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IMAGEM DA CAPA 

 

 

Selo e carimbo em homenagem à comunidade Kalunga, conferidos pela 

Empresa de Correios e Telégrafos no dia 27 de setembro de 2014, com 

obliteração (carimbo oficial) durante as várias ações realizadas pelo projeto de 

extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG), Kalunga Cidadão, que 

aconteceu no povoado do Engenho II, na zona rural de Cavalcante. A arte foi 

feita pela artista plástica Cecília Langer. 

O selo focaliza, à direita, a Cachoeira de Santa Bárbara, ponto 
ecológico/turístico da região de Cavalcante, e, à esquerda, um grupo 
representando a comunidade Kalunga. O casal na ponta dança a 
Sussa, dança tradicional nascida nas tradições africanas. Ao meio, 
um homem toca viola e, ao lado, uma mulher idosa abraça uma 
criança. A cena é cercada por flores que emolduram a cachoeira e a 
comunidade, representando a cultura local, onde festas, cores e 
flores têm um papel social, de confraternização, de alegria e de 
conservação de tradições. A técnica utilizada foi computação gráfica e 
fotografia. (CORREIOS, 2014). 

 

Momento da Obliteração do selo, junto às lideranças e comunidade 

Kalunga, superintendente dos Correios e sua equipe, reitor, pró-reitores, 

professores e alunos da UFG na comunidade do Engenho II e prefeito de 

Cavalcante, em Cavalcante-GO. 

 
                                  Fonte: Fotógrafo da UFG, 2014. 
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RESUMO 

 

O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga (SHPCK) está situado na região 
nordeste do estado de Goiás, abrange os municípios de Cavalcante, Monte 
Alegre e Teresina de Goiás. A comunidade Kalunga é a maior comunidade 
quilombola do Brasil, pela dificuldade de acesso ainda preserva hábitos 
centenários, como rezas em latim, palavras, modos de viver e casamentos 
endogâmicos, formando grandes clãs. Cavalcante abriga 60% do SHPCK. Sua 
“descoberta” se deu na década de 1980, pela antropóloga Mari Baiocchi. O 
povo Kalunga desperta muita curiosidade e é foco de inúmeras ações 
institucionais, de entidades etc. Porém, vivem em precárias condições de 
saneamento básico, dificuldade de acesso, infraestrutura, baixa escolaridade e 
situação de vulnerabilidade social. Apesar dos vários estudos, de diferentes 
áreas, ainda não havia uma pesquisa sobre o uso de álcool e outras drogas, 
bem como suas redes de cuidado. Este trabalho levou em consideração o 
racismo e a repressão em torno das drogas, como forma de biopoder. Foi 
realizada uma pesquisa de natureza aplicada e empírica. Para a realização 
deste trabalho foi fundamental a parceria com os órgãos governamentais 
estaduais e municipais e da Universidade Federal de Goiás, bem como as 
lideranças, constituindo uma rede. Foi realizado um processo de imersão e 
aproximação do território e da comunidade. Foram realizadas: visitas ao 
SHPCK, reuniões com lideranças e representantes do poder público local e 
estadual, grupo focal com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
realização de um curso, aplicação de um questionário pelos ACS na 
comunidade, entrevistas, mapeamento da rede e elaboração coletiva de ações 
de Redução de Danos nas festas tradicionais da comunidade, constituindo-se 
como uma pesquisa-ação participante. Os dados sugerem que o hábito de 
beber está associado ao sexo masculino, de religião católica, e os que 
participam das festas Kalunga. As bebidas alcoólicas estão presentes nos 
principais momentos da vida do Kalunga, do seu nascimento até a morte, nas 
festas que marcam a passagem do tempo, nas práticas tracionais do cuidado 
como as raizadas e na geração de renda. O hábito de fumar teve relação 
positiva com a velhice e baixa escolaridade, ainda preservam o hábito de fumar 
cachimbo e do uso de rapé, que era denominado de simonte. A participação 
das festas faz parte da identidade da comunidade, com a duração de cinco dias 
e com práticas ritualísticas. São espaços importantes para ações de cuidado e 
redução de danos, desenvolvidas pela própria comunidade e pelas entidades 
que participam. Devido às suas especificidades, e ao capital social deste 
território, há possibilidades de se efetivar uma rede de cuidado com ações 
voltadas para o desenvolvimento tecnológico, considerando, potencializando e 
respeitando o saber local. A partir deste trabalho foi consolidada a Rede 
Kalunga, formada por pesquisadores, atores institucionais e pessoas da 
comunidade. 

 
Palavras-chave: Grupo de Ancestralidade no Continente Africano, drogas 
recreativas, redes de apoio social, Vulnerabilidade em Saúde. 



    

 

ABSTRACT 

 

The Historical Site and Cultural Heritage Kalunga (HSCHK) is located at 
northeastern of Goiás, including areas of the following cities, Cavalcante, Monte 
Alegre and Teresina de Goiás. The Kalunga community is the largest quilombo 
of Brazil, by the difficulty of access, it still preserves centenarians habits such 
as, prays in Latin, own words, ways of living and endogamous marriages, 
forming large clans. Cavalcante holds 60% of HSCHK. Its "discovery" took 
place in the 1980s, by the anthropologist Mari Baiocchi. The Kalunga people 
arouses much curiosity and is the focus of many institutional actions, entities, 
among others. However, they live in precarious conditions of sanitation, poor 
access, poor infrastructure, low educational levels and social vulnerability. 
Despite many studies, from different areas, still there was no research on the 
use of alcohol and other drugs as well as their care networks. This study 
considered racism and repression around the drugs as a form of biopower. A 
nature applied and empirical research was performed. For this work, it was 
fundamental a partnership with state and municipal government agencies and 
the Federal University of Goiás, as well as leaders, forming a network. A 
process of immersion and approach to the territory and the community was 
held. Were performed: visits to HSCHK, meetings with leaders and 
representatives of local and state government, focal groups with the Community 
Health Agents (ACS), a course a questionnaire applied by the ACS at the 
community, interviews, network mapping and collective elaboration of harm 
reduction actions in the community traditional festivals, constituting as a 
participant action research. The data suggest that the habit of drinking is 
associated with the male, Catholic religion, and those who participate in the 
Kalunga parties. Alcoholic beverages are present in key moments of the 
Kalunga life, from his birth to death, in celebrations that mark the passage of 
time, the traditional practices of care as the root beverages preparations, and 
income generation. Smoking had a positive relationship with age and low 
education, they still preserve the habit of pipe smoking and snuff use, which is 
called Simonte. The participation in the parties is part of a community identity, 
lasting five days and with ritualistic practices. They are important spaces for 
care actions and harm reduction, developed by the community and by the 
entities involved. Due to its characteristics, and the social capital of this territory, 
there are possibilities to actualize a care network with actions aimed to 
technological development, considering enhancing and respecting local 
knowledge. From this work was consolidated the Kalunga Network, formed by 
researchers, institutional actors and people in the community. 

 

Keywords: Ancestry Group on the African continent, recreational drugs, social 
support networks, Health Vulnerability. 
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CAMINHOS  

 

 
 

Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. 
Antônio Machado (poeta espanhol) 

 
 

Sempre foi um sonho realizar o doutorado e me dedicar a ele. Em 2010, 

foi lançado um edital do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), com uma linha de pesquisa em 

Educação na Saúde. A proposta do edital foi muito coerente com a minha 

trajetória acadêmica, e abracei a oportunidade. 

 Em 2011 veio um importante convite de participar do Programa de 

Extensão Kalunga Cidadão, coordenado pela professora Maria Clorinda da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Durante 

as reuniões me animei muito com a participação de várias unidades 

acadêmicas e por perceber a Universidade realizando a sua finalidade, 

comprometida com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, 

científico, tecnológico, com compromisso na defesa dos direitos humanos de 

modo ético, interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial, em prol de uma 

comunidade tradicional. 

 Assim, me interessei por conhecer e contribuir mais com a comunidade 

Kalunga, devido às possibilidades de trocas e parcerias com outras unidades 

acadêmicas e por ser uma comunidade muito acolhedora e com muitas 

necessidades básicas a serem atendidas. Porém, como é de difícil acesso, 

para se realizar qualquer atividade há a necessidade de financiamento. Para 

isso, inscrevi um projeto sobre saúde bucal em três editais, em 2012, porém o 

projeto não foi atendido com recursos.  

 Neste mesmo ano, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás (FAPEG) lançou um edital específico para álcool e outras drogas. 

Despretensiosamente submeti um projeto, o qual foi aprovado com recursos 

liberados em meados de 2013. E assim, a partir desta oportunidade, em 

anuência com o meu orientador, resolvemos mudar o tema da minha tese, 

após dois anos de doutorado.  
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 Após esta difícil decisão, comecei a participar de eventos sobre a 

temática das drogas, com muita leitura e conversa com pessoas que trabalham 

na área da saúde mental (Figura 01). Minha inserção nesta pesquisa e na 

Universidade muito se deve à minha trajetória como trabalhadora de saúde que 

discute e participa de grupos sobre educação popular em saúde, inspirada 

pelos ensinamentos de Paulo Freire, na luta pelos direitos humanos das 

populações invisibilizadas. Posso citar a Articulação Nacional de Movimentos e 

Práticas de Educação Popular em Saúde, Rede de Educação Popular em 

Saúde, Rede de Extensão Popular em Saúde, projetos na UFG como o Café 

com Ideias: diversidade e equidade, Mostra da Parceria Ensino Serviço e 

Comunidade e Produção de Audiovisual Ensino Serviço Comunidade, que foi 

premiado como melhor iniciativa na formação profissional em saúde pela 

Associação Brasileira Rede Unida, em 2012. 

No Congresso Internacional sobre Drogas, que aconteceu em maio de 

2013 em Brasília-DF com a participação de vários países, pode-se concluir que 

as drogas são uma questão de saúde e não de polícia. A guerra contra as 

drogas e seu proibicionismo, travada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), é um grande fracasso. A guerra contra as drogas é uma das 

motivações para tráfico de armas e pessoas, corrupção em todos os níveis da 

esfera pública, do genocídio de jovens negros nas periferias das grandes 

cidades, e desculpa para a criação e privatização de presídios considerados 

pós-graduações do crime organizado, entre outros. Neste congresso houve 

uma primeira aproximação com o Fórum de Saúde Mental, Secretaria de 

Estado da Saúde de Goiás, Coordenação de Saúde Mental do Ministério da 

Saúde e Saúde Mental da UFG (Figura 1). 
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Figura 01 - Congresso Internacional sobre Drogas. 

 
 

Fonte: Autora (2013). 
 

A mudança da temática trouxe, de início, paralisia, pois percebi a 

necessidade da adoção de uma postura muito mais cuidadosa e ética, por 

serem temas muito delicados, carregados de significados e preconceitos como 

a questões do negro quilombola e das drogas.  

Atualmente, vem se travando no meio político grandes discussões e 

disputas de poder, tendo as drogas como pano de fundo. Num contexto em que 

o Brasil recebe vários eventos internacionais, como o Encontro Mundial da 

Juventude da Igreja Católica (2013), Copa das Confederações (2013), Copa do 

Mundo (2014) e Olimpíadas (2016), fala-se em internação compulsória de 

usuários de crack, com direito a “bolsa” de R$ 1.200,00 do governo do Estado 

de São Paulo para instituições privadas intituladas “Comunidades 

Terapêuticas”; aumento de quatro para oito anos a pena de tráfico de drogas, 

entre outros. Estes são exemplos preocupantes de como a questão vem sendo 

tratada atualmente no Brasil, na contramão das discussões mundiais. Visto que 

grande parte destas ações atingem somente as classes sociais mais baixas e 

os negros, muitos estudos comprovam que são elas as maiores vítimas da 

violência gerada pela criminalização das drogas, e estas ações são acusadas 

de serem higienizadoras, de segregação de classe e cor. 

Sem julgar e realizar juízo de valores, vejo a necessidade de relatar não 

só a minha aproximação, mas a minha vivência sobre o tema. Sempre tive uma 
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postura muito conservadora, mesmo sendo membro de uma família que cultiva 

o hábito de ingerir bebidas alcoólicas esporadicamente, em finais de semana 

com churrasco. Poucas vezes fui incentivada ao consumo dessas bebidas ou 

de outras drogas, por familiares e amigos. Não gosto de beber refrigerantes, 

café, nem remédios, mesmo quando são prescritos por médicos. Venho 

reduzindo o consumo de alimentos açucarados em minha dieta e tento 

consumir cada vez mais alimentos naturais e menos processados, como forma 

de manter uma boa saúde. 

Depois que comecei a estudar o tema, descobri que o ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso é um dos grandes defensores da 

descriminalização da maconha e do seu uso terapêutico. Confesso que, no 

fundo, sempre desconfiei que pudessem estar militando em causa própria. 

Porém, ao assistir o filme “Quebrando o Tabu”, percebi que este era mais de 

um dos meus grandes preconceitos. E descobri que não precisa ser usuário de 

droga para poder defender a sua descriminalização e lutar pelos direitos 

humanos. 

Em uma das discussões virtuais da Rede de Educação Popular, um dos 

seus apoiadores convidava a todos a participarem da Marcha da Maconha em 

Porto Alegre, e como este assunto me incomodava, resolvi trocar e-mails com 

ele. Ele se chama Dênis Roberto da Silva Petuco, é um dos mais conhecidos 

Redutores de Danos no Brasil. Um grande militante em prol da 

descriminalização, legalização e regulamentação do uso de drogas e da 

adoção da política de redução de danos como clínica ampliada na atenção 

básica – no momento está fazendo doutorado na Universidade Federal de Juiz 

de Fora. Encontrei-me com Denis em um Congresso da Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva (ABRASCO) em São Paulo e convidou-me a conhecer a 

Organização não Governamental (OnG) “É de Lei”, que é o primeiro Centro de 

Convivência de Usuários de Drogas da América Latina. Não pude esconder a 

minha perplexidade em perceber que as pessoas podem usar drogas 

livremente e terem apoio para isso. Fiquei muito confusa, mas não foi difícil 

entender a importância daquele trabalho, que cuidava das pessoas com muita 

dignidade, respeitando-as no seu direito mais fundamental de serem livres.  
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Os frequentadores do Centro de Convivência tinham acesso às 

informações de saúde, a kits de redução de dados (com camisinha; kit “snif” 

para cheirar cocaína de forma mais segura; protetor labial com própolis e 

boqueira de silicone; para prevenir infecções causadas pela queimadura do 

cachimbo do crack; telefones de apoio de assessoria jurídica popular, entre 

outros). Foi uma experiência que me permitiu ampliar a visão e percepção 

sobre o assunto, promovendo um desvelamento da realidade. 

Vejo a importância deste prólogo no sentido de elucidar a preocupação 

com a intencionalidade ética deste trabalho, da necessidade de uma percepção 

do tema que ultrapasse alguns preconceitos cultivados e adquiridos durante a 

vida. Estamos em um momento político em que não se admite ações ingênuas. 

Em uma postagem em uma mídia social, o Movimento Social das Mães da 

Praça de Maio da Argentina, convocava que: “não precisamos de "intelectuais" 

de gordos currículos que Lattes, mas não mordem! Ou tem compromisso 

cotidiano, real e efetivo com nosso povo, ou não vem [sic] querer tirar uma 

casquinha aqui com o "objeto" de estudo para seu carreirismo acadêmico!”. 

Senti como uma provocação e espero estar contribuindo com este trabalho 

para quebra de preconceitos, e para o fortalecimento da rede de atenção em 

saúde que atenda a comunidade Kalunga, respeitando e considerando suas 

características e especificidades culturais. 

No final de 2014, passei no concurso da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) de Brasília, e sai da UFG no começo de 2015. Atuando no cargo 

de tecnologista em Saúde Pública, no perfil políticas públicas nos territórios, 

com a atribuição de planejar e executar ações estratégicas que visem à 

utilização e implementação de tecnologia social no território e governança de 

redes sociotécnicas, e desenvolver ações voltadas para implementar e/ou 

mapear redes sociais.  

Foi uma grande reviravolta na vida, mas este trabalho tem me auxiliado 

na ampliação do olhar sobre as políticas públicas e redes, uma vez que os 

assuntos perpassam pela minha formação e trajetória acadêmica, no mestrado, 

minha dissertação teve como tema a “Percepção da Integralidade e Saúde 

Bucal nos Movimentos Sociais e no Sistema único de Saúde (SUS)”, onde fiz 

uma relação entre pensamento complexo e saúde bucal. E hoje, com este 
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trabalho, começo a compreender melhor a relação entre o pensamento 

complexo e as redes, adquirindo conhecimentos incipientes e iniciais sobre 

Análise de Redes Sociais (ARS), na Fiocruz. É o começo de novos percursos, 

conhecimentos e possivelmente, espero continuar o trabalho com a 

comunidade Kalunga. 

  

 

 

 



18 

 

 

 1. INTRODUÇÃO 

 

 

Há várias interpretações quanto à origem da denominação Kalunga. Uma 

de suas origens refere-se a um determinado local à margem do Rio Paranã em 

Goiás. Esse nome era de uso restrito, pois designava originalmente uma 

pequena parte ou um lugar determinado daquela região chamada de Kalunga 

no Vão do Kalunga ou da Contenda. Os moradores da Região também 

atribuem o nome Kalunga a uma planta (Figura 02) (BAIOCCHI, 1999). 

Figura 02- Flor da planta Kalunga. 

 
Fonte: Autora, planta mostrada pelo senhor Florentino. 

A Comunidade Quilombola Kalunga surgiu no século XVIII, por volta de 

1722, quando Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, e João da Silva Ortiz, 

estabeleceram o roteiro bandeirante, com a ocupação das terras no centro do 

Brasil, dando origem ao estado de Goiás, em pleno ciclo do ouro e da 

garimpagem. Os negros escravizados foram submetidos a duros castigos 

impostos durante a exploração das "Minas dos Goyazes". Cansados dos maus 

tratos, fugiram e esconderam-se nas serras, locais de difícil acesso, entre o 

que são hoje os municípios de Cavalcante e Monte Alegre (região conhecida, 

no passado, como Morro do Chapéu), dando origem ao povo Kalunga, que 

sobreviveu há mais de 200 anos isolado do “progresso” e do “desenvolvimento” 

do País (FUNDAÇÃO PALMARES, 2003).  
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Essa história é contada pelos pesquisadores, e não pela comunidade. 

Muitos afirmam que sempre viveram ali, como posseiros, há mais de 200 anos, 

e é inegável o modo tradicional de vida e cultura singular (BAIOCCHI, 1999). 

O africano escravizado que tinha como destino a capitania de Goiás 

chegava ao Brasil por duas rotas principais: os portos da Bahia, pelo caminho 

do sertão ou pelos portos do Rio de Janeiro. Desde muito cedo, houve a 

formação de quilombos nessas travessias por pessoas escravizadas fugidas de 

outras capitanias que, percorrendo o caminho do sertão, chegavam à Goiás. O 

principal motivo para a escolha desse estado como rota de fuga era a falta de 

conhecimento e fiscalização por parte da coroa portuguesa na capitania que 

começava a ser explorada.  

Os quilombos goianos começam a ser identificados somente a partir do 

século XVIII, pelos portugueses. Na região onde se formou o Quilombo de 

Kalunga foi predominante a vinda de escravos de origem sudanesa, sobretudo 

os que tinham experiência na mineração, chamados de “mina”. O negro 

escravizado foi elemento fundamental para a economia do Brasil e, também, 

dinamizador da cultura brasileira. Nesse sentido, os Kalunga tiveram e têm 

grande valor na construção do Estado de Goiás, bem como na preservação do 

meio-ambiente, em especial o cerrado de altitude, de belezas naturais, como 

atrativos turísticos (FUNDAÇÃO PALMARES, 2003).  

 Este trabalho foi realizado em Cavalcante, por ser a cidade onde se 

concentra a maior parte do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

(SHPCK) e por ser o local de maior atuação da UFG. Cavalcante fica a 530 km 

de Goiânia e a 375 km de Brasília, a nordeste do estado de Goiás (Figura 03), 

e é um município da microrregião da Chapada dos Veadeiros (IBGE, 2010). 

Recentemente vem sendo discutida a possibilidade da inclusão de Cavalcante 

e outros municípios da Chapada dos Veadeiros (Alto Paraíso, Alvorada do 

Norte, Barro Alto, Flores de Goiás, Niquelândia, São Gabriel, São João d’ 

Aliança, Simolândia, Vila Boa, Vila Propício, Arinos e Cabeceira Grande) na 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) 

(O POPULAR, 2015). 

 Cavalcante, juntamente com Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, 

alberga a comunidade quilombola rural com maior extensão territorial do Brasil, 
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a Comunidade Kalunga, com uma área de duzentos e sessenta e um mil 

novecentos e noventa e nove hectares sessenta e nove (261.999 ha) hectares 

e oitenta e sete centiares (87 ca), situados nos Municípios de Cavalcante, 

Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, Estado de Goiás (BRASIL, 2009).  

Figura 03 - Localização do SHPCK no Brasil e no estado de Goiás. 

 

Fonte: Vinícius Aguiar (ilustração feita especialmente para esse trabalho) (2015). 

Cavalcante é um município da microrregião da Chapada dos Veadeiros, 

que é constituída pelos Municípios de Alto Paraíso, Campos Belos, Colinas do 

Sul, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, São João da Aliança, Teresina de 

Goiás. Para chegar a Cavalcante por asfalto, saindo de Goiânia, é preciso 

passar por Brasília. De lá são mais 320 quilômetros pela BR-020 até Planaltina, 

em Goiás. Pouco depois da cidade pega-se o trevo para a GO-118, sentido 

Alto Paraíso e Teresina de Goiás. Em Teresina, segue-se pela GO-241 direto 

para Cavalcante (GOOGLE MAPAS, 2012). 
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 Em Cavalcante, a comunidade Kalunga encontra-se espalhada em 

diferentes localidades sendo: uma propriedade rural (Fazenda Prata) e mais 18 

comunidades: Engenho II, Vargem Grande (Pedra Mole), Vão de Almas 

(Capela), Lagoa, Choco, Fazendinha, Boa Vista, Maiadinha, Curriola, Terra 

Vermelha, Mochila, Taboca, Redenção (Bonito), Altamira, Pé do Morro, Volta 

do Canto, Saco, Congonhas, e Salinas (AGUIAR, 2011) (Figura 04). 

Figura 04 – Sítio Histórico e Cultural do Remanescente de Quilombo Kalunga – 
Go – Mapa Geral das Localidades. 
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 Apesar de não serem reconhecidos como Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga (SHPCK), os municípios de Paranã e Arraias, no Tocantins, 

também, albergam comunidades consideradas Kalunga, ambos são limítrofes 

do SHPCK, visto os laços históricos, sociais e de parentesco com os que vivem 

do outro lado do rio Paranã, em Goiás. A comunidade quilombola Kalunga do 

Mimoso teve o recebimento de posse de uma área relativa a 7.200 hectares, 

em 2013, compreendendo as fazendas: Areais, Buritis, Galileia e Santa Tereza, 

beneficiando 250 famílias. No Paranã, além de albergar parte da comunidade 

do Mimoso, existem quilombolas Kalunga na fazenda Santana, localidade 

Kalunga que se denomina Campo Alegre, divisa com Mimoso, que está em 

fase inicial de regularização fundiária, e a comunidade Albino, que fica a 110 

km da cidade de Paranã (CONEXÃO TOCANTINS, 2015 a, b).  

