foi só festa, 

ou melhor, muitos festejos com os santos de devoção da região. Muitas histórias foram 

semeadas e colhidas mutuamente entre Glorinha e os quilombolas desses lugares. Entre serras 

e vãos estava guardada uma surpresa do outro lado do Rio Paranã. Glorinha nem imaginava o 

que a aguardava numa tarde de julho de 2017: 

 

abriu-se uma porteira 

para uma mulher arteira, 

Vanusa Nogueira, 

entrar com sua personagem 

‘fulustrekeira’. 

 

Ao passar pela porteira, falou bom dia, boa tarde, boa noite, pediu licença para brincar, 

contar e ouvir histórias nos quintais de terra fina, cobertos de baru, cagaita e caju. E essa 

andança kalunga rendeu a história que você acabou de ler em três capítulos. O dito popular diz 

que “quem conta um conto aumenta um ponto”, mas aqui o que rendeu foi o encontro com 

mulheres. Glorinha conheceu Bia, que apresentou sua mãe Quita. Quita mostrou a casa da sogra, 

Dona Procópia. Dona Procópia convidou Glorinha para conhecer a filha Domingas. Domingas 

apresentou a nora Lucivânia, que não apresentou mais ninguém porque estava muito ocupada 

                                                             
28 Universidade de São Paulo 
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torrando farinha. Nos outros dias, todas elas também estavam ocupadas com a escola, reuniões 

de associações, artesanatos, tarefas domésticas, cuidados com os filhos, netos e bisnetos. São 

mulheres do cerrado que “[...] exercem seus saberes a partir do conhecimento produzido pela 

transmissão oral passado de geração a geração” [...] (Lima, 2016, p. 97). O que uma sabe vai 

ensinando para a outra e assim seguem seus dias na luta diária construindo também sonhos. Nos 

intervalos das ‘obrigações’ diárias paravam um pouco para ouvir e contar histórias com 

Glorinha e a meninada da família. No meio do caminho, tinham muitas crianças subindo em 

árvores e brincando de pique-esconde e não cansavam nunca.  

As histórias dessas mulheres entre serras e vãos... vão além das palavras, vão no vento 

da sabedoria ancestral, vão no modo de partilhar o que viveram, vão nos sonhos que ainda 

realizarão. As histórias também contadas por essas cinco mulheres são para valorizar a 

comunidade onde vivem, pois “o ser humano, ao narrar suas histórias aqui e ali, foi preservando 

o velho e criando o novo, conforme suas necessidades e vontades, de cada época e lugar.” 

(CAFÉ, 2015, p.77) 

Nesses ‘vão’ e vem “a narrativa expressa momentos dramáticos na vida humana, 

momentos de importância que fazem parte da memória cultural e individual” (LANGDON 

1999, p.20). E Glorinha volta feliz para sua casa em Goiânia, no final de 2018 com uma enorme 

bagagem cultural abarrotada das histórias espalhadas, partilhadas e ressignificadas com o povo 

da Comunidade Riachão, que serão contadas e recontadas para sempre!!! 

Dona Procópia, a guardiã do cerrado, abriu o triêro para Glorinha voltar quando a 

saudade apertar.   
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Imagem 45: Dona Procópia no triêro para casa de sua filha Domingas.  

Comunidade Kalunga Riachão (Monte Alegre de Goiás)  

Fonte: Vanusa Nogueira Neves (2017) 
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ANEXO 1 

GLOSSÁRIO 

 

Adobe – tijolo de barro caseiro 

Alembro – lembro 

Arroz pilado – Arroz com casca quando é limpo no pilão, pronto para o consumo.  

Baru – fruto nativo do cerrado 

Bebedô – Bebedor de água  

Beiju – Bolo de massa de mandioca.  

Bolo de Arroz – bolo com o arroz colhido na roça kalunga 

Bolo sem glúten – bolo sem farinha de trigo 

Bruaca ou Buraca – É uma bolsa ou saco de couro. É feito por homens. Uma espécie de caixa 

quadrada feita com couro de vaca, que serve para transporte de alimentos e outras utilidades. É 

também conhecida como “surrão”. Juntam dois “surrões” amarrados, que viram uma “cangaia” 

no lombo do animal. Serve para transporte de alimentos. Serve para guardar “mantimentos” por 

até dois anos, como o arroz em casca e o feijão descascado. E também tem outras utilidades, 

como instrumento de percussão para tocar músicas para dançar sussa e outras músicas das 

comunidades.  