 Ainda não existe um consenso acadêmico e/ou antropológico sobre 

localidades Kalunga fora do SHPCK. Estas informações foram tiradas a partir 

de discussões durante o II Encontro de Pesquisadores de Quilombolas Kalunga 

em maio de 2015, a partir de informações de informantes-chave e matérias de 

jornais da região. Mas vale ressaltar que a organização política dos povos 

Kalunga revela uma rica história que vem desafiando as imposições político-

administrativas advindas do Estado brasileiro (FIOCRUZ, 2015). 

Nas décadas de 1970 e 1980 a antropóloga Mari Baiocchi realizou dois 

estudos importantes em comunidades quilombolas de Goiás, o primeiro em 

Mineiros, denominada Negros de Cedros, e o segundo nos municípios de 

Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, no nordeste do 

estado, talvez esse seja seu estudo mais conhecido. A comunidade Kalunga, 

como ela denominou, a partir da fala de seus moradores e dos etnônimos 

utilizados para denominar a população daquele local, de tão invisível, foi 

relatada como “descoberta”, e bastante oportuna para os habitantes da região, 

pois estavam sendo ameaçados por grileiros e fazendeiros que cobiçavam 

suas terras. Foi uma das primeiras comunidades quilombolas a ser 

reconhecida, porém as questões fundiárias ainda não foram totalmente 

resolvidas, já que parte do território ainda está sob o processo de desintrusão 

de suas terras (BAIOCCHI, 1999; NOVAIS; MARINHO, 2015). 
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Essa “descoberta” provocou perplexidade. Muitos se perguntavam se 

era possível viver tanto tempo no isolamento e se as informações sobre a 

abolição não haviam chegado até eles. Porém, a ideia de descoberta retoma o 

isolamento, desvela a invisibilidade e o preconceito que esta comunidade 

remanescente de quilombo sofreu durante séculos. Viviam da produção de 

autoconsumo e venda dos excedentes da produção agrícola nas cidades 

próximas. Seu isolamento era tão grande que eram raros os relatos de 

casamento entre brancos e negros, conferindo, ainda hoje, a conservação da 

mistura dos traços dos ancestrais escravos e índios nômades que viviam na 

região, os índios da etnia Avá-canoeiros (BAIOCCHI, 1999; SILVA, 2007). 

Esses índios foram exterminados da região nas décadas da construção de 

Brasília, em ações do regime militar e por fazendeiros da região (SILVA; 

CHAVEIRO, 2015). Um genocídio na história recente brasileira. 

Graças ao trabalho pioneiro e desbravador de Mari Baiocchi, os Kalunga 

receberam o Título de SHPCK, em 1991. Título conseguido através de muita 

luta, coragem, sensibilidade, união e articulação. Baiocchi, apesar de possuir 

uma rede de contatos políticos, por sua atuação como aluna e professora do 

Colégio Liceu de Goiás, e um marido médico que a apoiava, não percorreu um 

caminho fácil. Ser mulher e antropóloga em Goiás e lutar por uma causa que 

poucos tinham conhecimento naquela época, não foi uma tarefa fácil. Além 

disso, a ausência de recursos para pesquisa, somados à precariedade de 

acesso e infraestrutura da comunidade, fazem de Mari Baiocchi uma guerreira 

e heroína, que não só lutou pelos seus ideais, como contribuiu para que 

milhares de quilombolas pudessem vislumbrar um futuro mais digno. Ao longo 

de sua trajetória junto à comunidade Kalunga trouxe vários representantes da 

comunidade para sua casa, para juntos participarem de assembleias na 

Câmara dos Deputados e junto ao Instituto de Desenvolvimento Agrário de 

Goiás (IDAGO). E além de tudo isso, teve uma importante participação na 

Constituição Federal, no artigo 68, que garante o direto de propriedade 

definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecido a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos (Art. 68, BRASIL, 1988).  
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Assim, Mari Baiocchi contribui para o reconhecimento da maior 

comunidade quilombola do país, a comunidade Kalunga, e na luta pelos 

direitos dos quilombolas de todo o Brasil, pela posse e acesso à terra e 

indiretamente no direito à saúde. Visto que saúde no seu sentido mais 

abrangente é resultante de vários condicionantes, entre eles, a liberdade, 

acesso e posse de terra, como foram destacados na 8ª Conferencia Nacional 

de Saúde, realizada em 1986. 

Um dos primeiros projetos institucionais na comunidade foi conduzido 

pela Universidade Federal de Goiás (UFG), na década de 80, intitulado de 

“Kalunga, povo da terra”, coordenado pela professora Mari de Nazaré Baiocchi, 

e que envolvia várias áreas. Precursora na metodologia da antropologia 

aplicada utilizada no seu trabalho na comunidade, seu projeto de caráter 

multidisciplinar tinha como tripé: a Saúde, Educação e Terra. Por meio deste 

projeto foi possível desenvolver a primeira vacinação na região, de avião, por 

meio da Organização de Saúde do Estado de Goiás e construir cinco escolas 

no SHPCK, incorporadas pela rede estadual, sendo três em Monte Alegre, uma 

em Teresina e outra em Cavalcante (relatos de Mari Baiocchi, 2014). 

A Constituição Federal defende e valoriza as Comunidades 

Remanescentes de Quilombos como detentoras de direitos culturais históricos 

e estabelece como patrimônio cultural brasileiro, preservando suas formas de 

expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios 

de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico (BRASIL, 1988, art. 215). Dessa forma, cabe ao Poder 

Público, além de proteger o patrimônio cultural brasileiro; estabelecer 

incentivos para a produção, o conhecimento de bens e valores culturais. E 

também puni os danos e ameaças ao patrimônio cultural; tomba todos os 

documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos (BRASIL, 1988, artigo 216). 

Deste modo, as denominações “remanescente de quilombo” e “negro” 

são categorias políticas, e assim, o quilombo como metáfora política 

socialmente produtiva, de forma que sua indeterminação marcada pela sua 



25 

 

 

criação como categoria jurídica em forma de artigo constitucional, e assim os 

que se autodenominam quilombolas são sujeitos de uma série de direitos 

(ARRUTI, 2006).  

Para os leigos, a imagem transmitida historicamente a cerca de 

quilombo pode ser limitar ao arquétipo Palmares, em que quilombo é formado 

exclusivamente devido às fugas dos negros que foram escravizados e na 

organização desses em um território. O conceito atual de quilombo não se 

refere somente às comunidades que têm vínculo histórico e social com os 

quilombos clássicos, mas também a comunidades de descendentes de 

africanos que foram escravizados e ex-escravos libertos, que em um território, 

obtido por meio de doação, de compra, ou da simples posse,  desenvolveram 

um modo próprio de resistência e de reprodução social.  

Vale lembrar que o quilombo dos Palmares formou-se no início do 

século XVII e foi totalmente destruído em 1695 (RODRIGUES, 1997). Ressalta-

se o cuidado em não se reforçar o arquétipo Palmares, pois os quilombos 

atuais são dinâmicos culturalmente e não, na maioria das vezes, não se 

enquadram neste conceito ultrapassado. E, ao reforçar este conceito 

ultrapassado, pode-se servir a intencionalidades de grupos contrários aos 

direitos destes povos, visto que a maioria destas comunidades não tem 

memória consciência de sua identidade quilombola, pois o tempo e a opressão 

podem ter provocado um tipo de “esquecimento” indenitário histórico (ARRUTI, 

2006; MARINHO, 2015). 

A comunidade Kalunga parece se encaixar ao conceituado dado pela 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA), quilombo é toda comunidade 

negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo de atividades 

agrícolas e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado 

(ABA, 1994; PLÍNIO DOS SANTOS, 2010). Mas a partir de 2003, a 

caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos é atestada 

mediante autodefinição da própria comunidade. A partir do Decreto nº 4.887, 

de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o 

art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (BRASIL, 2003). 
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Em março de 2015, o partido Democratas ajuizou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade de número 3239 questionando o critério da autodefinição 

e o fato de um decreto normatizar um artigo constitucional e não uma lei 

(MARINHO, 2015). 

Ações, como essa, expressam o racismo, que os negros, indígenas e as 

comunidades tradicionais sofrem ainda no dia de hoje, racismo como forma de 

opressão. O racismo pode ser classificado em dois tipos: universalista e o 

comunitarista. O racismo universalista ou discriminatório hierarquiza as 

espécies ou as raças, indo do inferior ao superior e que afirma a naturalidade 

da hierarquia, da desigualdade, foi o racismo dos impérios coloniais, da 

escravatura, do nazismo, do fascismo e é presidido pela ideia de nação, o 

racismo como base do capitalismo. Já o racismo comunitarista ou 

diferencialista é o racismo contemporâneo: se cada comunidade-nação tem 

sua tradição, história, costumes, origem, língua, religião, é preciso garantir a 

diferença, não contaminar a diferença, ou seja, o do direito e respeito à 

diferença (DE BARROS, 1995).  

As autodeclarações  “negro” ou quilombola podem ser consideradas 

atitudes políticas e de conscientização, como forma de se posicionar no mundo 

e garantidoras de direitos. Do ponto de vista jurídico, uma sociedade que prega 

a construção diferenciada e não plural de seus membros, como signo do 

preconceito, que admite o acesso particularizado aos bens materiais, sociais e 

culturais, que dá valoração positiva à desigualdade substantiva de seus 

membros, está fadada à instauração da violência nas suas variantes materiais 

e simbólicas (BANDEIRA, BATISTA, 2002). 

 O isolamento fez com que os Kalunga preservassem hábitos centenários, 

como se fosse uma cultura original, com muitos casamentos consanguíneos, 

estabelecendo graus de parentescos próximos, formando grandes famílias, 

formando grandes clãs. Seu vínculo com o passado só é perceptível pelo modo 

com que se relacionam com a terra. A maioria dos Kalunga é formada por 

lavradores, que produzem milho, feijão, farinha de mandioca, arroz, cana-de-

açúcar, amendoim, gergelim, mandioca, abóbora, chuchu, laranja, manga, 

limão, mexerica, baru, fumo entre outras. A produção tradicional que combina a 

prática de pequenos roçados, pecuária, caça, pesca, extrativismo vegetal, 
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produção de artesanato e processamento mínimo de vegetais, com troca ou 

venda da produção excedente (TIBÚRCIO, VALENTE, 2007). O termo 

agricultor, posseiro ou campesino não é compreendido pela comunidade, o 

termo utilizado por eles é lavrador. Com importante destaque, pois muitos 

idosos, acima de 60 anos, puderam se aposentar como trabalhadores rurais 

(SILVA, 2007). 

Outro aspecto característico da comunidade está nas festas regionais, 

que são tidas como ritos coletivos de alegria. Podem-se destacar as festas 

juninas, festas do Vão de Almas e do Vão do Moleque, que acontecem nos 

meses de agosto e setembro, respectivamente, e da do Sucuri em Monte 

Alegre, que comemora São João Batista. As festas duram dias, onde se 

encontram os familiares e os amigos para acampar, demarcar a passagem do 

tempo, do cultivo da terra e das colheitas, realizarem os ritos de fé e 

comemorar suas tradições (BRANDÃO, 2004).  

Além da preservação de destas características culturais, o povo Kalunga 

desperta muita curiosidade, pois conseguiu manter suas características 

culturais e preservou lindas paisagens conservadas pelo esquecimento do 

“desenvolvimento” predatório. Mas a visibilidade excessiva também tem seu 

lado negativo, pois aumenta a cobiça de grupos econômicos nacionais e 

estrangeiros na exploração de seus recursos naturais. Uma questão bastante 

atual é a discussão do Plano de Manejo do Pouso Alto, que compreende a 

Chapada dos Veadeiros e parte do território Kalunga, com pontos muito 

polêmicos, como a implantação de pequenas usinas hidrelétricas para a 

sustentabilidade do agronegócio na região; plantação de produtos transgênicos 

nas mediações da Chapada; pulverização de agrotóxico por avião; e 

exploração de outros minérios. O cerrado é o único bioma que não é protegido 

pela Constituição Federal (MAIS CERRADO, 2015).  

Chegando à cidade de Alto Paraíso, é perceptível o crescimento das 

plantações de soja e milho transgênicos, que chegam até a linha do horizonte, 

eucaliptos em serras e em regiões de buritizais (Figura 05). Recentemente foi 

lançado um Plano de desenvolvimento do cerrado, que muitos ambientalistas 

consideram uma ameaça ao cerrado (CPT, 2015).  
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Figura 05 – Fazenda no entorno da Chapada dos Veadeiros. 

 

Fonte: Autora (2013). 

Ao chegar à região, notam-se inúmeras placas de projetos 

governamentais e de ONG. Como por exemplo, a região da Comunidade 

Kalunga foi contemplada com um dos 120 Territórios da Cidadania, o da 

Chapada dos Veadeiros, que, para esta região, em 2010, foi previsto mais de 

85 milhões em investimentos em um total de 45 ações, com atuação de 11 

Ministérios (BRASIL, 2015).  

 Porém, como a região é muito extensa, as ações e projetos não chegam 

a toda comunidade. E a região mais beneficiada é o Engenho II, próximo a 

Cavalcante 20 km. Ao caminhar pelas festas e transitar pelo território, é comum 

cruzar com pesquisadores, representantes de OnGs, movimentos sociais, 

estrangeiros, servidores públicos de ações institucionais governamentais, 

religiosas e turistas. Visto que é um lugar com muitos atrativos naturais, como 

cachoeiras e também pelo turismo étnico-cultural. Em abril de 2015, a 
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comunidade Kalunga foi pauta nos noticiários, devido às denúncias de tráfico 

de pessoas, abuso sexual e exploração infantil. Infelizmente, este parece ser 

um problema crônico e antigo na comunidade. A partir dessas denúncias está 

havendo uma mobilização nas mídias sociais e órgãos governamentais, para 

realização de comissões para investigar as denúncias. Durante o trabalho na 

comunidade, apesar das inúmeras ações institucionais, é perceptível que os 

Kalunga são privados de vários direitos, como  o acesso à saúde, saneamento 

básico, e educação. 

 Além das inúmeras ações sociais, são realizadas muitas pesquisas na 

Comunidade Kalunga, em especial da Universidade de Brasília (UnB) e da 

UFG. Durante este levantamento das publicações sobre a comunidade não 

foram encontrados trabalhos sobre o uso de álcool e outras drogas na 

comunidade Kalunga e suas redes de cuidado.  

Com o cenário do isolamento, parte devido à dificuldade de acesso 

acredita-se na hipótese de que a comunidade Kalunga faz o uso de álcool e 

outras drogas de modo próprio, e acredita-se que os serviços de saúde não 

estão preparados para lidar com essas especificidades. 

O consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas é um habito que pode 

ser considerado comum entre os povos isolados, bem como em outros tipos de 

populações. Porém, pode tomar conotações preocupantes quando não existe 

nenhum tipo de controle ou cuidado (TALARICO, 2011). As barreiras de acesso 

geográfico desta comunidade podem configurar dificuldades de garantia de 

alguns direitos básicos, travestidos de preconceito e racismo, causando 

abandono e esquecimento desta comunidade. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral  

 

 Discutir sobre o uso de álcool e outras drogas na comunidade Kalunga 

de Cavalcante e suas redes de cuidado. 

 

 

Objetivos específicos  

 

 

 Conhecer o uso de Álcool e outras Drogas na comunidade Kalunga de 

Cavalcante. 

 Conhecer estratégias de redução de danos na comunidade.  

 Analisar as redes de cuidado da comunidade Kalunga de Cavalcante. 



31 

 

 

3. TEORIAS E REFLEXÕES  

 

 

O racismo e o constructo sobre o conceito de drogas podem ser formas de 

dominação e opressão impostas como biopoder1. E, assim, a desigualdade 

social e a exclusão aos quais alguns grupos sociais são submetidos, podem 

ser entendidos como meio da construção do capitalismo.  

Este capítulo traz ainda a discussão sobre as redes de políticas públicas 

como uma estratégia de governança e garantida dos direitos.  

Para se aproximar do tema sobre o uso de álcool e outras drogas, 

procuraremos, neste capítulo, discutir um pouco sobre racismo, drogas e redes.  

 

 

3.1 Racismo  

Tu, Exu, és a energia que reúne os átomos, possibilitando a 
diferenciação da matéria e, por este motivo, todas as coisas e todos 
os seres vivos possuirão uma parte de ti, e, para tanto, deverás 
multiplicar-se infinitamente, sem perder a qualidade e o poder de sua 
essência primordial, por isso teu nome – Exu – Significa esfera, 
explicou Orumilá. 

Adilson de Oxalá 
 

O diálogo entre Exu e Orumilá diante da criação do mundo, do homem e 

de todas as coisas, retratado no livro Igbadu – A cabaça da existência: Mitos 

Nagôs revelados, escrito por Adilson de Oxalá (2010), pode trazer 

perplexidade, pois o texto acima nos revela a grande importância de Exu na 

criação do mundo e dos homens e que, além disso, para os seguidores do 

Candomblé, ele é o mensageiro entre os homens e os Orixás. Mas para 

muitos, Exu pode ser compreendido como malandro e com a identificação 

histórica pejorativa de diabo cristão. Esta descaracterização de uma importante 
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divindade africana acontece desde a invasão da África pelos portugueses, 

quando saquearam suas terras e escravizaram seu povo. Problemas ainda 

recorrentes no território africano, visto que muito de seus países ainda são 

dependentes dos Impérios que os invadiram. 

As religiões de matriz africana são percebidas como magia “negra”, 

“macumba”, “coisa do diabo”, feitiçaria, bruxaria e profano. São vítimas de 

muita intolerância e perseguição religiosa, ainda nos dias de hoje (MONTEIRO, 

1985; BAIOCCHI, 1999; PORTO, 2007). Na comunidade Kalunga, a 

religiosidade se expressa pelo catolicismo popular, no sincretismo religioso. A 

influência das religiões de matriz africana não é consciente, pois as mesmas 

parecem ser percebidas pela população como algo ruim. Apesar de se 

perceber alguns traços das religiões de matriz africana, como as umbigadas na 

Sussa (DA SILVA JUNIOR, 2008) e na forma de cumprimentar os mais velhos. 

É fácil encontrar alusões pejorativas às religiões de matriz africana, a 

seus devotos, e a suas divindades. Todo desrespeito é feito às religiões 

consideradas primitivas, no sentido de serem anteriores às mitologias gregas. 

O preconceito e a discriminação sofridos por estas religiões evidenciam a 

desigualdade entre as relações sociais, uma relação de dominação e repressão 

(UFMA, 2007). Repressão que levou os descendentes de escravos a 

camuflarem sua devoção às divindades de matriz africana, cultuando santos da 

igreja católica. 

A negação e a supressão de uma cultura e de uma história levam a 

refletir sobre a ideia de preconceito e da invisibilidade da população negra, 

compreendida a partir do silêncio discursivo e da repressão a que 

determinados grupos são submetidos (BRAGA, CAMPOS, 2012) e da ausência 

de sua perceptiva no discurso oficial, com a sobreposição de um ponto de vista 

de um grupo opressor, o qual o escravizou e reprime ainda nos dias de hoje 

(PORTO, 2007). De modo que este discurso de opressão se tornou tão 

profundamente arraigado na nossa sociedade que é internalizado e 

reproduzido justamente por suas vítimas (GELEDÉS, 2015). 

                                                                                                                                
1
 Biopoder é um termo criado pelo filósofo francês Michel Foucault para referir-se à prática dos 

estados modernos e sua regulação dos que a ele estão sujeitos por meio de variadas técnicas 
para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações (BRANCO, 2009). 
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As Américas foram “colonizadas2” pela Europa. Esta colonização teve 

influência em todas as áreas do conhecimento e na nossa cultura, 

desconsiderando os povos que aqui viviam, e dos africanos que foram 

escravizados e trazidos para as Américas. Assim, também passou por uma 

colonização na forma de ser repassada a história, no padrão de beleza, 

paradigma de saúde, entre outros, que são considerados eurocêntricos, se 

constituindo em racionalidades hegemônicas na parte ocidental do mundo.  O 

Instituto Geledés defende a “ciência negra” como uma forma de 

descolonização do conhecimento, pois todo o conhecimento que é oferecido 

nas escolas e universidades é ensinado com base greco-romana, como se 

antes de Grécia e Roma não tivessem existido outras civilizações. Sendo 

necessário ensinar a matriz civilizatória dos povos africanos e 

afrodescendentes para a ciência, tecnologia e inovação ao invés de privilegiar 

uma “história única” que coloca a ciência em geral como um atributo 

essencialmente branco europeu (GELEDÉS, 2015).  

No período colonial, os negros eram percebidos como animais e eram 

tratados com extrema crueldade, submetidos a duros castigos e torturas, como, 

por exemplo: açoite no tronco, tratados como bens semoventes, marcados a 

ferro quente no corpo, alimentados fora de casa como cachorros, enxotados no 

ambiente doméstico. Muitas destas torturas levavam à incapacidade física 

(BAIOCCHI, 1999; PORTO, 2007). Os senhores tinham o direito de 

propriedade servil. Exemplo disso foi o achado documental de Plínio dos 

Santos (2010) em que um viajante do século XVIII relatava perplexo que em 

uma fazenda abandonada pelos senhores brancos, os negros conseguiam 

trabalhar e produzir meios de subsistência, que para ele seria impossível sem a 

presença do “dono”. Além disso, estavam se “multiplicando”. Situação não 

muito frequente, pois o número de abortos era grande nas senzalas, visto que 

as mães não queriam que seus filhos sofressem. Diante disso, mesmo com a 

ausência do “dono”, esta fazenda passava a ser considerada como local de 

procriação de escravos. 

                                            
2
 Colonizadas – Palavra no ponto de vista do colonizador, visto que para os povos indígenas, 

as américas foram invadidas e saqueadas. 
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Em todo o Brasil, além da enorme repressão, os africanos e outros 

grupos étnicos foram pressionados a esquecerem de sua língua pátria, religião, 

cultura de origem, identidade. Eram submetidos a uma jornada de trabalho de 

até 18 horas de sol a sol, trabalhando na mineração, pecuária e monocultura 

da cana de açúcar (BAIOCCHI, 1999). 

Na segunda metade de século XIX o contexto intelectual era pautado na 

concepção evolucionista do mundo, as teorias desta época apontavam para um 

determinismo hierárquico racial em que os negros, índios e mestiços estavam 

em níveis inferiores às pessoas consideradas brancas, inclusive mentalmente. 

Havia uma preocupação em determinar a classificação das raças, em que eram 

combinados indicadores biológicos para responder questões sociais. O mito do 

arianismo foi bastante difundido. Alguns pesquisadores e políticos colocavam o 

branqueamento como algo necessário para haver a evolução do povo 

brasileiro.  

No começo do século XX começaram a serem difundidos os conceitos 

de determinismo cultural, em que a mente humana é resultante do meio social 

e da cultura. Mesmo assim, ainda havia a preocupação de estabelecer uma 

ordem hierárquica, afirmando a superioridade técnica e cultural de um grupo 

frente a outro. Apenas na segunda metade do século XX foi atribuído o 

problema da discriminação devido aos problemas econômicos e sociais, de 

modo algum aos raciais (PLÍNIO DOS SANTOS, 2010; SAAD, 2013).  

Outro termo que remete a visão do opressor é “fuga”, sendo uma 

expressão pejorativa, pois o ato da fuga, muitas vezes, é remetido às pessoas 

que fizeram algo criminoso, considerado um atentado ao reino português 

(BAIOCCHI, 1999). É comum encontrar definições de quilombos como reduto 

de escravos fugidos. Mas não é difícil entender a necessidade da “busca pela 

liberdade”, diante de situações tão adversas às quais a escravidão submetia. 

Tanto que o termo quilombo foi adotado apenas no Brasil, nos outros países da 

América Latina o termo utilizado é Sociedades Cimarrones, que significa a 

busca pela liberdade. Quilombo é um termo Banto e quer dizer acampamento 

guerreiro na floresta, o termo tem uma importância sócio-política, 

representando referencial para a trajetória do africano em terras brasileiras, a 
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resistência pela liberdade, a sua contribuição para a formação do povo 

brasileiro (BAIOCCHI, 1999). 

Historicamente, por serem considerados inferiores e constante ameaça, 

os negros tiveram suas expressões culturais, como a capoeira e suas religiões, 

proibidas, mesmo depois da abolição. Não podiam nem vender produtos, pois 

havia a alegação de serem roubados e o simples fato de se reunirem já 

configurava um motim (PLÍNIO DOS SANTOS, 2010). Considera-se que o 

racismo tenha sido o pilar cultural do racismo histórico, e do próprio capitalismo 

(WALLERTEIN, 2001 apud ALARCON, JORGE, 2012). 

Richard Price é um autor referência no assunto. Em um de seus livros, 

Price (1981) descreve a resistência escrava na América Latina, relatando que 

nos séculos XVIII e XIX, em muitos países, a população negra era maior que a 

branca. Isso era motivo de temor, pois ameaçavam a ordem estabelecida, 

como por exemplo, a comunidade Saramaca nas Guianas, Palmares no Brasil, 

e no Haiti. O Haiti foi a primeira república das Américas em que se declararam 

a primeira república negra, porém vivem em situação de calamidade pública, 

fruto ainda da repressão sofrida pelo colonialismo. 

Apesar de o Brasil ter sido o último país da América Latina a oficializar a 

abolição da escravidão, não existem registros de relatos de ex-escravos 

(CUNHA, 2012), relatos como o de Johanes King sobre a vida dos Cimarrones 

do Suriname e suas guerrilhas contra os soldados europeus (PRICE, 1981). 

Isto se deve ao fato da falta de acesso à escrita destas comunidades, e de que 

muitos pesquisadores no Brasil, até a segunda metade do século XX, não 

considerarem a história oral como elemento científico – visto  que a tradição 

oral é predominante nestas comunidades retratando sua vida social, seus 

valores, pensamentos repassados pela família e anciões (BAIOCCHI, 1999). 

Apenas da década de 80 houve o interesse na pesquisa em comunidades 

negras rurais (PLÍNIO DOS SANTOS, 2010). Estes fatos denotam mais um 

aspecto da invisibilidade e falta de voz dos descendentes de africanos no 

Brasil. 

A abolição da escravatura não garantiu aos negros nenhum direito. Mais 

fácil era o senhor conseguir indenização pela “perda” de “propriedade servil”.  

Para evitar grandes prejuízos aos cofres públicos, baseado pelo princípio da 
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indenização, foi decretado um Ato que mandou destruir todos os papéis, livros 

de matrícula e documentos relativos aos escravos nas repartições do Ministério 

da Fazenda. Eliminando os comprovantes de natureza fiscal que pudessem ser 

utilizados pelos ex-senhores para pleitear a indenização junto ao governo da 

República (BARBOSA, 2013).  

Recentemente, no Mato Grosso do Sul, aconteceu uma situação 

semelhante ao Ato citado anteriormente, mas desta vez prejudicava os 

descendentes de negros que foram escravizados.  Em 2007, com o aumento 

dos conflitos entre comunidades negras rurais quilombolas e Governo, 

Sindicatos Rurais, Prefeituras e proprietários de terras, foi emitido um 

documento denominado: Parecer Quilombola, que afirmava o não 

reconhecimento da presença de comunidades quilombolas no sul mato-

grossense. Este documento foi emitido pelo Instituto Histórico e Geográfico do 

Mato Grosso do Sul, o qual defendia os interesses dos fazendeiros. Diante 

disso, Plínio dos Santos (2010) realizou um estudo resultando em sua tese de 

doutorado desqualificando o Parecer Quilombola. 

Muitos direitos foram, e ainda são, negados aos negros, e somente 100 

anos depois da abolição da escravidão, que o direito à terra foi considerado na 

Constituição Federal de 1988, através do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), determinando o reconhecimento territorial definitivo aos 

remanescentes das comunidades quilombolas, no artigo. 68. E em 2003, foi 

regulamentado o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

destas comunidades através do Decreto nº 4887, de 20 de novembro do 

referido ano. Uma Convenção Internacional, de nº 169, foi assinada pelo Brasil 

na Organização Internacional do Trabalho (OIT), reconhecendo uma série de 

direitos aos povos indígenas e “tribais”, nos termos da definição de seu artigo 

1º, em que considera as especificidades históricas e sociais e a relação 

especial com o território, que são plenamente aplicáveis às comunidades 

quilombolas. 

Apesar do reconhecimento constitucional para a garantia dos direitos à 

terra às comunidades quilombolas, há inúmeras tensões entre o próprio 

Governo, como forças armadas e agências ambientais; multinacionais; 
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empresas privadas; fazendeiros; grileiros; grande mídia e uma bancada 

ruralista, compostas na sua maioria por partidos políticos como o Democratas 

(DEM) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Estes partidos vêm 

questionando a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, tal como previsto 

no art. 68 do ADCT (PLÍNIO DOS SANTOS, 2010).  

A grande mídia vem sendo aliada e porta-voz dos grupos opressores 

poderosos. Em 2010, foi divulgada uma reportagem intitulada “A farra da 

antropologia oportunista”, que criticava os critérios para a delimitação de 

reservas indígenas e quilombolas; denunciava o enriquecimento das OnGs; e 

atribuía a isso a diminuição do território destinado “aos brasileiros que querem 

produzir”. O que afetaria o desenvolvimento econômico e o crescimento do 

país (VEJA, 2010). Esquecendo-se de revelar que as grandes propriedades de 

terras foram conseguidas por meios escusos como grilagem, expropriação, 

doações questionáveis e grande parte da produção de suas terras é destinada 

a exportação. Sendo que os grandes produtores de alimentos do nosso país 

são os pequenos agricultores familiares.  

No mês de abril de 2015 foram realizados atos contra a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 215, que muda os critérios de demarcação das 

terras tradicionalmente ocupadas. O mesmo acontece em relação aos 

quilombolas. O artigo 68 das ADCT dispõe que “aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 

a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

No seu primeiro mandato, esta determinação também não foi praticamente 

efetivada, fazendo crescer o número de conflitos envolvendo estas 

comunidades. 

Vale fazer uma reflexão sobre o conceito de desenvolvimento. 

Historicamente o desenvolvimento e o progresso foram fortemente marcados 

pela destruição ambiental, expulsão de pequenos agricultores e comunidades 

consideradas tradicionais. A ideia de desenvolvimento é fortemente ligada ao 

capitalismo, à exploração e à dominação (MINAYO; MIRANDA, 2002). 

Um dos indicadores para medir o “desenvolvimento” social de uma 

população é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Um dos menores 

IDH de Goiás está localizado nas cidades onde está a maior comunidade 
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quilombola do Brasil, a Kalunga. Para o cálculo do IDH são considerados os 

seguintes aspectos: Uma vida longa e saudável: Expectativa de vida ao nascer, 

escolaridade e um padrão de vida decente, descrito como Produto Interno 

Bruto per capita (PEREIRA, 2012). 

Considerando a importância da expectativa e da qualidade de vida, bem 

como o acesso aos serviços básicos, deve-se repensar sobre a 

intencionalidade do desenvolvimento e a quem ele realmente beneficia. A 

Constituição de 1988, considerada cidadã, garante que todos os brasileiros são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. Condena qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 

filosófica, política ou religiosa, bem como quaisquer preconceitos de classe, 

raça ou sexo. Garante como direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados 

(BRASIL, 1988). Mesmo com todas estas garantias, ainda existe muita 

desigualdade e preconceito. O direito à propriedade passa a ter a conotação de 

direito inviolável, porém questionável, pois mesmo sendo direitos considerados 

universais na Constituição, são direitos para poucos. 

As dificuldades de acesso a esses direitos e a efetivação das políticas 

públicas acometem, sobretudo, as comunidades quilombolas e indígenas. 

Essas são, notavelmente, mais vulneráveis do ponto de vista da saúde, e 

possuem piores expectativas e qualidade de vida, precarização do trabalho e 

renda, baixa escolaridade, há a dificuldade de acesso a bens e serviços 

sociais. O mesmo pode-se dizer para a população indígena, pois além das 

grandes diferenças culturais, ainda existem barreiras de comunicação, visto 

que muitas etnias mantêm outras línguas e culturas diferenciadas, bem como 

formas distintas de perceber e explicar o mundo. 

Esta desigualdade historicamente criada tem como objetivo final a 

manutenção da ordem social, se estabelecendo como uma relação entre 

aparelho coercitivo estatal e a pobreza, como mecanismos de exclusão. O 

Estado neoliberal é o suporte político deste novo modo de acumulação, cuja 

base material é a transformação no mundo do trabalho, e para a manutenção 
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da ordem é necessário reprimir a população mantida em piores condições de 

vida. O modelo de desenvolvimento proposto pelo capitalismo conjuga medidas 

de desregulamentação da vida social a uma política de ataque aos direitos 

democráticos, criminalizando cada vez mais a pobreza, decorrentes também da 

alta discriminação de cor e de classe social no seio da polícia e do judiciário 

(WACQUANT, 2001). 

Pode-se optar, dentro das teorias sociológicas e marxistas, por construir 

uma teoria sistêmica ou estrutural do racismo, e assim tratar as relações raciais 

como um processo de classificação social teoricamente autônomo da estrutura 

de desigualdades de classe. Em alguns tipos de teoria, como as teorias  

ativistas, realçam a pouca força política dos grupos antirracistas e a grande 

resistência das elites brancas como responsáveis pelas desigualdades 

(GUIMARÃES, 2004). No Brasil, a condição racial constitui um fator de 

privilégio para brancos e de exclusão e desvantagem para os não-brancos. 

Prova disso é que, em um estudo feito em 2001, o total e dos universitários 

brasileiros são 2% negros; que dos 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo 

da linha da pobreza, 70% deles são negros (MUNANGA, 2007). 

Expressão da violência no país é o verdadeiro genocídio de jovens 

pobres, sobretudo negros. Estudos recentes têm identificado a existência de 

uma concentração de mortes violentas nesta população. Assim, são as 

pessoas negras e, entre elas, as mais jovens, as vítimas preferenciais da 

violência letal. Os jovens negros no Brasil são duas vezes e meia mais vítimas 

de homicídio do que o jovem branco. Em algumas localidades, a proporção 

chega a 13 vezes, como na Paraíba (RAMOS; LEMGRUBER, 2004; UNESCO, 

2014). 

Apesar de a Constituição determinar a igualdade e de biologicamente 

existir apenas uma raça, as diferenças culturais e de cor da pele foram 

transformadas em desigualdades historicamente construídas pela condição da 

diferença, mascarando através das expressões raça e cor, a condição de 

segregação dos negros dentro da sociedade. Deste modo, os termos raça e 

etnicidade são categorias sociais, referente a grupos que têm em comum uma 

herança cultural e um histórico de opressão e discriminação. Vale salientar que 
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a população negra é a soma das pessoas classificadas como pretas e pardas 

(DEMO, 2001).  

O racismo pode se constituir como: Racismo pessoal/internalizado, 

Interpessoal, institucional (acontece desde a forma de tratamento, como nas 

barreiras de acesso à saúde, à educação e outros serviços), racismo ambiental 

busca esclarecer como se articula com a territorialidade e conservação da 

natureza (DA COSTA, 2012; GELEDÉS, 2015) como é explicado na figura a 

seguir (Figura 06). 

 

Figura 06 – Quadro esquemático com tipos de racismo. 

 
Fonte: Adaptado de GELEDÉS (2015). 

Para López (2012) é importante a desconstrução do racismo 

institucional, pois esse atua de forma difusa no funcionamento de instituições e 

organizações, provocando uma desigualdade na distribuição de serviços, 

benefícios e oportunidades aos diferentes segmentos da população do ponto 

de vista racial. Na área da saúde, esses mecanismos podem ser analisados 

como dispositivos de biopoder, na medida em que gerenciam a vida da 

população conforme um olhar racial. Justificando a necessidade de realização 

de pesquisas qualitativas de abordagem etnográfica que reflitam sobre como 
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ocorre o racismo no cotidiano, pois mesmo os decretos, portarias e leis não 

garantem que esses direitos sejam consolidados na prática, por uma série de 

motivos ou intencionalidades que merecem ser investigados e não percebidos 

com naturalidade. 

O Governo brasileiro vem criando mecanismos para garantir os direitos 

das comunidades quilombolas e da população negra, como a delegação da 

emissão de pareceres e demarcação de terras quilombolas ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Uma das entidades que 

defendem as comunidades tradicionais é a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

sediada em Goiânia, na luta pelos direitos dos campesinos, lavradores, índios, 

os migrantes, as mulheres e homens que lutam pela sua liberdade e dignidade. 

Foi fundada em plena ditadura militar, em 1975, no Encontro de Pastoral da 

Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

Desenvolve junto aos trabalhadores e trabalhadoras da terra um serviço 

pastoral, por uma terra livre da dominação da propriedade capitalista, e 

monitoramento e mediação dos conflitos no campo, além do combate ao 

trabalho escravo (CPT, 2015), juntamente com outros movimentos de luta pela 

terra como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 

O número de Movimentos Sociais e instituições que lutam em defesa 

dos direitos dos negros e das populações tradicionais quilombolas é crescente. 

Pode-se citar o Movimento Nacional das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas; Fundação Cultural Palmares; as Associações das Comunidades 

Negras Rurais; Movimentos Quilombolas; Movimentos de Mulheres Negras 

entre outros (BRASIL, 2010; BATISTA, WERNECK, LOPES, 2012). Assim, 

para combater o racismo institucional e o acesso aos direitos, o Estado 

brasileiro pressionado por vários movimentos adotou políticas e práticas de 

superação do racismo e da desigualdade racial, que começaram a ser 

implementadas de forma mais sistemática a partir dos anos 2000. Nesse 

contexto, o debate sobre inclusão, diversidade e equidade começa a ocupar 

um lugar mais destacado, possibilitando indagações, problematizações, 

desafios e redirecionamentos das políticas e das práticas. Como ações 

afirmativas de justiça social, pautadas na equidade (GOMES, 2010). 
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O Ministério da Saúde vem trabalhando políticas específicas, 

denominadas de Políticas de Promoção da Equidade, fazem parte desta 

política as populações: População Negra (Portaria nº 992, de 13/05/09); Campo 

e da Floresta (Portaria n 2.866, de 02/12/11); Lésbicas, Gays, Trans e 

Bissexuais (GLTB); em Situação de Rua; e Cigana. São políticas fruto da luta 

de movimentos sociais com base na Educação Popular em Saúde. Desde 

2014, a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), vem oferecendo um curso de 

curta duração à distância sobre saúde da População Negra, que auxilia na 

implantação da politica e superação do racismo institucional (BRASIL, 2013). 

Em 2010, a Presidência da República instituiu o Estatuto da Igualdade 

Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o 

combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica, e dispõe 

sobre os direitos fundamentais como: saúde, educação, cultura, esporte, lazer, 

liberdade religiosa, acesso a terra e moradia, trabalho, comunicação (BRASIL, 

2010).  

Vale ressaltar a atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) que tem como competência ordenar a reforma agrária e o 

reordenamento agrário; regularização fundiária; promoção do desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar e das regiões rurais e a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 

pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Desenvolve ainda 

ações como acesso à água e Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) e Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA). 

O MDA tem como uma de suas estratégias os Territórios da Cidadania, 

que tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e 

universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de 

desenvolvimento territorial sustentável. Estes territórios têm como prioridade 

regiões com menor IDH, maior concentração de beneficiários do Programa 

Bolsa Família; de produtores na agricultura familiar e assentamentos da 

reforma agrária; maior concentração de populações quilombolas e indígenas; 
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territórios com maior número de municípios com baixo dinamismo econômico; e 

territórios com organização e capital social (BRASIL, 2007). 

A autodeclaração de ser negro e/ou quilombola é garantidora de uma 

série de direitos, como quotas em universidades públicas –  ação afirmativa 

(Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012) – e outras como ações do MDS que é 

responsável pelas políticas nacionais de desenvolvimento social, de segurança 

alimentar e nutricional, de assistência social e de renda no país. Assim o MDS 

preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais, que por meio do Decreto 6.040/2007, instituiu a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. E, também, a criação da Secretaria de Estado de Políticas para 

as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial (SEMIRA). 

Para o combate ao racismo educacional foi promulgada a Lei Federal 

10639/03, que determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira nas escolas, porém pouco tem sido feito por parte das 

esferas responsáveis pela educação básica. A falta de material didático 

específico e o desconhecimento da maioria dos professores são fatores que 

dificultam a implementação da lei. A impossibilidade de relação da cultura 

negra com os conteúdos previstos na educação básica tem sido limitante na 

eliminação de ideologias, desigualdades e racismo (MOREIRA et al., 2012). 

Esta série de políticas com enfoque racial e ações afirmativas podem ser 

questionadas e incompreendidas dentro do viés universalista, no discurso em 

que todos teoricamente teriam os mesmos direitos e são iguais perante a lei. 

Porém na prática são necessárias ações de equidade e justiça social em prol 

da igualdade.  

 

3.2 Drogas 

 

O conceito de droga é polissêmico, isto é, repleto de contradições e 

significados sociais, uma vez que pode ser percebido de acordo com a 

individualidade e a vivência (usuário, trabalhador de saúde, gestor, intelectual 

ou militante de movimento social); o paradigma (Psicossocial ou Biomédico); 
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contextos: social, cultural, político, econômico, de temporalidade e localidade.  

Um de seus significados abrange tudo o que se é ingerido e que não constitui 

alimento e com propriedade psicoativa (substância psicoativa) e efeitos 

hedonistas. Embora alguns alimentos também possam ser designados como 

drogas, como bebidas alcoólicas, especiarias, tabaco, açúcar, chá, café, 

chocolate, mate, guaraná, ópio, quina, ipecacuanha assim como inúmeras 

outras plantas e remédios (CARNEIRO, 2004). 

A questão em torno das drogas é sempre tratada com muita mitificação, 

exercendo ao mesmo tempo fascínio e provocando temor, devido aos seus 

efeitos paradoxais, capazes de proporcionar desde o êxtase a estados de 

depressão, e de promover a inserção em grupos sociais e ao mesmo tempo de 

conduzir a situações de exclusão social (MINAYO; DESLANDES, 1998). 

O uso de drogas retoma a ancestralidade do homem, variando conforme 

época e região. Desde a antiga Grécia, com Platão, passando pela Roma 

antiga e a Europa cristã na Idade Média, existem esforços para o controle do 

uso (ARAÚJO, 2003). O primeiro espanhol a fumar o tabaco, Rodrigo de Xerez, 

ao voltar para a Espanha, foi preso dois meses pela Inquisição por causa 

desse ato, logo após sua saída da prisão o tabaco já havia se convertido num 

uso tolerado. Uma das razões para a aceitação ecumênica do tabaco foi o seu 

efeito específico como estimulante do estado de vigília e, portanto, útil, assim 

como o chá e o café, para as necessidades de ampliação da produtividade 

laboral crescentes na época capitalista (CARNEIRO, 2014). 

Em alguns momentos históricos, controles individuais e coletivos foram 

suficientes para reduzir danos (DELAHAYE, 1989 apud ACSELRAD, 2003). O 

controle ou a repressão sobre as drogas tinham e ainda hoje é influenciada por 

interesses econômicos e sociais. Como por exemplo, cada sociedade tem suas 

formas de lidar com as drogas, seja na sua produção ou quanto ao seu uso. Na 

França do século XIX o uso de cada dose de vinho deveria ser misturada em 

duas doses de água, e este deveria ser consumido apenas depois do jantar, e 

as crianças tinham acesso a algumas gotas de ópio para dormirem melhor. O 

absinto, bebida popular na França de 1830, teve sua toxicidade comprovada 

oficialmente quando a sua popularidade ameaçou os interesses econômicos 
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dos tradicionais produtores de vinho (DELAHAYE, 1989 apud ACSELRAD, 

2003). 

O conceito de droga lícita e ilícita está historicamente ligado a interesses 

diversos, do sacerdócio à medicina, e como forma de criminalização de certos 

segmentos populacionais. Instaura-se uma disputa pelo poder, pelo controle de 

monopólio e determinação das formas permitidas do uso das substâncias 

psicoativas, sendo seu domínio fonte de poder e riqueza. Daí a grande 

importância do controle do fluxo dessas mercadorias que articula interesses 

políticos, econômicos e culturais. Assim, a natureza dos produtos considerados 

drogas é múltipla, mas ocupa um lugar conceitual que aparentemente os 

diferenciam facilmente dos alimentos. Entretanto, tal certeza começa a se 

abalar ao examinarmos a natureza precisa do álcool, do açúcar, do chocolate, 

do café e de outras substâncias de presença ubíqua no cotidiano dos povos no 

final do século XX (CARNEIRO, 2005). 

Embora seja uma constante na história da humanidade, o uso de drogas 

adquire significados distintos e diferentes impactos segundo as características 

dos agrupamentos humanos em questão (SILVEIRA, 2013). Prova disso, é que 

na década de 70 houve uma grande polêmica, pois houve a comparação do 

açúcar a uma droga, tão maléfica quanto o álcool, o cigarro, cocaína e heroína. 

Com poder viciante maior que qualquer tipo de droga. O jornalista William Dufty 

lançou o livro “Sugar Blues – O gosto amargo do açúcar” e os cientistas Robert 

H. Lustig, Laura A. Schmidt e Claire D. Brindis publicaram um artigo na revista 

Nature, intitulado “A verdade tóxica sobre o açúcar”, retomando o perigo do 

consumo de açúcar para a saúde pública (DUFTY, 1975). Os refrigerantes, 

com alta quantidade de açúcar, como a Coca Cola, por exemplo, pagaram um 

milhão e meio de dólares para a Associação de Odontopediatria Americana 

dizer que o refrigerante não fazia mal aos dentes, nos meados do século 

passado (Figura 07) (CARRETTA, 2006; RSURGENTE, 2013).  
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Figura 07 - Propaganda da Coca-Cola. 

 

Fonte: RSURGENTE, 2013. 

 

Assim, um bom exemplo da concepção de droga durante o tempo é a 

Coca Cola, criada em 1884, anunciada como uma bebida intelectual, vigorante 

do cérebro e tônica para os nervos, feita inicialmente com uma mistura de 

folhas de coca, grãos de noz-de-cola e álcool. Em 1886, com o puritanismo 

religioso antialcoólico,  nenhuma mulher ou homem decente poderia ser visto 

com bebidas alcoólicas (VERGARA, 2002). Se o açúcar fosse considerado 

droga, o seu vício seria considerado uma pandemia, com impactos importantes 

na vida das pessoas como uma das principais causas de doenças crônicas 

como: diabetes, obesidades e cárie. 