Butina – Botina, calçado.  

Cachimbo – Objeto feito de barro por mulheres e homens para colocar o fumo plantado na 

roça. O cabo é feito do pau da pimenta malagueta porque tem um buraco no meio. Várias 

pessoas substituem o cigarro de palha pelo cachimbo.  

Cagaita – Um fruto pequeno com casca amarela, polpa suculenta e ácida. Pode ser consumida. 

Dá numa árvore de porte grande com folhas miúdas. É muito comum no cerrado. E compõe os 

saborosos sorvetes e picolés no comércio goiano.   

Candeia- suporte de ferro com pavio de algodão molhado no azeite para manter a luz acesa 

para alumiar as casas antigamente 

Carço– Calçar  
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Causo - é uma história, representando fatos verídicos ou não, contada de forma engraçada.  

Cigarro de palha – O fumo plantado na roça é enrolado na palha seca de milho. 

Condução – transporte, carro ou caminhão.  

Cuêi – coelho  

Divagarzim - devagarinho 

Fábula – história onde os personagens são animais que apresentam características humanas, 

tais como a fala e os costumes. E sempre termina com uma lição de moral. 

Forno de torrar farinha – É feito de barro e pedras com abertura para colocar lenha com fogo. 

Serve para torrar farinha, fazer beiju, torrar arroz e fazer biscoitos.  

Gamela – É uma vasilha em forma de tigela ou bacia, feita de madeira.  

Gangorra – É um pau bem grande em forma de forquilha para pendurar o tapiti, que é preso 

por uma pedra pesada para esticar o tapiti e fazer escorrer toda a água excedente da massa da 

mandioca. Muitas vezes, a gangorra é numa árvore com seus inúmeros galhos. A gangorra é 

preparada por mulheres.  

Guerriá – Guerrear, ir pra guerra. 

Êis’ia- Eles iam 

Matula – Comida preparada em casa para comer durante uma viagem. Poder ser uma farofa, 

bolo ou paçoca.  

Muié – mulher 

Muntada – montada em algo 

Muquequinha – trouxinha de roupas do bebê 

Murici – Um fruto bem pequeno com casca amarela, meio adocicado e muito suculento. Dá 

em cachos em árvore de pequeno e médio porte. É encontrado no cerrado goiano. É comum 

saborear sorvetes e picolés no comércio goiano.   

Peneira – Um objeto antigo, redondo com arco nas bordas, feito de palha por mulheres e 

homens, com a função de peneirar/afinar mais a farinha de mandioca, de trigo e outros alimentos 

que desejar. 

Pilão – Um suporte de madeira sambaíba ou pequi, utilizado pelas mulheres para socar arroz 

com casca, paçoca de carne, amendoim, coco piaçaba, para tirar o óleo do coco, socar mamona 

para tirar azeite. 

Pito – Cigarro de palha 

Quibano – Objeto redondo e feito de palha trançada. É feito de palha de buriti por mulheres e 

homens. Serve para catar feijão, abanar e soprar arroz. 

Ralo de angico – pedaço retirado da árvore angico, que possui um casco áspero e pontiagudo 
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que serve para ralar mandioca. Os kalunga já utilizaram muito desse “ralo natural”.  

Sucupira – Árvore nativa de terrenos secos e arenosos. Floresce em setembro com flores 

rosadas e roxas. Muito comum no cerrado goiano.  

Sussa – Dança tradicional Kalunga, nascida de tradições africanas.  

Tapiti – É um objeto cilíndrico feito da palha do buriti. É usado para secar a massa de mandioca, 

para fazer a farinha. O tapiti é tecido tanto pelas mulheres quanto pelos homens. 

Triêro – caminho estreito de terra  

Vô - vou 
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ANEXO 2 

 

                                          CHIQUINHA E DOM VARÃO 

HISTÓRIAS CONTADAS POR QUITA EM DUAS VERSÕES 

 

Transcrição da oralidade de Quita29 

 

CHIQUINHA E DOINS VARÃO 

Diz que era uma Chiquinha e Doins Varão.  

Todo ano ês'ia na guerra guerreá.  

Todo ano ês'ia.  