Ao lado dos níveis nutricionais do consumo, verifica-se o fenômeno de 

uma inclusão na dieta popular de uma série de produtos exóticos de consumo 

anteriormente restritos, como especiarias, bebidas e comidas de luxo. O açúcar 

era uma raridade em 1650, um luxo em 1750, o açúcar transformou-se numa 

necessidade em 1850 e em qualquer composição de uma cesta básica nos 

dias de hoje não se deixará de incluir o açúcar, mesmo considerando os males 

que ele causa a saúde (CARNEIRO, 2005). 
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O quadro a seguir sistematiza as mudanças da concepção do uso de 

drogas durante o tempo, a partir dos estudos de Pratta e Santos (2009), Carlini 

(2003) e Rodrigues (2012).  

 

Quadro 2.1 - Resumo sobre historicidade e drogas. 
 

Antigos povos 
da Mesopotâmia 

 Naturalização das doenças. 

 Crenças sobrenaturais, religiosas e mágicas. 

 As drogas eram tidas como efeitos mágicos. 

Gregos e 
romanos 

 Uso de vários tipos de drogas 

 Ser remédio ou veneno dependia da dosagem. 

Idade Média 
(século V ao XV)  

 Estigmatização do uso das plantas – Feitiçaria  

 O uso de drogas para fins terapêuticos considerados heresia. 

 Sofrimento era uma maneira de aproximação a Deus. 

 O vinho era a única permitida, como sangue de Cristo. 

 Mesmo assim acumulou um saber herbário, alquímico e secreto, 
práticas populares do uso de plantas medicinais. 

 Processo de estagnação da ciência 

Final do século 
XV ao início do 

XVI 

 Influência das culturas orientais, possibilitando retomada do uso de 
drogas. 

 Experiência e intervenção incorporavam ao pensamento moderno. 

 A maconha foi trazida para o Brasil, pelos africanos, chamado de 
fumo-de-Angola. 

Século XVII 

 Concepção mecanicista da vida. 

 Fortalecimento do modelo biomédico. 

 A maconha foi popularização da planta entre intelectuais franceses e 
médicos ingleses do exército imperial na Índia, ela passou a ser 
considerado em nosso meio um excelente medicamento indicado para 
muitos males. 

Século XIX 

 Produção de determinados fármacos: morfina, codeína, a cafeína, a 
cocaína, os barbitúricos, uso anestésico do éter, do clorofórmio e do 
óxido nitroso. 

 Surgimento da Psiquiatria com visão positivista, valorização do 
indivíduo em detrimento ao social e comunitário.   

 As problemáticas relacionadas à saúde mental eram retiradas do 
convívio social, segundo os interesses vigentes na época (mendigos, 
leprosos, tuberculosos, portadores de sífilis, usuários de drogas, 
mulheres consideradas histéricas, etc.).  

Século XX 

 O modelo manicomial biomédico ainda predominou (final séc. XIX a 
metade do séc. XX). 

 Crescimento assustador do uso de drogas a partir da segunda metade 
do século XX. 

 A demonização da maconha no Brasil iniciou-se na década de 1920 e, 
na II Conferência Internacional do Ópio, em 1924, em Genebra, 
considerava "a maconha é mais perigosa que o ópio". 

 Nos anos 1970, os Estados Unidos da América (EUA) declararam uma 
"guerra às drogas" - o narcotráfico como uma ameaça à sua soberania 
nacional. 

 Medidas repressivas nos EUA e manteve o apoio ao envolvimento de 
militares latino-americanos no combate ao tráfico de drogas. 

 Observação do uso abusivo após o processo de urbanização. 

 A partir da segunda metade do século - O uso das drogas no passado 
diferencia do uso atual, pois deixou de ser um elemento de integração, 
fator de coesão social e emocional da população, passando a 



48 

 

 

constituir-se num elemento de doença social, de desintegração. 

 Desenvolvimento de uma série de medicamentos e vacinas para o 
combate de doenças infecciosas, e descobertas importantes como a 
penicilina, medicamentos psicoativos sintéticos. 

Fonte: CARLINI, 2003; PRATTA; SANTOS, 2009; RODRIGUES, 2012. 

Na América Latina o uso de bebidas fermentadas e de substâncias 

psicoativas é uma tradição bastante antiga, remonta ao período pré-

colombiano, desempenhando papel importante dentro da estrutura social das 

diferentes sociedades indígenas. A maioria dessas sociedades preparava 

bebidas alcoólicas fermentadas, cujas matérias-primas incluíam seiva da 

palmeira, mel, frutas, banana, batata doce, milho, mandioca, caju etc., eram 

depositadas em cochos de madeira ou em grandes potes de barro, cabendo às 

mulheres sua produção. O consumo era coletivo e, em alguns grupos, a 

beberagem durava dias, até acabar o estoque da bebida, com uso ritualístico. 

Outros grupos usavam a bebida fermentada com finalidade terapêutica e em 

rituais de xamanismo, outros como alimento ou diversão. A idade é também um 

fator importante na iniciação do consumo de bebidas alcoólicas, em alguns 

grupos indígenas, como os Terena, Gavião, Xavante, Karajá, Tikúna, Maxakalí, 

Kayapó, Kaiwá, Xakriabá, Makuxí o início do consumo de bebidas destiladas 

começa entre 10 e 12 anos de idade, e às vezes até mesmo aos sete anos 

(SOUZA, 2003). 

Os argumentos iniciais para a proibição e repressão em torno do uso da 

maconha, no final do século XIX e começo do século XX, tinham base nas 

teorias racistas, por se considerar que o hábito estava associado ao estilo de 

vida africano, incluindo a religião, pois eram utilizados nas festas ritualísticas do 

candomblé. Além disso, as práticas africanas eram consideradas 

curandeirismo, feitiçaria, bruxaria e magia negra, entre outras definições de 

carga pejorativa. A influência da medicina foi fundamental nessa questão: 

curandeiros representavam uma ameaça aos médicos oficialmente diplomados 

e a maconha uma afronta aos remédios farmacologicamente aprovados. A 

chegada da maconha se deu pelos africanos, que foram escravizados e 

trazidos ao Brasil. A associação entre maconha e loucura esteve presente em 

todos os discursos que buscavam a criminalização e repressão do cultivo e uso 

da planta. Os estudos médico-legais já atestavam que os negros e seus 
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descendentes seriam dotados de características transmitidas geneticamente 

responsáveis pela personalidade infantil, animalesca, agressiva e mesmo 

tresloucadas e que associados à maconha era tida como altamente perigosa, 

capaz de levar a crimes, como características intrínsecas da raça negra. Vale 

ressaltar que o racismo considerado como preconceito nos dias de hoje, no 

século XIX, era algo inquestionável (SAAD, 2013). 

Nessa mesma época, defendia-se que, além do uso da maconha, o vício 

do álcool poderia contribuir de forma devastadora para o abandono da família e 

da religião, em função do desrespeito as santas leis da moral. Os viciados 

eram considerados fracos, e os negros e seus descendentes tendiam a 

degenerar a humanidade, para além da degeneração física de órgãos como o 

fígado ou os rins, o que mais preocupava os médicos era a degeneração moral, 

marcada por hábitos como o alcoolismo. Fruto do racismo havia preocupação 

semelhante a outros “vícios do povo”, como eram considerados o candomblé e 

a capoeira (ADIALA, 1986; SAAD, 2013). 

A maconha era liberada nas primeiras décadas do século XX, porém seu 

uso era visto com preconceito. No Brasil, a maconha era "coisa de negro", 

fumada nos terreiros de candomblé para facilitar a incorporação e nos confins 

do país por agricultores depois do trabalho, caboclos, pescadores. Na Europa, 

ela era associada aos imigrantes árabes e indianos e aos intelectuais boêmios. 

Nos Estados Unidos, quem fumava eram os mexicanos. Assim, no Ocidente, 

fumar maconha era relegado às classes marginalizadas e visto com antipatia 

pela classe média branca. A proibição tornou-se uma forma de controle 

internacional por parte dos Estados Unidos, especialmente depois de 1961, 

quando uma convenção da ONU determinou que as drogas eram ruins para a 

saúde e o bem-estar da humanidade, logo, eram necessárias ações 

coordenadas e universais para reprimir seu uso, instituindo a Guerra às 

Drogas, Abrindo espaço para espaço para intervenções militares americanas 

(RODRIGUES, 2002).  

Atualmente, o assunto drogas e o racismo ainda estão relacionados, 

pois as práticas de repressão ao tráfico de drogas têm se legitimado por ações 

geopolíticas que se dirigem, primordialmente, ao tráfico com bases de apoio 

em favelas e comunidades desassistidas de políticas públicas, e, de modo 
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menos incisivo, aos grandes traficantes e demais facilitadores (Figura 08). 

Assim, tal configuração geopolítica contemporânea das ações estatais de 

repressão e seus aparatos intermediários, entre eles a mídia, sugerem uma 

tripla função, com a legitimação de práticas de violência e extermínio 

direcionadas à população pobre, a produção de uma subjetividade perigosa 

atrelada à pobreza com conotação racial. O racismo estatal evidencia o 

abandono de certos segmentos da população e, quanto as áreas ocupadas 

com o comércio de drogas, o estado age de forma violenta para garantir a 

suposta repressão ao tráfico (VIANA, NEVES, 2011; SCISLESKI, 2015). As 

prisões funcionam como fábricas de exclusão (CARVALHO et al., 2006). 

Figura 08 XX – Charge sobre ações de repressão ao tráfico com  
configuração geopolítica. 

 
Fonte: Quebrando o Tabu, Facebook, 2015. 

No Brasil tem predominado a preocupação com os produtos ilícitos, 

quando, de fato, no país, as pesquisas indicam o uso preponderante de 

substâncias de venda legal – álcool, tabaco, solventes, tranquilizantes, 
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remédios para emagrecer, só depois seguidos pela maconha e cocaína – nos 

levantamentos realizados com estudantes (ACSELRAD, 2003). 

O conceito e a relação com as drogas envolvem racionalidades teórico-

metodológicas de acordo com o momento histórico, a cultura e território, essas 

racionalidades interferem nas singularidades dos sujeitos, da família, no campo 

profissional do cuidado, nas instituições e nas políticas públicas, constituindo 

em racionalidades singulares. Estas racionalidades caminham do universal 

para o pessoal, do macro para o micro (Schneider, 2010). Desde a conspecção 

dos cuidados em saúde, da organização dos serviços até as políticas públicas. 

Schneider (2010) classificou as concepções dominantes sobre drogas 

em modelos: Modelo jurídico-moral; biomédico (médico-psiquiátrico ou 

manicomial); psicossocial e sociocultural. No Brasil, há duas filosofias que 

orientam as políticas públicas de drogas, porém, ambas norteadas pelo caráter 

punitivo, a Política Nacional sobre Drogas, e a Política do Ministério da Saúde 

para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas. As políticas 

públicas existentes são voltadas basicamente à punição ou ao tratamento, 

sendo que o modelo hegemônico de atenção à dependência de drogas mescla 

o médico-psiquiátrico, o psicossocial e o jurídico-moral (SOUZA; KANTORSKI, 

2007; SCHNEIDER, 2010). 

A Comissão Global de Política sobre Drogas defende a 

descriminalização no caso de infrações menores, como posse de pequenas 

quantidades ou porte de parafernália para o uso pessoal de drogas (GLOBAL 

COMMISSION ON DRUG POLICY, 2014). Embora na atual política brasileira 

não seja considerado crime, permanece como infração sujeita às sanções civis 

ou administrativas, tais como multa ou encaminhamento para serviços de 

saúde. No mês de agosto de 2015 o Supremo julgou uma ação que poderia 

descriminalizar o porte de drogas para o consumo próprio no Brasil. 

Em uma revisão de literatura realizada por Moreira, Silveira e Andreoli 

(2006) verificaram-se três estratégias preventivas, considerando a relação 

droga e indivíduo: 1) diminuir a oferta do produto; 2) diminuir a demanda por 

parte do usuário; e 3) influir sobre as circunstâncias favorecedoras da oferta e 

da procura. Estas estratégias podem estar influenciadas por duas posturas 
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básicas diante do problema do uso e abuso das substâncias psicoativas: a 

tradicional, ou "guerra às drogas", proibicionista, e a "redução de danos". 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com a participação dos 

ex-presidentes do México, Ernesto Zedill, da Colômbia, César Gaviria, além do 

ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ex-presidente suíça, Ruth Dreifuss, 

entre outras autoridades mundiais formaram uma Comissão Global de Política 

sobre Drogas. Tal comissão advoga para que se privilegiem investimentos em 

saúde em relação aos gastos com repressão. A Comissão Global de Política 

sobre Drogas contabilizou, com prejuízos, os custos de mais de meio século de 

“Guerra contras às Drogas”: fracassos em seus próprios termos; ameaça à 

saúde e a segurança pública; alimentando a violência e enriquecendo os 

criminosos; incentivo ao conflito; fomento a discriminação; desperdício 

econômico e atraso nas economias. E sinaliza os caminhos prioritários para as 

políticas de drogas que funcionam, como: colocar a saúde e segurança das 

pessoas em primeiro lugar; garantir acesso aos medicamentos essenciais e 

controle da dor; acabar com a criminalização e encarceramento de pessoas 

que usam drogas; concentrar as ações das forças da lei sobre o tráfico de 

drogas e o crime organizado e regular os mercados de drogas para colocar 

governos no controle (GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY, 2014). 

A estruturação nacional dos órgãos relacionados às políticas públicas 

sobre drogas estava diretamente relacionada à Presidência da República, 

através da Casa Civil, até o Gabinete de Segurança Institucional, que coordena 

e integra ações de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social. Em 

2011, essa estrutura foi transferida da Presidência para o Ministério da Justiça. 

De acordo com o Ministério da Justiça (2015) a política pública brasileira sobre 

drogas é comandada pela SENAD, criada pela medida provisória nº 1669, de 

1998 e posteriormente transferida para a estrutura do Ministério da Justiça pelo 

Decreto nº 7.426, de 7 de Janeiro de 20113.  

                                            
3
 O Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) é um órgão normativo superior; e a Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) é responsável pelo planejamento, execução, 
coordenação, supervisão e controle de atividades de prevenção, tratamento, recuperação, 
reinserção social além de ser responsável pela consolidação da Política Sobre Drogas. Tanto a 
SENAD quanto a CONAD integram o Sistema Nacional Antidrogas (SISNAD) que integra as 
forças nacionais públicas, privadas e não governamentais para combater o uso indevido e o 
tráfico ilícito de drogas. Assim, a Política sobre drogas é tradada diretamente por dois 



53 

 

 

A antiga legislação brasileira sobre drogas, da Lei 6.368 de 1976, não 

fazia a diferenciação, para efeitos criminais, entre traficantes, usuários e 

dependentes, tinha com a prisão a punição única, que variava de seis meses a 

dois anos de detenção. Por sua vez, a lei 10.409/2002, aumentou a pena dos 

traficantes, mas ao usuário trouxe a obrigatoriedade ao tratamento, podendo 

ser substituído por penas alternativas ou outras medidas.  

A nova Política Nacional Antidrogas (PNAD) (2005) e demais legislações 

têm gerado uma mudança de paradigma na abordagem daqueles 

caracterizados como meros usuários ou dependentes, sendo submetidos a 

penas alternativas e encaminhados a tratamento médico gratuito não 

compulsório. A nova lei de drogas, a Lei 11.343/2006, que institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas, não prevê a legalização do uso de drogas. O 

porte de drogas para consumo pessoal perdeu seu caráter de "crime", mas 

continua sendo uma infração. A nova lei continua com a perspectiva de 

redução de danos, mas trouxe uma série de implicações práticas, como as 

seguintes sanções: admoestação verbal; prestação de serviços à comunidade; 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. A 

percepção que a lei destina ao usuário transita entre a patologização e a 

criminalização, pois apenas o penaliza. A adoção dessas medidas gera dúvidas 

quanto à criminalidade do ato e quanto ao poder de coibição do consumo 

(MEDONÇA; SCHMIDT, 2006; SANTOUCY; CONCEICAO; SUDBRACK, 

2010). 

Outros avanços na legislação sobre drogas, no começo de 2015, a 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) retirou o Canabidiol da lista 

de substâncias proibidas, com isso, o Canabidiol passa a ser uma substância 

controlada e enquadrada na lista C1 da Portaria 344/98 (ANVISA, 2015). E o 

debate em torno da questão do uso da Ayahuasca para fins religiosos 

(REGINATO, 2010).  

                                                                                                                                
ministérios, o da Justiça (responsável pela redução de oferta e segurança pública) e da Saúde 
(vigilância da saúde, regulamentação das ações de redução de danos sociais à saúde). 
Existem outras instâncias relacionadas aos SISNAD como: Ministério da Previdência e 
Assistência Social, Secretaria da Receita Federal, Conselho e Controle da Atividade 
Financeira, Departamento da Polícia Federal, Conselho Nacional de Educação e órgão de 
Inteligência do Governo Federal. Deste modo, pode-se considerar esta uma rede de Políticas 
Públicas sobre Drogas, com instâncias do Governo Federal, no nível macro político. 
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A Política Nacional Antidrogas (PNAD) foi realinhada a partir de uma 

metodologia de interação entre governo e sociedade, que resultou no artigo 5º 

do Decreto no 3.696, de 21 de dezembro de 2000, dividida em Pressupostos 

Básicos e Objetivos da PNAD: Prevenção, Tratamento, Recuperação e 

Reinserção Social, Redução de Danos Sociais e a Saúde, Redução da Oferta – 

Repressão e Estudos, Pesquisas e Avaliações (BRASIL, 2008). 

Além dos problemas sociais erados através da repressão das drogas, o 

padrão de consumo é considerado doença, de acordo com o modelo 

biomédico. Para o glossário sobre álcool e outras drogas produzido pela 

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, o termo “abuso” de drogas/ 

álcool/ substâncias/ produtos químicos/ substâncias psicoativas embora seja 

um grupo de termos bastante utilizados tem significados variáveis. Na 3ª 

edição revista do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica 

Norte-Americana o termo “abuso de substância psicoativa” é definido como 

padrão desajustado de uso com reconhecimento da existência de um problema 

social, ocupacional, psicológico ou físico, persistente ou recorrente, que é 

causado ou exacerbado pelo uso recorrente em situações nas quais ele é 

fisicamente arriscado. Apesar de que o termo mais considerado é o de 

dependência4, pois pode levar a ambiguidade. Assim, o termo abuso não é 

mais usado na versão revisada da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), exceto no caso de substâncias que não produzem dependência. 

Outros termos como: uso nocivo e uso arriscado são os termos equivalentes na 

terminologia da OMS, embora eles geralmente digam respeito apenas aos 

efeitos físicos e não às consequências sociais (BRASIL, 2010).  

Apesar do combate às drogas ser mais problemático que o próprio uso, 

o uso abusivo ou prejudicial de bebidas alcoólicas e outras drogas constituem 

problemas relevantes na atualidade. Tratando-se das denominadas drogas 

                                            
4
 Adicção é o vício de qualquer dependência psicológica ou compulsão tipo jogo, alimentos, 

sexo, pornografia, celulares, internet, vídeo games, exercício, trabalho, televisão, compras etc. 
Pode ser considerada uma doença crônica, caracterizada pela dificuldade em controlar o 
comportamento, presença de fissura ou desejos, e síndrome de abstinência (ADICÇÃO, 2015). 
O termo Drogadicção (ou Adicção a Drogas) é um neologismo considerado inadequado, 
originado da má tradução do inglês ou espanhol, mas de qualquer forma, acabou fazendo parte 
da linguagem técnica psiquiátrica quando se refere à Dependência Química. Assim sendo, 
adicção e dependência tornaram-se sinônimo (PSIQWEB, 2015).  
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lícitas ou substâncias psicoativas ilícitas, existe um clamor social e uma 

superexposição do tema na mídia, que diz respeito à questão e suas relações 

com a violência urbana, como em crimes de transito, violência contra a mulher, 

entre outros. Além disso, o uso abusivo de drogas, especialmente no caso do 

álcool está fortemente associado a um comportamento sexual de risco, à 

gravidez na adolescência e à violência (MINAYO, DESLANDES, 1998; 

BASTOS, BERTONI, HACKER, 2008; CAPUTO, BORDIN, 2008).  

O uso e a dependência5 de drogas representam um fator significativo na 

taxa total de morbidade no mundo, conforme a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estabelece que 8,9% da taxa total de morbidade são atribuídas ao uso 

de drogas, associadas a 4% ao tabaco, 4,1% ao álcool e 0,8 á outras drogas. O 

uso de drogas está associado a um conjunto de problemas da saúde e à 

exclusão social, incluído a AIDS (OPAS, 2009). 

 
 

3.3 Redes: para além das redes de saúde 

 

O ser humano, ao longo de sua existência, procura encontrar situações 

que lhe propiciem prazer e diminuam ou até mesmo eliminem certas condições 

que possam causar dor e sofrimento, e assim as drogas podem assumir um 

papel de socialização, bem-estar, prazer, alegria, entre outros. Durante a 

história da humanidade todas as tentativas de proibição ao uso das drogas 

fracassaram como estratégia de controle e redução de danos por serem algo 

inerente à humanidade (SANTOS, 2012). Além disso, proibicionismo contraria 

os princípios éticos e direitos civis das pessoas, ferindo o direito à liberdade do 

uso do corpo e da mente (MORAES, 2008).  

Assim como esses direitos, o direito à saúde mereceu destaque especial 

na Constituição Federal, que a qualificou como um direito social (art. 6º), 

consagrando-a como um direito humano fundamental (BRASIL, 2988). Na 8ª 

                                            
5
 A OMS define dependência como: estado psíquico e físico (algumas vezes) resultante da 

interação entre um organismo vivo e uma substância, caracterizado por modificações de 
comportamento e outras reações que sempre incluem o impulso a utilizar a substância de 
modo contínuo ou periódico, com a finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos, ou em 
algumas vezes, de evitar o desconforto da privação. 
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Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, (considerada uma 

conferência pré-constituinte) relatou-se a saúde como direito, e que em seu 

sentido mais abrangente é resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 

liberdade, acesso e posse de terra, e a serviços de saúde. A saúde é entendida 

como resultado das formas de organização social e da produção, podendo 

gerar grandes desigualdades nos níveis de vida (8ª CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE, 1986). 

Os direitos, como a liberdade e a saúde, não são conquistados de forma 

individual ou isolada, são construções complexas. Para a garantia destes 

direitos existe uma série de fatores que devem estar articulados em rede em 

uma estrutura. Existem algumas iniciativas de redes setoriais, como na saúde, 

e redes intersetoriais, como as redes de políticas públicas a serem 

apresentadas neste capítulo. 

A palavra rede (network) é usada para descrever um conjunto de 

relacionamentos sociais, contudo essa abertura das relações sociais supõe 

uma estrutura social. Redes sociais dizem respeito às possibilidades de ação 

abertas aos indivíduos pela estrutura (STOTZ, 2009).  

Algumas políticas públicas estão sendo organizadas em forma de redes, 

como no Sistema Único de Saúde (SUS): as Redes de Atenção em Saúde 

(RAS), Redes de Atenção Psicossocial (RASP), Rede Cegonha, entre outras. 

Porém estas redes podem ser compreendidas como políticas específicas, 

criadas isoladamente, e que de algum modo, repercutem na forma de 

implantação dos serviços, que muitas vezes acontece de modo desarticulado 

com os outros serviços de saúde e outras áreas, sem intersetorialidade (SILVA, 

RODRIGUES, 2010). Visto que a  problemática em torno do uso das drogas é 

bastante complexa, que envolve ações de vários setores como o judiciário, 

assistência social, educação, saúde, esportes, cultura, entre outros.  

No setor saúde, historicamente, a questão do uso abusivo e da 

dependência de álcool e outras drogas têm sido abordadas por um paradigma 

predominantemente biomédico, especificamente psiquiátrico, tendo como base 
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o modelo biológico, tecnicista ou hospitalocêntrico. Assim, esta temática vem 

sendo associado à criminalidade, nas práticas antissociais e à oferta de 

“tratamentos” inspirados em modelos de exclusão e separação dos usuários do 

convívio social, com o objetivo da abstinência – Modelo comum, no final do 

século XIX e no começo do século XX. Os hospitais psiquiátricos, também 

conhecidos como manicômios, eram caracterizados por Internação compulsória 

e por “tratamentos” desumanos como o “leito chão”, torturas como os 

eletrochoques e lobotomia. Em alguns casos os pacientes ficavam nus, com 

isolamento social e alto nível de estigmatização e preconceito.  

Foi aprovada em 2001  uma lei para a criação de serviços de base 

comunitária e extinção progressiva dos manicômios, a Política de Atenção à 

Saúde Mental brasileira, também conhecida como Reforma Psiquiátrica, 

respaldada pela Lei Federal nº 10.216/2001, construída a partir de muita luta e 

de processo político (BRASIL, 2003; SILVEIRA, STIEBLER, 2009). A Lei nº 

10.216 de 2001 foi um marco ao garantir tanto aos usuários de serviços de 

saúde mental como aos que sofrem por transtornos decorrentes do consumo 

de álcool e outras drogas, a territorialização do atendimento, a partir da 

estruturação de serviços mais próximos do convívio social de seus usuários e, 

assim, as redes assistenciais tornaram-se mais adequadas às variadas 

demandas desse segmento da população (PINHO et al., 2009). Estão sendo 

criadas estratégias inovadoras, projetos ou organizações sociais propositoras 

de novas metodologias de intervenção social.  

Alguns atores consideram que as RAPS se constituem muitas vezes em 

emaranhados de serviços, que em uma rede propriamente. O apoio matricial 

de saúde mental, ou pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são 

estratégias para romper o isolamento de alguns dos serviços de saúde 

(FIGUEIREDO; CAMPOS, 2009). 

São vários os possíveis componentes provenientes de politicas públicas 

que podem integrar uma rede de cuidado em álcool e outras drogas, como por 

exemplo:  
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 Unidades e Centros de Saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF)6. 

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 Consultório na Rua. 

 Conselhos tutelares. 

 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centro 

Especializado de Referência em Assistência Social (CREAS),  

 Educação através do Programa Saúde na Escola (PSE)7, Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE)8.  

 Unidade de Acolhimento Adulto. 

 Serviço hospitalar de referência para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, 

crack e outras drogas. 

 Abrangência de atendimento de urgência Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU). 

 Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de 

Referência Especializados da Assistência Social (CREAS). 

 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 

                                            
6
 A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal estratégia de reorientação da Atenção 

Básica à Saúde (RAS), e tem sido um desafio para os gestores de saúde, se inserindo como 
mudança de modelo de atenção capaz de revolucionar o cuidado em saúde. Tem como 
pressupostos para a reorganização do processo de trabalho: uma abordagem mais completa, 
multi e transdisciplinar e intersetorial, com articulação de ações e saberes, construção de 
consensos e configurações de projetos assistenciais comuns. A ESF é considerada porta de 
entrada e pode ser articuladora dos inúmeros serviços sociais e de saúde, podendo ser uma 
precursora de redes intersetoriais (MARQUESA, 2014). O valor repassado pelo Piso de 
Atenção Básica (PAB) é 50% a mais sobre os valores transferidos referentes às equipes de 
saúde da família, saúde nos municípios constantes que atendam as populações residentes em 
assentamentos ou remanescentes de quilombos (BRASIL, 2006).  
 
7
 Tem dentre de suas ações: avaliação clínica e psicossocial que objetivam identificar 

necessidades de saúde e garantir a atenção integral às mesmas na rede de atenção à saúde; 
prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; a promoção da cultura de paz e 
prevenção das violências; a promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável. 
 
8
 Por meio da promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, o projeto SPE concentra 

esforços para incentivar estados e municípios a assumir e preservar a qualidade dos serviços 
de ações destinadas à prevenção das DST/AIDS e uso de drogas. 
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 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), antigo 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

 Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

 Centro POP. 

 Comunidades terapêuticas e CREDEQ9. 

Por muito tempo foi utilizado de forma didática o uso de um sistema 

piramidal (Figura 09), em que a ABS constitui a base, devido a sua amplitude 

de ações. Hoje tem se discutido o desafio da implementação de uma rede de 

serviços de saúde com densidade maior no território, com protagonismo dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e participação social, tentando integrar 

os vários aparelhos sociais e serviços públicos em um determinado território. E, 

além disso, ter respaldo regional de serviços de atenção secundária e terciária 

em saúde, de modo a garantir a resolutividade e a integralidade da atenção. 

 

 

 

                                            
9
 A comunidade terapêutica, apesar de não ser vinculada ao SUS, é um tipo de serviço, muitas 

vezes de caráter privado e religioso, bastante polêmico, pois com o alarmante crescimento do 
consumo de drogas no país, houve uma indiscriminada proliferação de locais de internação 
para dependentes químicos. Se transformando muitas vezes em um negócio e com práticas 
duvidosas (em alguns casos, consideradas desumanas e iatrogênicas), combatidas pelo 
Movimento de Reforma Psiquiátrica. Em 2012, foi decretada a Portaria nº 131, e foram 
entendidas como espécie do gênero Serviços de Atenção em Regime Residencial, e locais de 
internação para dependentes químicos, voltados para pessoas com necessidades decorrentes 
do uso de álcool, crack e outras drogas, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial 
(PERRONE, 2014). O governo do Estado de Goiás tem adotado ações paralelas à política 
nacional do Ministério da Saúde, que são os Centros de Referência e Excelência em 
Dependência Química (CREDEQ). É uma das bandeiras levantadas durante a campanha 
eleitoral do atual governador. É um modelo de atenção asilar, que não foi cadastrado pelo 
Ministério da Saúde, com serviço de atenção. Porém tem recebido apoio popular, e 
contraditoriamente é contrário aos princípios do Movimento de Luta Antimanicomial. Este 
serviço ainda está em implantação, e em Aparecida de Goiânia foi construído próximo a um 
presídio, o que faz questionar sobre sua concepção. Em Goiás estão sendo construídos cinco 
CREDEQ, sendo um na região metropolitana de Goiânia; Quirinópolis; Morrinhos; Goianésia e 
Caldas Novas. Com projetos de ampliação para Formosa, Luziânia, Anápolis, Mineiros, e 
Catalão. Terão atendimentos separados por faixa etária (infantil; adolescente e adulto). Cada 
unidade contará com um CAPS, casa de desintoxicação, sala de reanimação e acolhimento 
transitório. No Seu projeto arquitetônico prevê também áreas verdes, esportivas e destinadas 
ao lazer e recreação, além de uma biblioteca, sala de computação e praças de convivência 
(JORNAL BRASIL 247, 2015). É um projeto considerado polêmico na ótica da Luta 
Antimanicomial, prova disso é o veto do Ministério da Saúde na integração às RAPS, pois o 
modelo asilar se assenta na concepção de droga como doença, punição e crime. 
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Figura 09 - A mudança dos sistemas piramidais e hierárquico para as redes de 
atenção à saúde. 

 
Fonte: Vilaça, 2011. 

O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 

8.080/90, define que "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 

serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na 

rede regionalizada e hierarquizada". As Redes de Atenção em Saúde (RAS) 

são arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com 

diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de 

forma complementar e com base territorial, e têm diversos atributos, entre eles 

destaca-se: a atenção básica estruturada como primeiro ponto de atenção e 

principal porta de entrada do sistema; equipe multidisciplinar que cobre toda a 

população integrando, coordenando o cuidado, e atendendo às suas 

necessidades de saúde. Além disso, tem como pontos de partida: região de 

saúde, Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), portas de 

entrada, Comissões Intergestores, Mapa da Saúde, Serviços especiais de 

acesso aberto e protocolo clínico, e diretriz terapêutica. Tem como principal 

objetivo esclarecer alguns conceitos e inovar na tentativa de corrigir algumas 

falhas. E assim, maior garantia ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços do SUS. 

Desta forma, vai se construindo uma rede formada por diferentes atores, 

como profissionais, familiares, organizações governamentais e não 

governamentais, que, em interação constante, dentro de um núcleo específico 

de ação e apoio mútuo, busca a criação de acessos variados. Onde há o 

acolhimento, encaminhamento, a prevenção, tratamento, reconstrutora de 
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existências, com o objetivo de criar efetivas alternativas de cuidado (BRASIL, 

2003). 

Apesar dos incentivos, as RAS ainda não se encontram bem 

estruturadas e funcionando de acordo com as normativas, apesar da discussão 

sobre Redes não ser recente e ainda regulamentada através de Decreto 

Presidencial e Portarias. Alguns autores questionam se são realmente Redes 

ou emaranhados de serviços (FIGUEIREDO; CAMPOS, 2009). 

 Outras iniciativas não governamentais, que vêm crescendo no Brasil, 

são os Grupos de Ajuda Mútua (GAM) e as Comunidades Terapêuticas. Os 

GAMs são encontros abertos, voluntários e gratuitos entre pessoas que têm um 

mesmo problema, partilhando experiências que podem ter orientação religiosa 

ou não. Para Schneider (2011) o modelo dos GAM é eminentemente jurídico-

moral, pautados em princípios morais e teológicos, sustentando essa parceria 

na justificativa de que são métodos que funcionam, pois auxiliam os pacientes 

a se manterem em abstinência. O contrário igualmente é verdadeiro, os GAMs 

também recomendam os tratamentos médicos. Em seus fundamentos 

constituem suas proposições baseados no sincretismo de racionalidades 

diversas e, em última instância, de ordem metafísica ou determinista. Para a 

autora, em termos ontológicos e antropológicos, a maioria dos serviços se 

equivale nas concepções, tanto aqueles que se "pretendem científicos" quanto 

àqueles que são os defensores de uma moralidade humana (SCHNEIDER, 

2010). 

No Brasil os grupos mais conhecidos são:  

 Alcoólicos Anônimos (AA), 

 Narcóticos Anônimos (NA),  

 AL-ANON (Associação de amigos e parentes de alcoólicos que 

querem se recuperar),  

 Amor Exigente e, 

 Cruz Azul do Brasil. 

As redes podem ser desde uma rede social de pessoas, redes de 

serviços, como as RAS, até uma trama, que é utilizada para pescar ou se feita 

de tecido, para dormir. Na comunidade Kalunga, as redes de dormir, algumas 
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vezes funcionam como liteiras (Figura 10), mas que a comunidade chama de 

“leiteira”. Em locais de difícil acesso, essas redes servem para carregar 

doentes até a cidade ou pontos em que passam transporte como carros ou 

barcos, e servem ainda como caixão. Os caixões de crianças são feitos com a 

madeira do buriti. No interior do Brasil era costume – e nos Kalunga, ainda é 

costume – quando não se dispõe de caixão, que os mortos fossem 

transportados e sepultados envolvidos por uma rede, hábito muito provável de 

origem indígena (IANSEN, 2011). 

Figura 10 - Desenho de dois homens carregando um doente na rede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Iansen (2011), desenho de Hércules Florence (provavelmente de 1825 - 1829). 

Para além das redes de saúde, propõe-se um conceito de rede que 

dialogue com as ciências sociais, considerando um sistema de nodos e elos, 

uma estrutura sem fronteiras, uma comunidade não geográfica, um sistema de 

apoio a um sistema físico que se pareça com uma árvore ou uma rede. Assim, 

a rede social passa a representar um conjunto de indivíduos autônomos, com 

ideias, valores e interesses em compartilhamento (MARTELETO, 2001).  

As redes pressupõem agrupamentos, são fenômenos coletivos, sua 

dinâmica implica relacionamento de sujeitos sociais, como grupos, 

pessoas/indivíduos, organizações ou comunidades, denominados de atores ou 

nós. Chamando a atenção para a importância ao se definir os atores com 
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funções distintas ou não e dentro de uma singularidade e suas relações 

(MARTELETO, 2001; MARTELETO, SILVA, 2004). A palavra nó ou nodos, vem 

de “nodus” do latim. Um nodo, nas ciências da computação, é um componente 

de uma rede, como por exemplo, na internet, cada servidor ou computador se 

constitui um nodo (CONCEITO DE, 2015). 

Para Marteleto (2001) a concepção de redes é aplicada à sociedade 

como um conjunto de relações e funções desempenhadas por indivíduos. As 

redes são características dos animais, que se organizam em sociedades 

complexas, de modo que cada associação ou agrupamento de seres funciona 

de maneira muito específica, criando uma dependência funcional entre os 

indivíduos. Os vínculos entre estes indivíduos se faz continuamente 

(fortalecendo ou enfraquecendo e aumento o número de relações). São 

relações invisíveis, que podem passar despercebidas, porém reais, como laços 

que podem ser de parentesco, trabalho, estudo, vínculos culturais, religiosos, 

especialista em um mesmo assunto, atuação em um mesmo território, entre 

outros, e assim fortalece a esfera social (MARTELETO, 2001). 

As redes humanas têm organizações diferentes daquelas planejadas e 

desejadas pelos indivíduos que a compõem,  pelo fato de os seres humanos 

terem maior autodeterminação em relação às questões biológicas. As redes 

humanas são um entrelaçamento de atividades que como um ente próprio, dá 

origem a um modo próprio de ser, com leis e estruturas especiais, com 

mecanismos automáticos de mudança e transformações históricas coletivas, 

que independem da vontade dos seus componentes. Mas não são 

consideradas caóticas, e sim sociais e coletivas (MARTELETO; SILVA, 2004). 

As redes sociais podem ser entendidas como um conjunto de 

participantes autônomos unindo ideias, racionalidades e recursos em torno de 

valores e interesses compartilhados e coletivos. Nas últimas décadas o 

trabalho em rede de conexões passou a ser percebido como uma estratégia 

organizacional, devido a sua horizontalidade, isto é, pelo modo de inter-

relacionar os elementos sem hierarquia, e cada vez mais mediados pela 

tecnologia como forma comunicativa (MARTELETO, 2001; MARTELETO; 

SILVA, 2004; MARTELETO, 2007). 
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A teoria do ator-rede surge da necessidade de vincular a teoria social 

aos estudos de tecnologia e ciência de redes. Segundo essa teoria é 

necessário perceber as relações existentes entre humanos e não humanos, 

homens e objetos, de modo a gerar significados. O entendimento de redes está 

relacionado à ideia de que existem vários fios (relações) que se conectam, sem 

necessariamente formar uma unidade, mas um processo contínuo de 

associações. A teoria do ator-rede postula ainda que definir ou ordenar o social 

é tarefa dos próprios atores e não dos analistas, ao invés de priorizar a 

compreensão da ordem (de modo disciplinador), busca perceber as conexões, 

como forma de explicar sobre o modo como se relacionam (LATOUR, 2012). 

Atualmente, na era da informação, as funções e processos sociais 

organizam-se em torno de redes mediadas por várias formas de comunicação, 

a organização em rede tornou-se um fenômeno social importante e uma fonte 

crítica de poder (CAPRA, 2002). As redes de comunicação digital são a coluna 

vertebral da sociedade em rede, baseada em redes globais e cibercultura, 

conectando países através do poder integrado nas redes globais de capital, 

bens, serviços, comunicação, informação, ciência e tecnologia. Aquilo a que 

chamamos globalização é outra forma de referir à sociedade em rede. Porém, 

como as redes conseguem, simultaneamente, comunicar e não comunicar.  

Existem fatores comuns do seu núcleo que atravessam culturas, assim 

como diferenças culturais e institucionais da sociedade em rede, em vários 

contextos. A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social 

baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação, 

com fundamentos na microelectrônica e em redes digitais de computadores 

que geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento 

acumulado nos nós dessas redes, desenvolvimento de inteligência artificial 

(CASTELLS; CARDOSO, 2005). A partir da sociedade em rede, surgem as 

redes sociotécnicas quando associadas às estruturas de redes sociais às redes 

técnicas, de infraestruturas técnicas viabilizadas pelas novas tecnologias da 

comunicação, como meios interativos de intercâmbio de recursos em ações 

relacionais, permitem o (PROCOPIUCK; FREY, 2009). Para Martins (p. 44, 

2013)  
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as redes de atores atuam em um sistema sociotécnico que pode ser 
definido como a ligação entre vários elementos necessários para 
cumprir uma função social, podendo agrupar elementos humanos, 
materiais e imateriais, por exemplo: pesquisadores, técnicos, 
gestores, artefatos técnicos, conhecimento, regulação do mercado, 
significado cultural, regras, infraestrutura, etc., que podem ser 
analisados em vários níveis em que o regime sociotécnico é 
modificado por fatores gerados pela disseminação tecnológica. 

 

As redes têm sido fonte de informação para a geração do conhecimento 

e ação social, por sua relevância econômica e política. Investigadas em várias 

áreas do conhecimento, tais como a ciência da informação, a sociologia, 

saúde, economia e a ciência política (MARTELETO, SILVA, 2004). Porém as 

redes podem ou não ser mediadas pela tecnologia, embora os avanços 

tecnológicos tenham permitido novos tipos de análise, criando um novo tipo de 

conhecimento, chamado de Ciência das Redes, como um campo acadêmico 

transdisciplinar que estuda redes complexas, como redes de 

telecomunicações, redes de computadores, redes biológicas, redes cognitivas 

e semânticas, e redes sociais. Com fundamento em teorias e métodos que 

incluem a teoria dos grafos (matemática), mecânica estatística (física), 

mineração de dados, visualização de informação (ciência da computação), 

modelagem inferencial (estatística), e estrutura social (sociologia) (BARABASI, 

2002). 

As redes podem ter diferentes conceitos, porém coincidem em elementos 

comuns das redes: relações relativamente estáveis, autonomia, inexistência de 

hierarquia, compartilhamento de objetivos comuns, cooperação, confiança, 

interdependência, autopoiese e intercâmbio constante e duradouro de 

recursos. As principais vantagens das redes são: a capacidade de 

aprendizagem; o funcionamento como canais de difusão de conhecimentos e a 

utilização das informações existentes para produzir novos conhecimentos; a 

legitimação e status; a criação de vínculos diversificados entre atores e 

organizações permite reduzir as incertezas nas políticas e nos programas; e 

benefícios econômicos porque relações de intercâmbio possibilitam ganhos em 

escala, com redução de custos e melhoria da qualidade. Assim, as redes têm 

sido propostas para governança de políticas e projetos em que os recursos são 

escassos e os problemas complexos; onde há interação de agentes públicos e 
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comunitários, centrais e locais; onde se manifesta uma crescente demanda por 

benefícios, e por participação cidadã, como estratégia de efetivação de 

governança (VILAÇA, 2011).  

a) Redes de Políticas Públicas e Governança 

O conceito de redes de políticas públicas implica no modo de ver a 

realidade, na qual as políticas públicas não são formuladas e nem 

implementadas apenas por um único ator público, como o Estado, mas que 

também atores privados ou sociais participam nesse processo de produção e 

oferta de bens públicos. O Estado percebido para além da “hierarquia pública”, 

com participação social efetiva, de forma integrada, o representa em uma rede 

de organizações relativamente autônomas. Aplicação da análise de redes 

como ferramenta de apoio à elaboração e/ou avaliação de políticas públicas, 

participação social, como em redes macro-organizacionais, e no Estado-Rede. 

Atua na implementação de Políticas Públicas, mediadas por vários atores da 

sociedade e o Estado, com uma noção de governança (Figura 11) 

(SCHNEIDER, 2006). 

A política pública é entendida no seu sentido mais amplo, não apenas 

direcionado hierarquicamente pelo Estado. Sem contar que há mais de 100 

anos esse conceito se ampliou para além do poder do Estado, para uma 

politica pública ligada à governança, que abrange tanto a teoria material do 

Estado como também mecanismos sociais de integração, participação e 

controle social, e produção de ordem, como por exemplo, mecanismos 

decisórios, participativos e na implementação conjunta das políticas públicas 

(SCHNEIDER, 2006). Como demonstrado na figura a seguir. 
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Figura 11 - Teoria das Políticas Públicas e governança. 

 

 

Fonte: Adaptado de Schneider (2006). 

Em um conceito mais amplo a governança em rede pode envolver uma 

articulação horizontal de interdependência, porém com autonomia funcional 

dos sujeitos, e assim as interações podem ocorrem através de negociações em 

ambientes relativamente institucionalizados. Delimitados por regras, normas, 

conhecimentos e imaginários sociais, que são autorreguladas dentro dos 

limites estabelecidos pelos mecanismos externos e que contribuem para a 

produção do propósito público no sentido amplo de visões, fluxos, protocolos, 

ideias, planos e regulamentos, e assim os participantes devem saber como 

tomar decisões conjuntamente, nos princípios de colaboração (SANTOS; 

SELIG, 2014).  

Considerando que não é desejável que haja coordenação de redes, 

pode-se admitir uma governança através de agentes intermediadores 

interorganizacionais, como, por exemplo, na busca do associativismo, 

impulsionando o desenvolvimento local, formalizando o Arranjo Produtivo Local 

(APL). De acordo com Cunha, Passador e Passador (2012) em uma 

experiência para o associativismo, os agentes intermediários podem se 

constituir coordenadores na governança das redes, mas se essa ação não for 

institucionalizada e sem uma racionalidade social esses agentes podem 

apenas desenvolver ações assessórias.  

As redes de políticas públicas passam a ser vistas, então, como 

representações de espaços relacionais simbólicos, com ações coletivas e 

individuais de atores envolvidos em políticas de caráter público 
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(PROCOPIUCK; FREY, 2009) e essas redes, quando associadas a estruturas 

de redes sociais (agentes sociais articulados por intensa comunicação e 

intercâmbio de recursos para formação e mobilização de grupos de interesses 

para execução de propósitos comuns), e às redes técnicas (infraestruturas 

técnicas viabilizadas pelas novas tecnologias da comunicação, como meios 

interativos de intercâmbio de recursos em ações relacionais) permitem o 

surgimento das redes sociotécnicas de políticas públicas (PROCOPIUCK; 

FREY, 2009), e seus participantes podem ser considerados atores de 

governança. 

 As redes sociotécnicas podem ter menor ou maior grau de interação, 

governança, institucionalização ou não, autonomia, participação popular, 

intersetorialidade, com produção de ações/mudanças/transformação concretas 

no território real ou virtual (campo das ideias ou políticas). Por isso, podem ser 

subdivididas com base nos aspectos mencionados, como: 1) Apoio Social e 

Comunitário, 2) Emaranhado de Serviços, 3) Uni-Institucional, 4) Ações 

Específicas, 5) Institucionais, 6) Movimentos Sociais e 7) Comunitárias 

Territoriais. 

Tipos de redes de políticas públicas: 

1) Redes de Apoio Social e Comunitário: apesar de não ser uma rede 

sociotécnica de políticas públicas propriamente ditas é uma rede importante 

dentro do micro-localismo. Tem como base as redes pessoais do sujeito, que 

podem envolver os serviços e, se trabalhadas por um profissional de saúde, 

podem auxiliar na melhoria da autonomia do usuário dos serviços. Pode ser 

considerada sociotécnica a depender da forma como é usada. Pois pode ser 

uma relação individual do usuário do SUS dentro do sistema, da rede de 

serviços públicos, GAM, entre outros. Assim, mediado por um trabalhador de 

saúde, que pode fazer mapeamento da rede de apoio social através de 

técnicas específicas nos serviços, como: cartografia, genograma e ecomapa. 