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

Chiquinha falô: 

— Oh mió pai, se não dá de í eu vô. 

Chiquinha era muié e Doins Varão era home.  

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

Ai Doins Varão falôpr'ela: 

Não vai, o povo mata ocê. E mió ocê não I. 

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

— Ah! Chiquinha, mata ocê. 

— Mata não mio pai. 

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

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

Aí ela chego lá deu bons dias pr'ele. 

Bons dias Cristo! 

— Bons dias Doins Varão! 

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

— Custei, mais eu vim. 

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

 

CANTO 

 

Chiquinha meu bem Chiquinha 

Isto é eu vou fazê (bis) 

Sê tem o cabeli grande 

Ele deve a conhecê (bis) 

 

Meu pai, mió paizinho  

Mio pai do mio coração (bis)  

                                                             
29 BAIOCCHI, Mari de Nasaré. Org. Kalunga: histórias e adivinhações. Goiânia: Gráfica e Editora Vieira, 2010.P. 

24 – 33.  
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A de mim uma tisôra  

Mio cabelo eu para ele (bis) 

 

Meu pai, meu paizinho 

Mió pai do mio coração (bis)  

A de mim uma butina 

Que meus pé scondarei (bis) 

 

Meu pai, meu paizinho  

Mió pai do mio coração  

A de mim um porta-seio  

Que mio peito scondarei  

 

Aí, diz ela chego lá 

Aí, Cristo falô pr'ela: 

— Eh! Doins Varão vamo ali numa loja. 

E Doins Varão avisô ela, que s’ela chegasse, ela chamass'ela pra i iscoiê chita lá qu'ela 

pudesse pegá o mais feio e deichasse o mais bunito. 

Aí disse qu'ele chegô. 

— Oh! Doins Varão, vamo numa loja. 

— Vam'bora. 

Doins Varão avisou: 

Se tivesse um brim branco que era pr'ela pegá que era home e se fosse chita era muié. 

Aí diz qu'ela chego e falo: 

— Oh! Doins Varão, mais que chita bunita! 

— É moço, bunita mesmo, que larga de pegá no brim pra pega em chita! Ai diz que ela 

vouto: 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis)  

Não pego ni chita não  

O rosto de Doins Varão (bis)  

É de muié de home não 

 

Aí diz que mãe dele falou: 

— Oh! Meu fio lev'ele pá ariá vasia. Lev'uma cuié bunita e um gaifo feio, chega lá se 

ela pega na cuié é muié, se pega no gaifo é home.  

Aí diz q'ele falô: 

— Oh! Doins Varão vamo no rio. 

— Vam'bora. 

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

— Oh! Doins Varão que cuié bunita. 

— É memo moço. Quem largá de pegá ni gaifo pra pega ni cuié.  

Aí disse que'ele torno a vortá: 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis)  

Não pego ni cuié não  

O rosto de Doins Varão  

É de muié de home não (bis) 
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— Tá sem jeito mãe, cumé que fais? 

— É meu fio, lev'ele nu'a horta. 

Chega lá s'ele pega ni cravo é home se pega ni rosa é muié. 

— Vamo Doins Varão, qui rosa bunita! 

— Bunita, memo, moço! Quem larga de pega ni cravo pra pegá ni rosa...  

Aí ele vortô outra veis no rumo da mãe dele. 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis) 

Não pego ni cuié não 

O rosto de Doins Varão. (bis)  

É de muié de home não. 

 

— Cumé que fais mãe?  

Aí diz qu'ela falô quêle: 

— Oh! Meu fio lev'ele pôr dibaixo da fulozeira. 

Chega lá cê spia o cavalo. Se manhecê fulô na redo é muié e se num amanhecê é home.  

Aí diz qu'es foi: 

— Eh! Doins Varão vamo dormí dibaixo do pé de manga acolá? 

— Vam'bora. 

Chegou lá, desarriô, piô os cavalo ai memo, armô as redes. 

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

Aí diz que quando fulô caia a mula soprava. 

Aí diz que quando fulô caia a mula soprava. 

Fulô caia a mula soprava. 

Fulô caia a mula soprava, até o dia limpô. 

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

— Oiô, num amanheceu ninhuma fulore.  

Aí ele vortô no rumo da mãe otra veiz. 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis)  

Não manheceu fulôre não  

O rosto de Doins Varão  

É de Muié de home não. (bis) 

 

Aí diz qu'e ele falô pr'ele: 

— Tá sem jeito mãe, nois não vai discubri.  