E assim, ressignificar e construir coletivamente (usuário e serviço) a forma 

como a sua rede poderá ser auxílio na autonomia terapêutica. 

2) Emaranhado de serviços: São a gama de serviços públicos existentes 

dentro dos territórios. Porém com pouca comunicação ou interação, que 

muitas vezes acontecem na lógica do encaminhamento ou da referência em 
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contra referência. Com diálogos esporádicos, para resolver problemas 

pontuais. Pode haver ações pontuais com apoio matricial.  RAS e a RASP são 

redes do Estado, institucionalizadas e com regras definidas por portarias e 

decretos. Porém, quando não estão organizadas podem se constituir em um 

emaranhado de serviços, dificultando o acesso aos serviços, bem como a 

compreensão do usuário na utilização destes. 

        3) Rede uni-institucional: Em nível inicial, pode ser uma ação específica 

de um único serviço e a comunidade. Com estratégias de comunicação, com 

reuniões esporádicas ou plataforma da internet, que promove algum grau de 

interação e comunicação dos seus serviços. Como por exemplo: reuniões com 

os pais em uma escola, criação de plataforma/blog/site/ página em mídia social 

para comunicar os serviços e/ou interagir com a comunidade escolar. Como 

uma junção de serviços e comunidade, podem se encontrar em conexões reais 

e virtuais. Como por exemplo, um portal que facilita o acesso aos serviços e as 

informações da escola para o aluno, a família e o próprio educador em 

qualquer tempo e lugar, com desterritorialização do ambiente da escola, 

tornando-o mais próximo e mais acessível a toda a comunidade escolar 

(MEDEIROS; VENTURA, 2008). 

4) Redes de ações específicas: São redes temáticas, ou instituídas 

verticalmente por algum nível de gestão, que pode usar mecanismos 

institucionais como portarias ou decretos, sem mecanismos claros de interação 

em rede. É intermediária entre as redes de serviços comunitárias e as redes 

sociotécnicas. Pode se tratar de macropolíticas, como a Rede Cegonha, Rede 

de Atenção às Urgências e às Emergências, com relações mais horizontais, de 

modo a preencher e atender uma série de requisitos e indicadores 

institucionais que, no fim, constitui-se em uma rede de encaminhamento 

através do sistema regulador do SUS. Como por exemplo, a Rede 

HumanizaSUS: É uma rede social das pessoas interessadas e/ou já envolvidas 

em processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS, e assim 

discutem e trocam ação de implementação da Política Nacional de 

Humanização (PNH) nas práticas locais.  

5)   Redes de Institucionais (pesquisa e instituições de ensino): Podem 

acontecer com finalidades de cooperação na pesquisa ou ensino. A 
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constituição de redes de pesquisa para realização de estudos estratégicos foi 

uma das recomendações da proposta da Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde. A rede de pesquisadores é formada por agentes da 

iniciativa pública e/ou privadas ligadas às instituições de ensino e pesquisa. 

Assim, a rede de pesquisa é formada por um grupo de entidades por 

intermédio de seus pesquisadores e profissionais, em permanente interação, e 

podem ou não compartilha instalações. Podem estar cadastradas nos diretórios 

de pesquisa, como o diretório Lattes, vinculado ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ou fundações de amparo à 

pesquisa, como Agência Goiana de Fomentos de Pesquisa (FAPEG). As redes 

de instituições de ensino são compostas por instituições, públicas e/ou 

privadas. Como por exemplo, a Rede UNA-SUS, que é constituída por 

instituições públicas de educação superior, conveniadas ao Ministério da 

Saúde e credenciadas pelo Ministério da Educação, para a oferta de educação 

à distância, e com a articulação entre essas instituições permite intercâmbio de 

experiências e conhecimentos para a melhoria da cooperação para 

desenvolvimento de ações educacionais de alcance nacional. 

6)  Redes de Movimentos Sociais: Os Movimentos sociais podem ser 

classificados em assistencialistas, reinvindicatórios ou em protagonistas, 

cocriadora da política pública. Deste modo, são atores sociais importantes na 

discussão, participação e implementação de políticas públicas, são 

organizados com base horizontal e permitindo a participação de grupos 

específicos (geralmente excluídos) e de assuntos comuns, com forte 

componente de equidade. Entre as décadas de 1970 e 1980, ganharam força 

no Brasil as redes movimentalistas, ou seja, experiências de articulação de 

grupos sociais mais ou menos organizados em pautas de natureza 

fragmentária e específica, em especial, no meio urbano popular (TAUK 

SANTOS; LIMA, 2012). 

As redes de movimentos sociais podem ser compreendidas como uma 

ampla e indefinida teia formada pelos elos de contato entre agentes situados 

em diferentes posições no espaço social (comunitário, filantrópico, político, 

religioso, pedagógico, acadêmico, das ONG), com objetivos e interesses em 

comum, como: meio ambiente; luta pela moradia e pela terra; participação 
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social política, entre outros. Os Movimentos Sociais são arranjos políticos de 

participação popular que pode ser na forma de denúncia, cooperação e 

propostas de transformação e mudança. As redes de movimentos sociais são 

espaços dialógicos, potencializadores de mecanismos de participação 

democrática, compartilhamento de informação e conhecimento (MARTELETO, 

2001).  

A ação em movimentos rede possibilita a articulação e trocas de 

experiências de vários coletivos, formando redes de redes, e participando de 

mobilizações de base (SCHERER-WARREN, 2006). Um exemplo de rede de 

movimentos é a Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência, um 

movimento social independente do Estado, de empresas, partidos políticos e 

igrejas, e que reúne moradores de comunidades pobres, em geral, 

sobreviventes e familiares de vítimas da violência policial ou militar e militantes 

populares da sociedade civil organizada e de direitos humanos  

(REDECONTRAVIOLÊNCIA, 2015). Nas redes de movimentos são 

organizados novos conjuntos de ações que evidenciam a importância do 

conhecimento prático para a compreensão e criação do poder de 

transformação da realidade vivida, como mecanismo social de qualquer 

trabalho ou atividade ligada à ação (MARTELETO, 2001). Tem como 

exemplos: as Redes de Movimentos de Luta pela Terra, de Luta pelas causas 

indígenas e quilombolas, ou rede-irmandade (de um grupo específico).  

Muitos são os movimentos sociais e ações governamentais pela luta em 

defesa dos direitos dos negros e das populações tradicionais quilombolas. 

Pode-se citar o Movimento Nacional das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas que unidos pela força da identidade étnica, lutam pelo direito aos 

títulos de posse coletivos, diferentemente da noção de propriedade privada; a 

Fundação Cultural Palmares; as Associações das Comunidades Negras 

Rurais; Movimentos Quilombolas; Movimentos de Mulheres Negras, Rede de 

Educação Cidadã (RECID). 

7) Redes comunitárias territoriais: onde os serviços e a comunidade 

além de variadas estratégias locais de interação (multimeios) presencial e 

virtual (como reuniões, grupos de trabalho, grupos de e-mail, grupos de 

celular), estabelecem decisões compartilhadas no microespaço institucional e 



72 

 

 

no espaço comunitário (micro-localismo). Com relações de afetividade, 

comprometimento, corresponsabilidade intersetoriais. A relação predominante 

é a horizontal e de colaboração, sem noção de hierarquia. Interações e 

comprometimento intersetoriais. Construção conjunta de fluxos comunitários, 

podendo ter prontuários comuns e construídos conjuntamente e incentivo a 

participação do usuário do SUS no seu processo terapêutico. Mecanismos de 

governança e alto grau de autopoiese. As RAS podem ser redes sociotécnicas 

de serviços comunitários de modo que sua concepção está ancorada em 

sistemas integrados de redes sociais e de sistemas integrados de atenção à 

saúde e de outros serviços como conselhos tutelares, corpo de bombeiros, 

segurança pública, escolas, assistência social, órgão privados, entre outros. 

Porém, aqui, a classificação de Redes Sociotécnicas de Serviços Comunitários 

busca a interação local mais ampla, com os serviços comunitários, a exemplo 

da Rede Social Local (RSL) do Distrito Federal.  

As Redes Comunitárias podem ser entendidas como redes de cuidado, 

que são compostas por instituições públicas e/ou privadas, que atendem a 

alguma política específica a um conjunto de políticas e ações. Vieira Filho e 

Nobrega (2004) consideram que a rede comunitária de serviços em saúde 

mental deveria funcionar como um sistema autopoiético no qual cada nó da 

rede representaria uma unidade sanitária, ou micro-organização (por exemplo, 

CAPS, NASF, ESF). De modo que cada estrutura molecular de atendimento 

teria canais de comunicação, tanto dentro da própria unidade quanto fora dela, 

possibilitando a realização de ações integradas de caráter intra e 

interinstitucional, não somente com as instituições sanitárias, mas também com 

a justiça, igreja, escola etc., como o exemplo as redes sociais locais do Distrito 

Federal. Destaca-se o sistema autopoiético, que é constituído como unidade, 

como uma rede de produção de componentes que em suas interações geram a 

mesma rede que os produz e constituem seus limites como parte dele em seu 

território/espaço, em correspondência estrutural entre o sistema e o meio 

(VIEIRA FILHO; NOBREGA, 2004). O microlocalismo é gerador de uma 

dinâmica na qual os grupos, como famílias, creches, associação de moradores, 

se organizam numa territorialidade geográfica, política, social, cultural e 

simbólica. Nesta, os indivíduos e grupos estariam mais ligados ao espaço 
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simbólico-cultural ou comunitário e às relações de afetividade. A territorialidade 

se constitui ponto de referência cultural, com vivência conjunta em determinado 

período de tempo (VIEIRA FILHO; NOBREGA, 2004).  

Essas redes de cuidado são redes compostas por pessoas da 

comunidade e representantes (técnicos ou gestores) de instituições 

governamentais ou não, com objetivo no bem comum. Elas têm algum grau de 

institucionalização das decisões, com implementação da politica pública em 

nível local. Discutem assuntos ligados a uma problemática específica ou a 

vários assuntos ligados a um determinado território, podendo ocorrer redes 

temáticas. Com aquisição de Capital Social intermediam recursos adicionais 

para o desenvolvimento da comunidade afetando seu bem-estar; com natureza 

multidimensional (significa incorporar vários níveis e unidades de análise); 

cooperação entre os membros pela diminuição do custo de se obter e 

processar informação; construção de metas comuns; confiança, colaboração e 

comprometimento entre os membros; características e fluxos horizontais; 

acesso às instituições e ao poder; ampliação das fontes de informações e 

conhecimento.  

A comunidade é a proprietária do capital social e atua como mediação 

entre a sociedade e o Estado. Atores posicionados em espaços sociais com 

representações diferenciadas e às vezes múltiplas (Estado, academia, mídia, 

associações e entidades civis, grupos e lideranças comunitárias) para o 

direcionamento e deliberação de questões referentes às condições de saúde 

da população e/ou à implantação de políticas (MARTELETO; SILVA, 2004). No 

espaço da rede sociotécnica pode haver a controvérsia e questionamento da 

representatividade, como porta-voz, pois o processo de legitimação se dá pelos 

demais membros da rede. As controvérsias podem ser portas de entrada para 

que se possa traçar uma rede, um conjunto de associações (LEAL, VARGAS, 

2011). Assim, as redes de serviços comunitários podem ser formas de 

organização social, do Estado e da sociedade, que utiliza a tecnologia de 

informação baseada na cooperação entre unidades dotadas de autonomia. A 

gestão eficaz das redes implica em trabalhar rotineiramente na produção de 

consensos; operar com situações em que todos os atores ganhem; articular os 
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gestores; negociar as soluções; e monitorar e avaliar permanentemente os 

processos (VILAÇA, 2011).  

As Redes Sociais Locais (RSL) do Distrito Federal são um tipo de rede 

de políticas públicas no sentido mais amplo, além disso, atuam na efetivação 

das políticas públicas com base territorial.  Entre as RSL do Distrito Federal 

descanta-se: Ceilândia, Itapuã/Paranoá, Serrana, Estrutural, Taguatinga, 

Guará, Gama, Planaltina, Santa Maria, Bandeirantes, Samambaia, Varjão, São 

Sebastião. As redes de cada Região Administrativa têm uma origem diferente, 

geralmente de iniciativa local. São de participação livre e aberta a todos os 

membros da comunidade. Participam dessas redes representantes do 

Ministério Público, da educação, saúde, assistência social, controle social, 

universidades, organizações não-governamentais. São espaços repletos de 

contradições, afeto, potência, capital social e soluções. Esta é uma experiência 

que desenvolve e fortalece laços de confiança entre as pessoas que interagem 

de forma horizontal nos territórios, indo além do modelo tradicional de 

organização, de mobilização e de diálogo com o Estado. Porém ainda há uma 

dificuldade do Estado em compreender a rede como capital social e 

transformador das realidades das regiões administrativas do DF e no 

desenvolvimento local. São iniciativas locais, sem a interferência hierárquica do 

Estado.  

Há a intensão de que os administradores regionais participem dessas 

reuniões e incorporem essas atividades como forma de planejamento local, 

porém há uma resistência quanto a isso. Assim, as RSL das Regiões 

Administrativas de Brasília se reuniram e constituíram um movimento, 

denominado de DF Em Movimento. Ele tem pautado uma agenda junto ao 

governador do Distrito Federal. O Estado parece insistir na velha tradição da 

hierarquia, sufocando os fluxos naturais da vida comunitária, da formação 

histórica, da criatividade existente no território, sem legitimar como outro jeito 

de fazer política e de diálogo. As RSL se mostram um poderoso espaço de 

efetivação das políticas públicas, com empoderamento do capital humano e 

social local, através da afetividade, agir comunicativo e aproximações. 

Neste trabalho, além de conhecer sobre o uso de Álcool e outras Drogas 

na comunidade Kalunga de Cavalcante, realizou-se uma análise das redes de 
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cuidado da comunidade Kalunga de Cavalcante, como possibilidade das redes 

serem estratégia de governança, para além das redes, que muitas vezes se 

encontram como emaranhado de serviços, sem interações intersetoriais. 

 

 

4. MÉTODOS 

 

 

         É um estudo descritivo de abordagem quali-quantitativa, com a junção 

das metodologias de pesquisa-ação e pesquisa participante, de forma a 

analisar a realidade social, captando os conflitos e tensões existentes, tempo, 

cultura, lugar, poder, entre outros aspectos (BRANDÃO, 1985).  

Este estudo não se caracteriza como etnografia, e se aproxima da 

pesquisa-ação participante. Isto pois, ao passo que se estuda, são feitas 

intervenções na realidade, parte planejadas e refletidas pelos próprios 

pesquisados. 

A pesquisa-ação participante é tida como um modelo pedagógico que tem 

como premissa a apropriação coletiva do saber na construção coletiva de 

conhecimento como possibilidade de efetivar o direito de diversos grupos. 

Assim, na pesquisa-ação pode-se assinalar alguns traços comuns como: 

explicitação de uma intencionalidade política, opção de trabalho junto a grupos 

oprimidos, o processo de investigação é inseparável da educação e da 

participação social com centralidade na análise das contradições dos 

determinantes estruturais da realidade vivida e enfrentada como objeto de 

estudo, incorporação dos setores populares como atores do processo de 

conhecimento (onde os problemas se definem como uma realidade concreta e 

partilhada), sustentação das atividades de investigação e de ação educativa, 

que não resulte apenas uma resposta teórica, mas na geração de propostas de 

ação na perspectiva de mudança social (GAJARDO, 1985 apud BRANDÃO, 

1999).  
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Esta pesquisa pode se enquadrar na pesquisa de natureza aplicada: 

com a realização do curso de extensão em Saúde da População Negra e ações 

participativas de redução de danos e cuidado. A ciência para além da 

investigação sistemática, buscando a aplicação direta na melhoria da vida das 

pessoas.  

A ciência aplicada tem como motivação a necessidade de produzir 

conhecimentos para aplicação dos resultados, com o objetivo de fins práticos, 

visando a solução mais ou menos imediata do problema encontrado na 

realidade (VILLAÇA, 2010). As pesquisas aplicadas dependem de dados que 

são coletados de formas diferenciadas, como: pesquisa de campo, entrevistas, 

gravações, questionários, análise de documentos (VILLAÇA, 2010).  E assim 

repensar a prática científica, teoria e a ação, no trinômio “Ação - Teoria - Ação” 

e métodos de translação do conhecimento, com resultado prático visível, 

diferentemente da pesquisa básica, que pode acumular conhecimento e 

informações, mas sem aplicação (VILLAÇA, 2012).  

 Como elementos metodológicos da pesquisa-ação destacam-se: a prática 

ideológica de compromisso com a realidade que se realiza como opção 

política; a dialética entre a teoria e prática (risco de traição e antíteses radicais 

ou não radicais de manutenção do sistema); a opção pela prática (mesmo com 

seus defeitos e virtudes, “porque na prática toda teoria é outra” e a realidade é 

sempre conflituosa); a ideia de utopia (buscas de alternativas a uma situação 

tida como dada); o retorno à teoria para a reflexão crítica e autocrítica; 

superação histórica e dinamismo social (DEMO, 1985). 

Hall (1975, apud DEMO, 1985) entende a pesquisa-ação como uma 

atividade integrada que combina a investigação social, trabalho educacional e 

ação, e inclui as seguintes características: o problema se origina na 

comunidade; a finalidade é a transformação e melhoria da qualidade de vida do 

grupo participante; o envolvimento do grupo participante durante todo o 

processo de pesquisa; trabalho com grupos explorados e oprimidos, a 

conscientização do povo de suas próprias habilidades e recursos; o termo 

pesquisador pode referir-se ao grupo participante ou àqueles com treinamento 

especializado; e que embora aquele com saber/treinamento especializado, 

mesmo sendo de fora da situação, são convocados ao envolvimento.  
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Para a compreensão dos aspectos simbólicos da vida em comunidade e 

para conhecer os hábitos de uso de álcool de outras drogas nesta comunidade 

foi feita uma observação participante durante alguns acontecimentos 

tradicionais da região, como festas ritualísticas, encontros religiosos, culturais, 

registrado em diários de campo e gravações. Além de conversas com 

lideranças comunitárias, visitas a domicílios e aplicação de questionário – em 

que as respostas eram colocadas em um formulário simplificado. As estratégias 

para conhecer as redes de cuidado foram: observação participante na 

comunidade (vivências no SHPCK e nas festas); análise documental, 

entrevistas; participação em reuniões em Goiânia e Cavalcante; questionário 

aplicado pelos ACS; e oficinas realizadas durante o curso como está descrito 

no Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 - Quadro resumo da Metodologia. 

Objetivos Processo de 
Imersão 

Métodos 

Conhecer o uso de 
Álcool e outras Drogas 
na comunidade Kalunga 
de Cavalcante. 

Reunião com os 
ACS 

Grupo Focal 

Curso 
Questionários aplicados pelos ACS 
Discussões durante o curso 

SHPCK 
Observação Participante 
Entrevistas  

Festas Observação participante 

Conhecer estratégias de 
redução de danos na 
comunidade. 

Curso Discussões durante o curso. 

Festas 

Observação participante nas festas. 
Ações discutidas durante o curso e 
realizadas na festa do Vão de 
Almas em 2014. 

Analisar as redes de 
cuidado da comunidade 
Kalunga de Cavalcante. 

Reuniões em 
Goiânia e 

Cavalcante 

Participação de reuniões com as 
parcerias. 
Mapeamento dos aparelhos sociais, 
serviços, OnG, ações na região de 
Cavalcante e possível interlocução. 

Curso 
 

Questionários aplicados pelos ACS. 
Discussões durante o curso.  

SHPCK e festas 
Observação participante. 
Entrevistas. 
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Os momentos da pesquisa de campo foram: reuniões, tanto em Goiânia 

quanto em Cavalcante, com representantes da SPAIS, SMS de Cavalcante; 

observação nas festas tradicionais; Curso Saúde da População Negra – 

Comunidade Kalunga. Durante este processo foi fundamental o apoio 

institucional da UFG, com a disponibilização de carros traçados, adequados 

para percorrer a região. É importante ressaltar o quadro de motoristas 

concursados que acompanham os vários projetos da Universidade na 

comunidade e que vão construindo vínculos e amizades com os Kalunga, além 

de conhecerem bem a região, o que facilita o acesso e a construção de 

vínculos no trabalho. Infelizmente, não há concurso para novos motoristas, e 

estão sendo substituídos por terceirizados, com vínculos precários, que levam 

a uma alta rotatividade. 

 

4.1 Processo de imersão 

 

A aproximação no território não foi fácil. Não apenas pela dificuldade de 

acesso, mas pelo fato de alguns pesquisadores e coordenadores de projetos 

serem vistos com desconfiança pela comunidade. Como é uma população 

muito pesquisada, já tiveram muitas expectativas quebradas, promessas não 

cumpridas e exploração excessiva da imagem. Alguns projetos de pesquisa e 

extensão acontecem sem fazer parte do contexto dos serviços oferecidos à 

população.  

 O processo de aproximação deste trabalho foi facilitado pela inserção no 

território da professora Maria Clorinda Soares Fioravanti, que trabalha com o 

gado Curraleiro Pé Duro, desde 2006, projeto com muita credibilidade na 

região. O processo de articulação com os serviços de saúde só pode ser 

efetivado com a participação da SPAIS no processo, o que facilitou a adesão 

da Secretaria Municipal de Saúde de Cavalcante e articulação com outros 

municípios.  

 Uma aproximação importante foi com a antropóloga Mari Baiocchi (Figura 

12), que detém um rico acervo da época de sua pesquisa, estando ainda hoje 

profundamente envolvida com várias questões da comunidade. Como uma 
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forma de reconhecimento, articulamos uma merecida homenagem à professora 

Mari Baiocchi no 11º Congresso de Saúde Coletiva da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (ABRASCO), que ocorreu no fim de julho de 2015, em Goiânia. 

Esta homenagem encerrou uma mesa redonda sobre Saúde da População 

Negra10. 

Figura 12  - Encontro com a Mari Baiocchi, juntamente com a professora Maria 
Clorinda Soares Fioravanti. 

 

Fonte: Rodrigo Baiocchi (2014). 

 Foram muitas reuniões, visitas e ações à Cavalcante e no Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga (SHPCK). O quadro (Quadro 4.2) a seguir 

apresenta o cronograma da coleta de dados por atividade. 

 

 

 

 

 

                                            
10

 TV ABRASCO registra momento em Homenagem a Professora Mari Baiocchi: 
 https://youtu.be/dhjV7SK7kOI?list=PLWGsEtFn0h_IEOoTYFRurTh7akXQ2BEwJ&t=210 

https://youtu.be/dhjV7SK7kOI?list=PLWGsEtFn0h_IEOoTYFRurTh7akXQ2BEwJ&t=210
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Quadro 4.2 - Momentos de imersão. 

ATIVIDADES DATAS 

Visitas ao SHPCK e 
entrevistas 

 02 a 10/06/2012 Vão de Almas e Engenho II. 

 01 a 09/06/2013 Vão do Moleque e Engenho II. 

Reuniões com 
parceiros 

governamentais 

 05/04/2013 – Conversas com a prefeitura de Cavalcante. 

   18 e 19/04/2013 – conversas sobre o projeto em 
Cavalcante (com SPAIS, Prefeitura de Cavalcante – 
Saúde, Assistência Social e Polícia Militar). 

 25/06/2013 – Reuniões na SEMIRA 

 26/06/2013, 11/07/2013, 17/07/2013, 18/07/2013, 
01/08/2013, 05/08/2013, 29/08/2013 – Planejamento na 
SPAIS. 

Festas no SHPCK 
 Vão do Moleque - 13 a 17/09/2013 

 Vão de Almas - 13 a 18/08/2013, 13 a 18/08/2014. 

Grupo focal com os 
ACS 

 25/10/2013 - Primeiro contato com os ACS de 
Cavalcante. 

Discussões durante 
o curso Saúde da 
População Negra 

 Encontros mensais de novembro de 2014 a novembro de 

2015. 

As etapas de aproximação e imersão aconteceram separadas e muitas 

vezes concomitantes: 

1) Primeiramente, fiz uma aproximação acompanhando a equipe da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG ao SHPCK por sete 

dias, no Vão do Moleque, Engenho II e Cavalcante. 

2) Em seguida, escrevi um projeto que foi apresentado à SPAIS, em 

Goiânia e em Cavalcante, para representantes da comunidade, 

prefeitura e política local, em Cavalcante. 

3) Participei da execução de ações e observação durante a festa do 

Vão de Almas, em parceria com a SEMIRA, SPAIS e SUVISA,  

4) Várias reuniões em Goiânia para discussão das ações do projeto. 

5) Realização do grupo focal. 

6) Reuniões de planejamento curso. 

7) Realização do curso. 

8) Aplicação dos questionários pelos ACS. 

9) Visitas no SHPCK e Festas. 

10)  Arremate do curso. 
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a) Visitas ao SHPCK  

Em cada viagem para Cavalcante ou para o território Kalunga, os 

preparativos eram variados e intensos. Aprendemos, por exemplo, a acampar, 

vivenciando dificuldades semelhantes as da população local, como a falta de 

energia elétrica, água tratada, telefone.  

Muitos podem imaginar que as viagens à comunidade são também 

atividades de lazer, devido às belezas naturais da Chapada dos Veadeiros. 

Contudo, a imersão no território muitas vezes se faz bastante cansativa, por 

causa da precariedade das estradas, falta de saneamento básico e banheiros. 

Estas condições, muitas vezes insalubres, geram riscos à saúde, como por 

exemplo, através do contato com água contaminada, infecções que causam 

febre maculosa, leishmaniose, febre amarela, malária, além de picadas de 

animais peçonhentos como cobras, aranhas, ferroada de arraias etc. 

As viagens para Cavalcante realizadas por mim e/ou equipe do projeto 

foram diversas e com uma estrutura física composta por água mineral, 

alimentos, recursos de cozinha, barracas, colchonetes e sacos de dormir, 

geradores, dentre outros. Além da organização da estrutura física envolvida 

nas viagens, as articulações, fora e dentro da comunidade, e a prestação de 

contas do projeto, são ações que merecem muita atenção e cuidado, 

demandando um gasto de tempo adicional na realização do trabalho.  

 

Figura 13 – Em Cavalcante, no local de hospedagem, antes de ir à comunidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

 

 
Figura 14 - Um dos caminhos para o Vão de Almas, feito apenas por carros 

traçados. 

 

Figura 15 - Preparo do local para acampamento. 

 

Figura 16 - Acampamento da equipe de trabalho. 

 

Figura 17- Local do festejo/romaria no Vão de Almas. 

 

Fotos: Autora (fotografias panorâmicas) (2014). 

  

b) Reuniões e encontros (reais e virtuais) 

 

 Durante o processo de realização deste trabalho foram realizadas 

diversas reuniões entre os parceiros na Universidade, além de conversas com 
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lideranças da comunidade, visitas, ações, projetos de extensão na 

comunidade, entre outros. 

 Para a realização deste curso foram feitas reuniões de planejamento em 

Cavalcante e em Goiânia, com lideranças da comunidade, funcionários da 

prefeitura de Cavalcante, da SPAIS e Superintendência de Vigilância em 

Saúde (SUVISA). 

A construção das parcerias para planejamento das viagens, cursos e 

ações no SHPCK, durante esse trabalho, gerou muita interação e, 

consequentemente, várias amizades, o que se consolidou através da troca de 

telefonemas, e-mails e encontros posteriores.  

  

c) Grupo focal 

  Para a realização do grupo focal e início do curso foram feitas imersões 

e aproximações gradativas. No grupo focal, participaram as equipes de saúde 

de Cavalcante, com exceção dos médicos e dentistas. Após essa aproximação 

inicial foi agendado com a Secretaria Municipal de Cavalcante um primeiro 

contato com os ACS. O grupo focal utiliza técnica de interação para produzir 

dados e ideias que seriam dificilmente conseguidos fora do grupo. Assim, se 

mantem como uma forma de diálogo e exposição de pontos de vista individuais 

e problemas de ordem coletiva, em um determinado grupo. Os dados obtidos, 

então, levam em conta o processo do grupo, sentimentos e pontos de vista 

individuais em jogo (KIND, 2008). 

 A primeira impressão foi de desconfiança. E ao distribuir o Termo de 

Consentimento muitos se recusaram a preenchê-lo. Neste momento foi 

evidenciada a dificuldade de negociação entre a prefeitura de Cavalcante e os 

ACS. Pois neste dia, ao final do grupo focal, foi distribuído equipamentos de 

proteção individual (coturnos, protetor solar, capa de chuva, pastas, entre 

outros), mas não quiseram ser fotografados com o prefeito nem com a 

secretária de saúde, para evitar que este material fosse divulgado nas mídias 

sociais da prefeitura. O descontentamento com a prefeitura se deu por uma 

denúncia armada do prefeito contra alguns vereadores. O prefeito ao invés de 
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conseguir o apoio da população, sofre rejeição ainda nos dias de hoje, por este 

e outros motivos. 

 Outra questão que agrava a administração do município, além da falta 

de apoio da população e dos vereadores ao prefeito de Cavalcante, é que o 

município está com vários débitos estaduais e federais, dificultando o repasse 

de alguns recursos federais, estaduais e municipais, bem como o recebimento 

de doações oficiais. 

Esse encontro não aconteceu em uma situação ideal, visto que havia um 

conflito eminente entre o prefeito e os ACS de Cavalcante. A tensão inicial 

durante o grupo focal não foi impedimento, pois se deixou clara a intensão, e o 

compromisso de se tratar de um projeto que os beneficiaria verdadeiramente.  

O grupo focal, então, precedeu o curso, ocorrendo durante a reunião da 

equipe de saúde, que acontece ao fim de cada mês. Nesta, os ACS entregam 

os relatórios das visitas domiciliares e passam os problemas para suas 

equipes. Os ACS Kalunga recebem ajuda de custo para o deslocamento que 

totalizam 60 reais, além de almoço. Este foi um primeiro momento de 

aproximação dos ACS com a pesquisadora e com a temática desta pesquisa. 

 O grupo focal contou com a participação das três equipes de Saúde da 

Família de Cavalcante. Com a presença de ACS Kalunga e da cidade, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. Este dia contou com a participação de: 

 24 ACS (sendo nove ACS Kalunga). 

 Quatro enfermeiras (os). 

 Quatro técnicas de enfermagem. 

Foi utilizado o seguinte roteiro no grupo focal: 

O que é droga para vocês? 

Quais são as drogas utilizadas na comunidade? 

O que se bebe? Se fuma? Exemplificar. 

Como você percebe o uso de álcool, tabaco e outras drogas nas suas relações 

cotidianas? 

Como se dá a aceitação do consumo de álcool na comunidade? e do tabaco? e de 

outras drogas? É semelhante para homens e mulheres? Para jovens e adultos? 

Quando começa a beber e fumar. 

Qual contexto se aprende a beber? 

Quando? Quem? Onde? 

Relação e dos sentidos do uso. 
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Contexto de uso. 

Quais os contextos em que se dão esse uso? 

Quando? Ocasiões especiais? 

Ocasiões de bebida e fumo. 

Os estilos de beber ou fumar? Socialmente? Festas? Finais de semana? 

Isoladamente?  

Quando vocês entendem que o uso de álcool, tabaco e outras drogas passa a ser 

abusivo? 

O uso de drogas afeta as relações entre os membros da comunidade? De que 

maneira? 

Houve ações que tentaram resolver esta questão da droga nessa comunidade? Que 

tipo de ações? Quais ações deram certo e quais foram fracassadas? Se fracassou 

(aram), qual foi o motivo?  

O que poderíamos fazer para diminuir os agravos, ou as consequências ruins do uso 

abusivo. 

Vocês já participaram de algum curso ou reunião sobre este assunto das drogas? 

  Apesar de ser desejável que os grupos focais aconteçam em forma de 

círculo, não foi possível devido à configuração do espaço disponibilizado pela 

Secretaria de Saúde de Cavalcante, onde acontece o Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI), vinculado ao Centro Referência em Assistência 

Social (CRAS) de Cavalcante. 

 As falas do ACS não foram identificadas, visto que é um grupo focal, onde 

um complementava a fala do outro, como se fosse um discurso coletivo. As 

falas do Grupo focal serão identificadas por (GF) e as das entrevistas por (E). 

  

d) O curso  

 Nesta trajetória de quatro anos, foi possível articular várias parcerias. As 

mais importantes foram com a Secretaria de Estado para Políticas paras as 

Mulheres e Igualdade Racial (SEMIRA), com aproximação da Lucilene Santos 

Rosa, que é Kalunga do Engenho II, e parceria com a Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás (SES-GO), na Superintendência de Políticas de Atenção 

Integral à Saúde (SPAIS), na coordenação de Promoção da Equidade. A 

Coordenação se engajou no projeto, com destaque a Elaine Mesquita. Em 

2013, esta coordenação estava se estruturando e fortalecendo os comitês de 

promoção da equidade de acordo com o conjunto de políticas de promoção da 

equidade. Assim, a equipe de Promoção da Equidade e a Superintendente da 
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SPAIS, Mabel Del Socorro Cala de Rodriguez, visitou a comunidade Kalunga 

(Vão de Almas, Vão do Moleque e Engenho II) e reuniu representantes dos três 

municípios (Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás), uma das 

demandas foi a necessidade de formação dos trabalhadores de saúde que 

atendem a comunidade Kalunga. 

Assim o curso começou a ser planejado com os técnicos da SPAIS/SES, 

representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Cavalcante e UFG, sendo 

cadastrado como Projeto de extensão na UFG (código FO-116). Foram 

realizadas várias reuniões na comunidade e em Goiânia com outras 

coordenações da SPAIS. Os facilitadores do curso foram servidores de várias 

coordenações da SPAIS, pesquisadores da UFG que trabalham a temática de 

Saúde da População Negra e comunidade Kalunga, e professores convidados. 

O curso teve como prática pedagógica a problematização e a educação 

popular, com valorização dos saberes e que busca a transformação da 

realidade. Além da intencionalidade pedagógica o curso teve como estratégia 

envolver os servidores da SPAIS nesta temática e nos problemas da região. Os 

temas mais abordados durante o curso foram a partir da temática: álcool e 

outras drogas e questões psicossociais.  

Participaram deste curso cerca de 40 pessoas, sendo trinta participantes 

de Cavalcante, cinco de Teresina e cinco de Monte Alegre de Goiás, sendo a 

maioria de ACS, e parte de enfermeiras, técnicas de enfermagem e 

fisioterapeuta. No total, 29 são ACS, 22 são homens e sete mulheres, e doze 

deles são do SHPCK (Figura 18), sendo apenas uma mulher. A questão de 

gênero impacta nas ações de saúde desenvolvidas pelos ACS, visto que 

muitas mulheres se sentem constrangidas ao procurá-los. Durante este ano de 

convivência pode-se notar o grande interesse de todos no curso, mas 

principalmente a assiduidade dos ACS do SHPCK. No total deste projeto, entre 

as visitas ao território e ações do curso participaram diretamente neste projeto 

mais de 100 pessoas. 
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Figuras 18 - Participantes do curso de extensão: Saúde da População Negra – 
Comunidade Kalunga 

 

Fonte: Autora (2014). 

 Ao final do curso, foi feita a entrega dos certificados, avaliação do evento 

e apresentação dos resultados deste trabalho. Denominamos o final deste 

curso como arremate. O arremate, para os Kalunga, é o final da festa, o final de 

um ciclo comemorativo para o começo de outro. 

A realização do curso facilitou muito a aproximação com os serviços de 

saúde e ACS Kalunga. Ele não seria possível sem o apoio da SES-GO, pois 

assim, foi mais fácil conseguir a adesão da Secretaria de Saúde de Cavalcante 

e dos outros municípios. Foi feita uma página com os conteúdos de alguns 

módulos do curso e relatório das reuniões de planejamento: 

https://odonto.ufg.br/n/68046-curso-de-extensao-saude-da-populacao-negra-

comunidade-kalunga  

  O quadro a seguir mostra o cronograma dos encontros produzidos pelo 

curso de extensão Saúde da População Negra, e os assuntos trabalhados 

(Quadro 4.3). 

 

 

 

 

https://odonto.ufg.br/n/68046-curso-de-extensao-saude-da-populacao-negra-comunidade-kalunga
https://odonto.ufg.br/n/68046-curso-de-extensao-saude-da-populacao-negra-comunidade-kalunga
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Quadro 4.3 - Cronograma do Curso: Saúde da População Negra – Comunidade 
Kalunga. 

Data Módulos 

28/11/2013 
Apresentação do curso. Promoção da equidade e racismo 
institucional. 

18/12/2013 Busca Ativa e Detecção Precoce da TB. 

28/01/2014 
Saúde e prevenção nas escolas (DST/AIDS, abuso de álcool e 
drogas). 

25 e 26/02/2014 Abordagem Sindrômica da Sífilis. 

25 e 26/03/2014 
Atenção em saúde mental, álcool e outras drogas para 
profissionais que atuam nas comunidades Kalunga. 

24/04/2014 
Capacitação nas Ações e Vigilância Epidemiológica e Controle de 
Zoonoses. 

27 e 28/05/2014 Mobilização Social e Saúde bucal. 

25 e 26/06/2014 
Pré-natal, parto e nascimento, amamentação e desenvolvimento 
infantil. 

29/07/2014 Saberes Populares em Saúde. 

27 e 28/08/2014 Saúde do Homem e do Idoso. 

24 e 25/09/2014 Segurança alimentar e Anemia Falciforme. 

03/11 e 4/11/2014 
Oficinas pedagógicas: painéis de orilatura e bonecas Abayomi11, 

trabalhando na perspectiva da construção da história e da 
valorização étnico-racial. Intoxicações por animais peçonhentos. 

25/11/2014 
Câncer Bucal - prevenção e diagnóstico precoce. Apresentação 
dos dados do projeto.  
Arremate: Avaliação do curso- Arremate do curso (certificados). 

Este curso aconteceu em Cavalcante, município com maior extensão do 

SHPCK. Vale considerar que nem toda a extensão territorial rural destes três 

municípios é SHPCK, com localidades rurais, como: Vila São José, Vão do Rio 

Claro, Vão das Caldas, Povoado Rio Preto, Horta do Carmo, Limoeiro, entre 

outras, com ACS que participam do curso e que cobrem estas regiões. Durante 

o curso notou-se semelhanças das necessidades em saúde destas outras 

localidades, como a dificuldade de acesso aos serviços e condições de 

morbimortalidade, devido às condições geográficas, sociais e de cor/raça 

semelhantes.  

A metodologia utilizada nos módulos/encontros do curso foi a Educação 

Popular, inspirados nos ensinamentos de Paulo Freire, onde os participantes 

de modo coletivo apresentavam e discutiam os problemas vivenciados e 

                                            
11

 A palavra abayomi tem origem iorubá, e costuma a ser uma boneca negra, significando 
aquele que traz felicidade ou alegria. A história das Bonecas abayomi começou com Lena 
Martins, artesã de São Luiz do Maranhão, educadora popular e militante do Movimento de 
Mulheres Negras, que procurava na arte popular um instrumento de conscientização e 
sociabilização (DA SILVA, 2009). 
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possibilidades de ação. Foram usadas técnicas projetivas12, Teatro do 

Oprimido, Círculos de Cultura, sistematizações criativas, técnicas de 

autocuidado e integração, entre outras. Um recurso importante para estas 

atividades, foi um mapa gigante do território Kalunga, nos reunindo sempre em 

torno dele, se constituindo em um elemento de mística13 para o curso. 

A pesquisa-ação participante tem como fundante o caráter educativo e é 

influenciada pela Educação Popular na concepção de Paulo Freire. Assim, 

dentro de todo o processo se valorizará o saber popular, a realidade vivida, sua 

cultura e a participação, onde a denominação público-alvo não faz sentido, 

visto que este é integrante e participante de todo o processo. Dentro da 

metodologia da Educação Popular, as oficinas são momentos de produção 

coletiva de conhecimento, proporcionam uma visão crítica sobre a realidade em 

que so sujeitos vivem e, além disso, são momentos de confraternização, onde 

todo o processo é envolvido por uma mística.  

O mapa identifica os principais rios, riachos e localidades descritas no 

Relatório Técnico Científico do SHPCK coordenado pela professora Mari 

Baiocchi (BAIOCCHI, 2009). Por meio deste mapa foram trazidas reflexões a 

respeito da territorialidade e da realidade. O mapa ao longo do processo do 

curso foi sendo transformado, ganhando novos limites e localidades, de modo a 

retratar o território de todos os participantes do curso, se transformando em um 

mapa falante (Figuras 19). 

Figuras 19 - O mapa utilizado e construído durante o curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora (2014). 

                                            
12

Proporcionam um amplo campo de interpretação no que trata do resgate do inconsciente do 
indivíduo (FORMIGA; MELLO, 2000). 
13

 A mística é inserida como pedagogia dos gestos, onde são trazidos os principais elementos 
que representam aquele grupo, como forma de socialização e mobilização (COMILO; 
BRANDÃO, 2010). 



90 

 

 

Nos encontros durante o curso foram utilizadas místicas, com o objetivo 

de integrar e favorecer a participação, com entregas de certificado ao final 

(Figura 20). A mística pode ser entendida tanto no campo de valores como na 

expressão cultural ou celebrativa de um grupo social. Quando falamos em 

valores falamos de convicções, ideais, sentimentos, motivações fortes que 

levam uma pessoa a pensar, sentir e agir de tal modo. A mística pode ser 

pensada como algo do subjetivo do sujeito social, através de diversos símbolos 

como no caso do Movimento Sem Terra (MST), são simbólicos: a bandeira, as 

ferramentas de trabalho, seu hino que é a chamada materialização, entre 

outros. O MST tem seu reconhecimento e respeito à educação e cria formas e 

métodos que respeitam a realidade do campo, das culturas de raiz e demais 

aspectos do povo camponês, tão atingido pela exclusão (SILVA, 2010). 

Figura 20 - Arremate do curso.      
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2014). 

  Os processos de interação e participação revelaram durantes os 

encontros o compromisso demonstrado pelo projeto, na gratidão das 

aprendizagens trocadas e adquiridas. 

O projeto contou com uma logomarca, inspirada no “Chuveirinho do 

Cerrado” (Paepalanthus acanthophylusé), planta comum na região que remete 

a ideia de rede (Figuras 20). Essa logomarca (Figura 21) foi feita pela artista 
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plástica Tatiany Leão. A partir desta logomarca foram produzidos: pastas, 

bonés, camisetas, e squeezes. 

Figuras 21 - Chuveirinho do Cerrado. 
       

 

Fonte: Autora (2013). 

 

Figura 21 - Logomarca do Projeto. 

 

 

e) Questionário  

    

Em uma das atividades do curso foram distribuídos 30 questionários 

(Apêndice 1) para cada ACS Kalunga de Cavalcante. E foi orientado quanto ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tirando as dúvidas sobre o 

preenchimento e orientados para aplicá-los somente em maiores de 18 anos. 
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Apesar de que os ACS dos outros municípios questionaram o fato de não 

estarem participando da pesquisa. No início do projeto, não foi previsto que as 

ações atingiriam os ACS dos três municípios. O questionário abordava os 

seguintes aspectos: 

 Entrevistados: localidade que reside, idade, sexo, atividade atual, estado 

civil, escolaridade, religião, participação nas festas Kalunga. 

 Moradia: acesso a energia elétrica, banheiro, tipo de construção. 

 Uso Tabaco – sobre o cigarro, quantidade diária e idade de início, uso 

de cachimbo, frequência e idade de início e hábito de mascar fumo. 

 Uso de bebidas alcoólicas – Consumo, tipo de bebida, frequência, idade 

de início. 

 No caso de uso, percepção sobre dependência de substâncias. 

 Vontade de diminuir ou parar alguma destas substâncias. 

 Última consulta com o médico ou equipe de saúde da família. 

 Rede de atenção e cuidados. 

Houve a tentativa de simplificar o questionário, com duas páginas, para 

facilitar a aplicação pelos ACS que tem baixa escolaridade. Inicialmente, foi 

testado um questionário muito maior, com quatro páginas, por uma das visitas 

no SHPCK, mas cada visita somada às conversas orientadas por esse 

questionário duravam horas. Verificou-se, então, a necessidade de resumi-lo 

ser deixando-o mais objetivo principalmente pelo fato de ser um território bem 

extenso  com baixa densidade demográfica e com regiões de difícil acesso. 

Optou-se para que os questionários fossem aplicados pelos próprios ACS, pois 

as visitas são sua prática diária e depois durante o curso foi possível conversar 

e tirar dúvidas sobre a aplicação deste questionário. Cada questionário foi 

revisado junto com todos os ACS para o esclarecimento das dúvidas. 

Há uma limitação importante para a aplicação do questionário pelos 

ACS, de natureza subjetiva da informação: a possibilidade de omissão de 

informações que os entrevistados julguem passíveis de crítica ou sanção, como 

comportamentos estigmatizados e criminalizados (BASTOS et al., 2008). 
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f) Entrevistas 

Foram entrevistados(as) lideranças do (1) Vão de Almas, (3) Vão do 

Moleque, (2) Engenho II, cidade de Cavalcante (5 - padre, voluntária de OnG, 

coodenador de projeto assistencial, trabalhadoras de saúde e da assistência 

social). Estas entrevistas não foram estruturadas, mas compostas por 

conversas livres em ocasiões oportunas. Algumas vezes gravadas em 

gravador, outras relatadas em diário de campo. 

 

g) Ações participativas de RD 

 

As ações desta pesquisa foram planejadas junto aos trabalhadores de 

saúde dos três municípios, e algumas lideranças, combinando os interesses e 

conhecimentos dos participantes, que conhecem as necessidades, 

potencialidades, contexto cultural e socioeconômico da realidade local.  

Neste trabalho focou-se a Promoção da Saúde e, como estratégia, a ação 

educativa, o difere da educação em saúde que, muitas vezes, é disciplinadora 

e normatizadora de hábitos. Já a ação educativa tem como pressupostos: a 

participação ativa dos envolvidos, sendo que todo o processo se constitui em 

processo educativo; considera a afetividade, socialização, cultura e saberes 

dos participantes; consideram-se mais as potencialidades que os problemas; 

buscam-se metodologias criativas, que utilizem a cultura, valorização da visão 

de mundo e da autoestima, e construção coletiva de saberes. 