Aí diz que ela falô pr'ele: 

— Lev'ele pro rio, chega lá ocê sabe. 

Aí já era palavriado prá hora que ele tivesse tirando roupa os minino chegá tráis del, que 

o pai tava morto, a fia tava morta. 

— Oh! Doins Varão vamo pro rio banhá, tumá um banho? 

— Vam'bora. 

E rompero, tudo muntado. 

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

otro tira a ropa toma merguiá. 

 

Aí diz que chego o fio: 
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— Meu pai, meu pai, eu vim aqui dipressa porque Doins Varão de ruim, meu pai no de 

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

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

E aí mesmo ele pá, na mulinha dele, e pá i minino na garupa e fincou o pé na carreira.  

E os ôtro viro atraís pa alcainça pra modes sabê o que que era, é mermo caso, de tirado 

a roupa mais não pôde alcainçá. 

 

 

Versão da antropóloga Mari Baiocchi30 a partir da narração de Quita 

 

CHIQUINHA E DON VARÃO 

 

Existiu uma Chiquinha e Don Varão. 

Todo ano (Don Varão) ia na guerra guerrear. 

Todo ano ele ia. 

Quando chegou o tempo de Don Varão ir, estava doente e não poderia ir. 

Chiquinha falou: 

— Oh meu pai, se o senhor não puder ir, eu irei.  

Chiquinha era mulher e o Don Varão era homem.  

Mais se Chiquinha for descoberta, eles a matarão.  

Aí Don Varão falou para ela: 

— Não vá o povo a matará. É melhor você não ir. 

— Não meu pai, eu aparo o cabelo, calço botina, visto porta-seio e vou de montaria. 

— Ah! Chiquinha, matam você. 

— Não me matarão meu pai. 

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

 

Lá tinha um homem com o nome de Cristo.  

Quando lá chegou, desejou-lhe bom dia. 

— Bom dia, Cristo! 

— Bom dia Don Varão! 

— Oh! Don Varão, você custou, moço! 

Custei, mais eu vim. 

Quando estava saindo, Don Varão falou-lhe: 

 

CANTO 

 

Chiquinha meu bem Chiquinha 

O que vou fazer (bis) 

Você tem o cabelo grande 

Eles vão reconhecer (bis) 

 

Meu pai, meu paizinho 

Meu pai do meu coração (bis)  

Dá-me uma tesoura  

Meu cabelo apararei (bis) 

 

                                                             
30 BAIOCCHI, Mari de Nasaré. Org. Kalunga: histórias e adivinhações. Goiânia: Gráfica e Editora Vieira, 2010.P. 

24 – 33.  
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Meu pai, meu paizinho 

Meu pai do meu coração (bis)  

Dá-me uma botina 

Que meu pés esconderei (bis) 

 

Meu pai meu paizinho  

Meu pai do meu coração  

Dá-me um porta-seios  

Que meu peito esconderei 

 

Quando lá chegou, Cristo falou-lhe: 

— Oh! Don Varão vamos a uma loja. 

Don Varão avisou-a que na chegada a chamariam para escolher chita e, que ela pudesse 

pegar o mais feio e deixasse o mais bonito. 

Don Varão chegou. 

— Oh! Don Varão vamos a uma loja. 

— Vamos embora. Don Varão avisou-a: 

 

Homem só pega brim branco e mulher em chita.  

Ele chegou e disse: 

— Oh! Don Varão, mais que chita bonita! 

— É moço, bonita mesmo, quem larga de pegar em brim para pegar em chita!  

Ela voltou: 

 

Minha mãe minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis)  

Não pego em chita não  

O rosto de Don Varão  

É de mulher de homem não (bis) 

 

A mãe dele falou: 

— Oh! Meu filho leva-a para arear vasilha. Leva uma colher bonita e um garfo feio, se 

ele pegar na colher é mulher se pegar no garfo é homem.  

Aí ele falou: 

— Don Varão vamos no rio! 

— Vamos embora. 

Quando chegou no rio falou: 

— Oh! Don Varão mas que colher bonita! 

— É mesmo. Quem disse que não pega no garfo para pegar em colher.  

Ele tornou a voltar: 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do meu coração (bis)  

Não pegou na colher  

O rosto de Don Varão  

É de mulher de homem não (bis) 

 

— Está sem jeito mãe, como farei? 

— É, meu filho, leva-o em uma horta. 

Lá chegando, se ele pegar no cravo é homem se pegar na rosa é mulher. 
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— Vamos Don Varão, que rosa bonita! 

— Bonita mesmo, moço! Quem larga de pegar no cravo para pegar em rosa...  

Aí Cristo tornou a voltar: 

 

Minha mãe minha mãezinha 

Minha mãe do meu coração (bis) 

 

Não pegou em colher  

O rosto de Don Varão 

É de mulher de homem não. (bis) 

 

— Está sem jeito mãe, como farei? Ela falou: 

— Oh! Meu filho leva-o debaixo da fulozeira. 

Chegando espia o cavalo. Se amanhecer flor na rede é mulher.  

Se não amanhecer é homem. 

Aí ele foi: 

— Eh! Don Varão vamos dormir debaixo do pé de manga acolá? 

Vamos embora. 

Lá chegando, tirou os arreios, peou os cavalos, armou as redes. 

Deitou, ele do lado e o outro do outro. 

A flor caia e a mula soprava. 

A flor caia e a mula soprava. 

A flor caia e a mula soprava até o dia clarear. 

Aí ele pulou no chão e logo correu no rumo da rede. 

— Olha, não amanheceu nenhuma flor.  

Aí ele voltou atrás da mãe, outra vez. 

 

Minha mãe, minha mãezinha  

Minha mãe do coração (bis)  

Não amanheceu flor não  

O rosto de Don Varão  

É de mulher de homem não. (bis) 

 

Aí ele falou: 

— Está sem jeito mãe, nós não descobriremos.  

Aí ela falou: 

— Leva-o para o rio, lá vocês saberão. 

Já estava conversado, pra hora que ele estivesse tirando a roupa, os meninos chegassem 

atrás dele e dissessem: que o seu pai morreu, sua filha morreu. 

— Oh! Don Varão vamos para o rio tomar banho? 

— Vamos embora.  

Foram em montaria.  

Quando lá chegaram e desceram dos animais um tira a roupa e cai aqui, outro tira a 

roupa e cai em outro lugar, outro tira a roupa e mergulha. 

 

Aí chega o filho: 

— Meu pai, meu pai, eu vim aqui depressa porque, Don Varão está mal, meu pai está 

mal, Chiquinha, passa muito mal. 

Tem que ir breve, breve, pois não tem mais saída. 

Ele montou a mulinha e colocou o menino na garupa e saiu correndo. 
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Os outros correram atrás para saber e poder contar se ele tinha tirado a roupa, mais 

ninguém não pôde alcançar. 

 

 

 

 

Versão da Pesquisadora Gloria Moura 31 

 

O HOMEM QUE VIRAVA ONÇA 

 

Na comunidade Kalunga contam que havia um homem que de noite virava onça. Uma 

vez, era uma noite de lua cheia, ele virou onça e matou uma novilha na fazenda do próprio filho. 

— Quando viu a novilha morta, o filho pensou: 

— Isso é coisa de onça. Vou ficar aqui de tocaia para pegar essa onça. 

Ele passou o dia e a noite esperando a onça aparecer novamente. De repente, ele ouviu 

um barulho de mato amassado. Era a onça que vinha devagarinho. Ele se preparou, armou 

espingarda, mas quando a onça chegou perto ele percebeu que era seu pai e não atirou. A onça 

fugiu espantada. 

Quando o filho chegou em casa, o pai já estava lá. Ele disse: 

— Pai, o senhor tem de parar com essa estória de virar onça. Hoje eu quase atirei no 

senhor. Foi por pouco. Eu sou um bom caçador de onça e quase matei o senhor. O senhor mata 

minhas novilhas quando está virado em onça e me dá prejuízo. 

Vamos numa rezadeira para o senhor ficar livre desse encanto. 

Assim fizeram. A rezadeira quebrou o encanto e o pai nunca mais virou onça. 

 

Contada por Joaquim de S. R.  

       - kalunga - 

 

 

 

                                                             
31 MOURA, Glória. (Org.) Uma história do povo Kalunga. Secretaria de Educação Fundamental - MEC; SEF, 

DF, 2001, p. 58 – 61. 