 Com o intuito maior de contribuição, e como forma de evitar o risco de 

desrespeitar os direitos às liberdades individuais e coletivas da comunidade, 

as ações desenvolvidas pela UFG durante o festejo do Vão de Almas foram 

planejadas com as lideranças e Comissão Organizadora do festejo.  As 

atividades planejadas foram incorporadas à Programação da Romaria pela 

Comissão Organizadora (ANEXO 01). 
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h) Mapeamento da Rede 

Para mapear a rede, além da pesquisa documental, consideramos as 

vivências de campo e as reuniões para a execução deste projeto. A pesquisa 

documental foi realizada a partir de dados pré-existentes no Sistema de 

Informações da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS) e 

mapeamento prévio dos aparelhos sociais públicos, privados e filantrópicos 

pertinentes à temática da cidade de Cavalcante e cidades de referência em 

álcool e drogas. Conforme o proposto pela pesquisa participante, a pesquisa 

convoca os participantes a fazerem articulação em rede e suas práticas 

culturais historicamente constituídas.  

Como forma de articulação e criação de uma rede, durante a pesquisa 

deste trabalho, foi criada uma página com a compilação de trabalhos e o grupo 

de e-mails de pesquisadores, como forma de facilitar o trabalho de campo e a 

articulação com outros pesquisadores de forma a inseri-los mais facilmente no 

contexto da comunidade e na sua interação com serviços que atendem a 

comunidade. Além disso, esta compilação de trabalhos objetivou a otimização 

das pesquisas na região e no avanço do conhecimento, e possível 

consequência em melhorias para essa comunidade, através da visibilidade e 

potencial diálogo entre os atores. 

 No website criado há um contato para enviar arquivos ou fazer possíveis 

articulações. Este website é o primeiro da lista da página de resultados de 

busca do Google, também conhecida como SERP, sigla do inglês para Search 

Engine Results Page, quando utilizada das palavras-chave: Kalunga e 

trabalhos acadêmicos. Os trabalhos publicados pela Mari Baiocchi não estão 

disponíveis nesse website14, pois ainda não estão disponíveis na internet. 

 Neste trabalho destacaremos como possibilidades de redes de cuidado as 

redes para a realização deste trabalho  e as potenciais redes na cidade e no 

território. 

 

                                            
14

 https://odonto.ufg.br/n/45140-trabalhos-academicos-sobre-a-comunidade-kalunga?locale=pt-
BR 
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4.2 Análise de dados 

 

Para o registro dos momentos de imersão foi utilizado o diário de campo, 

com o uso de recursos tecnológicos auxiliares da observação como gravador, 

câmera, recursos tecnológicos, que possibilitam a captação de dados 

audiovisuais, contribuindo para dar suporte e apoio complementar a memória e 

ao diário de campo da pesquisadora. A utilização do diário de campo permite 

ao pesquisador descrever todo o contexto observado (pessoas, objetos, 

conversas, lugares, acontecimentos) e suas reflexões sobre o ambiente 

analisado. De modo a estabelecer relação com o entrevistado, tornando-o 

interlocutor dos eventos ocorridos no universo da pesquisa (DALMOLIN; 

LOPES; VASCONCELLOS, 2002; ESPÍNDOLA, 2015). 

Para conhecer sobre o uso de álcool e outras drogas e estratégias de 

redução de danos e cuidado na comunidade foi utilizado os seguintes métodos: 

questionários aplicados pelos ACS, grupo focal, entrevistas com informantes-

chave, observação participante nas festas do Vão de Almas e Vão do Moleque. 

A sistematização das reuniões e atividades do curso deu-se a partir das 

experiências concretas, sendo as experiências como processos históricos e 

sociais dinâmicos, complexo em permanente mudança. Devem-se levar em 

conta os seguintes aspectos: o contexto e as condições; situações particulares; 

ações dirigidas para se conseguir determinado fim; percepções, interpretações 

e intenções dos diferentes sujeitos; resultados esperados e inesperados que 

vão surgindo e relações e reações entre os participantes. Assim, o conceito 

aqui definido de sistematização como processo permanente, cumulativo de 

criação de conhecimentos a partir da experiência de intervenção em uma 

realidade (HOLLIDAY, 1996). 

Para analisar as entrevistas e o grupo focal utilizou-se a metodologia 

qualitativa e a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). 

Portanto, esta pesquisa tem um referencial qualitativo e a proposta de alcançar 

uma compreensão particular e aprofundada do fenômeno. Este estudo é 

exploratório e descritivo. A pesquisa qualitativa responde a questões 

particulares e se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 
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quantificado. Seu universo de investigação (motivos, crenças, valores e 

atitudes) corresponde a um espaço mais profundo dos processos, relações e 

fenômenos e não pode ser reduzido e operacionalizado por variáveis (MINAYO 

et al., 1999). 

As entrevistas e as falas do grupo focal foram transcritas e inicialmente 

classificadas em categorias pré-definidas de acordo com os objetivos 

específicos. Cada subcategoria foi analisada seguindo-se a técnica de Análise 

de Conteúdo. Esta modalidade consiste em descobrir os núcleos de sentido 

que compõem as falas, cuja presença, ou frequência de aparição, pode 

significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 1977). 

Este instrumento metodológico possui três fases: pré-análise, seleção das 

unidades de análise e processo de categorização (BARDIN, 1977). 

A primeira fase caracterizou-se como uma exploração prévia da 

literatura e das entrevistas; estas últimas gravadas digitalmente e transcritas na 

íntegra. Foi feita uma leitura flutuante dos discursos dos sujeitos, o que, 

segundo Bardin (1977), tem como objetivo estabelecer contato e conhecer o 

texto, buscando impressões e orientações, e apreender, de uma maneira total, 

as ideias principais e os significados gerais.  

Seguindo-se a técnica de Análise de Conteúdo, foi realizada, 

inicialmente, uma leitura vertical de cada entrevista, buscando-se apreender 

não só o conteúdo como também a sua lógica. Em seguida, mediante leituras 

horizontais, foram colocados os depoimentos um ao lado do outro para se 

identificar os principais aspectos das falas (MINAYO, 2006). Na terceira fase, a 

categorização foi feita de acordo com a classificação de elementos 

constitutivos, por reagrupamento e critério de categorização lógico-semântica 

(categorias temáticas) (BARDIN, 1977). 

Na segunda fase, foram selecionadas as unidades de análise (ou análise 

de significação). Os discursos foram recortados e agrupados em unidades de 

categorização para análise temática. 

Para análise dos dados quantitativos, extraídos a partir do questionário, 

foi utilizado o teste estatístico Qui-quadrado (nível de significância de 5%). Os 
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dados foram organizados pelo programa SPSS Statistics 22.0, e foi realizada 

uma análise descritiva. 

Para a visualização das redes para a realização deste trabalho foi 

utilizado o programa Gephi Graph 8.2. Gephi é um software livre, que permite a 

visualização interativa e exploração da plataforma para todos os tipos de redes 

e sistemas complexos, dinâmicos e gráficos hierárquicos. A análise das redes 

foi visual. 

 

4.3 Termos éticos 

 

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da UFG 

(parecer consubstanciado n. 128/2013 – Anexo 02) e os participantes foram 

esclarecidos sobre a sua participação, através de um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, com participação anônima, podendo se recusar a participar 

da pesquisa. Os ACS foram orientados sobre o TCLE (Apêndice 2), e para 

entrevistar apenas Kalunga acima de 18 anos. Como a participação era 

voluntária, quem se recusou a participar não foi pressionado, será critério de 

exclusão da amostra. Optou-se em não aplicar o questionário durante as festas 

da comunidade, por ser uma ocasião com uso diferenciado de bebidas 

alcoólicas. Os participantes das entrevistas e do grupo focal assinaram TCLE. 

Neste projeto está programado a criação de uma biblioteca com a 

temática de álcool, tabaco e outras drogas para a comunidade e a impressão 

de trabalhos que estão no website (https://www.odonto.ufg.br/n/45140-

trabalhos-academicos-sobre-a-comunidade-kalunga) sobre a comunidade 

Kalunga, como forma de devolução e criação de material educativo para jovens 

da comunidade sobre a temática do álcool e drogas e redução de danos.  

 O percurso metodológico resultou na implicação da pesquisadora no 

trabalho. Com visitas mensais a Cavalcante e no território Kalunga os laços 

com a comunidade se estreitaram, com os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), equipes de saúde e algumas famílias. A implicação neste trabalho pode 

se revelar como potencialidade desse processo de inserção, na medida em 

que, aumentava o contato com as contradições do território, dos serviços que 
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atendem essa população e das suas relações, esses encontros produziram a 

implicação e os subsídios fundamentais para se pensar no processo de redes 

no território e no uso de álcool e outras drogas. Como diria um professor 

amigo, na Universidade de Brasília (UnB), para se conhecer a realidade nada 

melhor que tomar um café ou até uma dose cachaça juntos. Na convivência 

pode-se revelar muitos aspectos que aparecem ocultos no primeiro olhar. 

 A implicação dos sujeitos que fazem a pesquisa se dá “sob o ângulo da 

vida psicoativa do sujeito e do seu imaginário”, aspecto fundamental para a 

construção da nossa visão de pesquisadores e no engajamento político. Outro 

aspecto importante é a escuta sensível importante para a compreensão do 

universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro, em que o pesquisador 

reconhece e respeita, entretanto, sem aderir a suas opiniões, com apoio na 

empatia e totalidade complexa das pessoas (BARBIER, 2002; DANTAS, 2009). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e a discussão serão apresentados da seguinte forma: 

• População estudada 

• O uso de álcool e outras drogas 

• Festas e estratégias de redução de danos  

 

5.1 População estudada 

 

5.1.1 Cavalcante 

 

Segundo os dados do IBGE (2014), praticamente metade da população 

de Cavalcante mora na zona rural (Tabela 5.1). Definir um território como 

sendo rural não representa uma tarefa fácil. Isto porque existe uma vasta 

opção de parâmetros que podem ser utilizados para caracterizar o local, tais 

como: tipo de atividade predominante, número total de uma população, nível de 

industrialização e serviços disponíveis. Logo, o conceito de rural pode variar 

muito conforme a análise feita, não havendo uma definição universal do termo 

(ESPÍNDULA, 2015). 

Tabela 5.1  - População de Cavalcante por sexo e moradia na zona rural. 

 

 População Zona Rural 

Homens 4915 2584 
Mulheres 4477 2066 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Mais de 60% das pessoas acima de 50 anos moram na zona rural, em 

relação à população da mesma idade residente na zona urbana (Figura 22). 

Informação importante, visto que há condições de morbimortalidade 

relacionadas com esta faixa etária. Nas demais faixas etárias há um equilíbrio 
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na quantidade de pessoas, variando para mais para os moradores da zona 

urbana.  

 

Figura 22 - Pirâmide demográfica de acordo com local de  

moradia em Cavalcante. 

 

 

Fonte: IBGE, 2014. 

Ao analisar a pirâmide etária (figura 22), nota-se um estreitamento na 

faixa etária de 20 a 29 anos, idade economicamente ativa, provavelmente pelo 

fato dos adultos jovens procurarem oportunidades de emprego e estudo fora de 

Cavalcante. Reflexos das baixas condições socioeconômicas são os IDHs. O 

estado de Goiás tem 246 municípios, Cavalcante é o que tem menor IDH, 

Monte Alegre é o sexto pior, e Teresina de Goiás está entre os 50 piores IDHs 

do estado. O IDH de Cavalcante é 1025º pior IDH do país. Destaque para a 

longevidade, que é considerada muito alta nos três municípios, porém os piores 

indicadores estão na educação e na renda (PNUD, 2010). 

 Em Cavalcante, os dados sobre a distribuição de renda mostram a 

desigualdade social. 88,5% da população, de raça/cor preta maior de 10 anos, 

tem a renda menor que um salário mínimo (Tabela 5.2). São municípios de 

baixa renda, mas as piores condições de renda se concentram na população 

autodeclarada preta e parda. Pode-se perceber, em vídeos antigos, que na 

Urbano                          Rural 
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década de 90 alguns Kalunga andavam descalços. Ainda hoje muitos dormem 

em colchões de palha, ou estrados de madeira. 

 

Tabela 5.2 - Renda de pessoas de 10 ou mais anos de idade de acordo com 
critério raça/cor de Cavalcante. 

Renda 
(Salário Mínimo) 

Preta % Pardo % Brancos % Total 

Até 1/8  809 36,5 1.247 56,5 159 7 2215 
1/8 a 1/4  425 39 552 50,7 110 10,2 1087 

1/4 a 1/2  610 25,8 1.513 64 240 10,2 2363 

1/2 a 1 509 30,3 953 56,6 220 13,1 1682 

1 a 2 164 21,6 401 52,8 195 25,6 760 

2 a 3 11 5,6 95 48,5 90 45,9 196 

3 a 5  17 20,5 56 67,5 10 12 83 

5 a 10  5 5,4 51 54,8 37 39,8 93 

Mais de 10  0 0 4 9,8 37 90,2 41 

Sem rendimento/benefícios 111 22,9 284 58,9 88 18,2 483 

Total 2.661 29,5 5.156 57,3 1.186 13,2 9.003 

Fonte: IBGE, 2010. 

O Governo Federal realiza um dos maiores programas de transferência 

de renda do mundo, este programa garante a transferência de renda 

diretamente às famílias em condição de pobreza e extrema pobreza. Cerca de 

60% das famílias dos municípios do SHPCK recebem este benefício do 

Programa Bolsa Família. Em Cavalcante 1.241 famílias são beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. De junho de 2011 a novembro de 2014, o município 

inscreveu no Cadastro Único e incluiu no Programa Bolsa Família 71 famílias 

que estavam em situação de extrema pobreza (50,18 % da população do 

município). Ao entrar no Programa Bolsa Família, a família assume alguns 

compromissos: as crianças e jovens devem frequentar a escola; as crianças 

precisam ser vacinadas e ter acompanhamento nutricional; e as gestantes 

devem fazer o pré-natal (IBGE, 2010; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2014). 

Grande parte dos Kalunga encontra-se abaixo da linha da pobreza com 

renda familiar mensal inferior a R$ 77 por pessoa (TIBÚRCIO; VALENTE, 

2007). Alguns poucos conseguem alguma renda com o turismo, na 

comunidade do Engenho II, como guias de turismo ou vendendo comida aos 

turistas. Os recursos do Programa Bolsa Família são muito importantes para a 

comunidade, bem como as aposentadorias e benefícios da Previdência Social.  



102 

 

 

Em 2010 os dados do IBGE apontam a taxa de alfabetização é de 76,3% 

de pessoas de 10 anos ou mais de idade. Porém, na comunidade, pode-se 

verificar que poucos idosos sabem ler e escrever, ou ao menos escrever seu 

próprio nome. Verifica-se que o município possuía 394 jovens de 15 a 17 

anos fora do ensino médio. Entre esses jovens, 9,3% são negros. Em 

relação ao ensino superior, 1.034 jovens de 18 a 24 anos se encontravam 

fora do ensino superior, sendo que 86,8 % desses jovens são negros (IBGE, 

2010). Ainda a partir do Censo 2010, 84 jovens não estavam estudando nem 

estavam ocupados, entre os quais constavam 69 jovens negros. Enquanto na 

juventude em geral o percentual de jovens negros corresponde a 82,2%, entre 

os jovens que não estavam estudando nem estavam ocupados, o percentual 

de jovens negros é de 82% (IBGE, 2010). 

 Ao consultar as principais bases de dados como o IBGE e DataSUS, não 

é possível fazer a distinção entre grupos étnicos, como no caso dos Kalunga, 

nem considerá-los todos como habitantes da zona rural, visto que muitos 

moram na cidade, especialmente os jovens, para estudar, e nem toda zona 

rural é SHPCK. Há uma mobilidade entre o meio urbano e rural, os Kalunga 

vão até a cidade para pegarem sua aposentadoria, acompanhar os filhos que 

estudam, e fazerem tratamento de saúde. Outra questão é que muitas pessoas 

se autorreferem pardas sendo pretas. Nesta região há a presença de outros 

grupos étnicos como ciganos e indígenas (Figura 23). 

Figura 23- Características segundo raça em Cavalcante. 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Atualmente a miscigenação com os brancos é maior, e ser da cor preta 

/parda, minimamente, não é condição para não ser Kalunga, por isso, 

encontram-se alguns poucos indivíduos de cor “branca” e muitos que negam 

sua origem africana, mesmo sendo reconhecidos como Kalunga, pois 

apresentam os critérios étnicos reconhecidos (MARINHO, 2014). 

 

5.1.2 Comunidade Kalunga 

 

A população provável da comunidade Kalunga residente no SHPCK é de 

3.752 pessoas, sendo 958 famílias distribuídas em 884 domicílios (SEPPIR, 

2004). Segundo um Relatório com o Perfil das Comunidades Quilombolas: 

Alcântara, Ivapurunduva e Kalunga (2004, apud MARINHO, 2009) a população 

provável é de 3.752 pessoas, sendo 959 famílias, distribuídas em 884 

domicílios. A tabela a baixo apresenta dados da densidade demográfica e da 

extensão territorial do município em relação à área do SHPCK de cada 

munícipio (Tabela 5.3). 

Tabela 5.3 - Densidade demográfica dos municípios e extensão  

territorial do SHPCK. 

 

 
Cavalcante Monte Alegre Teresina 

Área territorial (km2) 6.953 3.119 774 
Extensão territorial SHPCK (km2) 1.833 427 387 
Área do SHPCK por município (%) 69,2 16,2 14,6 
Densidade demográfica 1,35 2,48 3,89 

 

Fontes: IBGE, 2010; AGUIAR; BAIOCCHI, 2009. 

Além da aparente divisão entre ser Kalunga e não Kalunga, há a divisão 

interna dos Kalunga por localidade, como por exemplo: Kalunga do Vão de 

Almas, ou do Vão do Moleque, ou do Engenho. A comunidade Kalunga está 

dividida em quatro núcleos principais: Vão do Moleque, o Vão de Almas, 

Ribeirão dos Bois (antigo Ribeirão dos Negros) e Engenho II (MARINHO, 

2009), cada um com sua especificidade geográfica e características próprias. 
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O Engenho II é um povoado, com aproximadamente 120 famílias, de 

fácil acesso, e local onde há as cachoeiras mais procuradas da região, possui 

uma associação de guias e um Centro de Atendimento ao Turista (casa verde 

na figura abaixo). Os projetos, programas e ações institucionais e de 

Organizações não Governamentais chegam mais abundantemente no Engenho 

que nas outras localidades de difícil acesso. Situação detectável pelos 

cartazes, placas e aparelhos sociais nesta localidade, alguns projetos com 

investimentos milionários, como o Kalunga Sustentável. As localidades do Vão 

de Almas e  Vão do Moleque ficam isoladas na época da chuva, dificultando 

mais ainda o acesso à região, o trabalho do ACS e deslocamento dos doentes. 

Algumas casas Kalunga foram contempladas com o projeto da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para a melhoria das condições de 

moradia, com a construção de casas de tijolo ecológico em substituição a 

algumas casas de abobe e taipa revestidas (risco para doença de Chagas). 

Sobre a moradia, apenas os Kalunga que residem na zona urbana e no 

Engenho II têm acesso à energia elétrica e água encanada. Em 2008 houve o 

lançamento do Programa Luz para Todos, com a presença do Presidente da 

República e Governador da época. Porém este direito não se efetivou em toda 

a comunidade (Figura 24). 

Figura 24 - Cartaz do projeto luz para todos e uma lanterna, em uma casa no 
Vão do moleque, local sem energia elétrica. 

 

Fonte: Autora (Fotografia tirada em uma casa que nos acolheu no Vão do Moleque), 2015. 

Na região há sinal de celular da operadora Vivo e não há rede de 

telefonia na zona rural, com sinal de celular em apenas alguns lugares, como 

em cima das serras. Alguns desses lugares são marcados como na imagem a 
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seguir (Figura 25). Alguns Kalunga têm antena de celular rural em casa, 

exemplo disso: Anísio, Zé dito, Dimas, no Vão de Almas, e estão à disposição 

da comunidade, quando necessário. 

 
Figura 25 - Local onde tem sinal de celular. 

 

Foto: Autora (2013). 

Há 13 escolas de ensino fundamental espalhadas na comunidade, 

porém muitas funcionam precariamente. Algumas são novas e estão em boas 

condições como a da Malhadinha e da Capela do Vão do Moleque (Figuras 

26). A Escola da Malhadinha, apesar de ter energia solar e poço artesiano, 

nunca funcionou. 

Figuras 26 - Escolas no Engenho II e Malhadinha (Vão do Moleque). 

   

Fonte: autora, 2011. 

A educação é uma condição que impacta na saúde e no trabalho. Muitas 

jovens Kalunga saem da comunidade com esperança de uma vida melhor, e 
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por sua baixa escolaridade submetem-se a empregos análogos ao escravo. Na 

década de 90 era comum que famílias de Brasília e Goiânia procurassem 

moças para trabalharem sem carteira assinada, com jornadas acima de oito 

horas, dormindo no próprio emprego, com promessas para estudar na cidade. 

Acontecem seminários anuais sobre o trabalho escravo no município de 

Cavalcante. No mês de abril de 2015, Cavalcante protagonizou na mídia 

(jornais de Brasília e Goiânia) várias denúncias de exploração, abuso sexual 

infantil, falta de transporte e merenda escolar (Figura 27).  

Figura 27 - Capa de domingo do Correio Brasilense de 12 de abril de 2015. 

 
 

Fonte: Correio Brasilense. 
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 Em 2014, no festejo do Vão de Almas, fomos convidados pela SEMIRA 

para participar de uma reunião com as lideranças, pois muitos estavam 

preocupados com a situação do ensino na região, com uma grave denúncia, 

em que relataram que não estava havendo aulas por falta de recontratação de 

professores nas escolas municipais nas localidades de Jurema, Vazantão, 

Córrego da Serra, Congonha, Salinas, sendo apenas dois professores efetivos 

da zona rural em Cavalcante. As Escolas de Buriti Velho, Santo Antônio das 

Virgens contavam com estrutura precária. Praticamente as escolas todas sem 

água encanada, energia elétrica e descontinuidade da merenda escolar. Além 

disso, precariedade dos vínculos de trabalho com alguns servidores recebendo 

menos da metade do salário mínimo. Diante destas denúncias, contribuímos 

com a Associação do Quilombo Kalunga em uma representação no Ministério 

Público Estadual para a verificação desta denúncia, sem nenhuma resposta.  

 As famílias não têm condições de manterem seus filhos na cidade para 

estudarem. A falta de educação no campo, próxima a estas famílias, fere os 

direitos básicos constitucionais de acesso à educação, além de colocar em 

risco a fixação do homem no campo. Nas condições atuais é impossível manter 

transporte escolar, pois muitas destas localidades se distanciam mais de 100 

km da cidade. Muitas das crianças, mesmo para estudar nas escolas existentes 

na zona rural, ainda caminham por volta de 14 km para chegarem até a escola.  

 Os municípios, onde está localizado o SHPCK, estão entre os primeiros 

a serem contemplados pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde, em 

1997. Enquanto os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de todo o país 

recebiam bicicletas como transporte de trabalho, os Kalunga recebiam burros e 

mulas para sua locomoção (O POPULAR, 1998). Em 2008 e 2009 foi realizado 

um curso para os ACS pela Escola de Saúde Pública do Estado de Goiás, por 

meio de metodologias ativas, para facilitar a aprendizagem, visto que a maioria 

dos ACS tem baixa escolaridade, as metodologias ativas permitem a 

participação e o diálogo, como forma de conhecer a realidade e valorizando o 

conhecimento dos participantes (SANTOS, 2012). Estes ACS continuam a 

trabalhar ainda nos dias de hoje, alguns com quase 20 anos de profissão. 

Geralmente, nas grandes cidades, a maioria dos ACS são mulheres 

(FRAGA, 2011), pois procuram empregos flexíveis e próximos ao trabalho, que 
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possam conciliar as atividades domésticas, visto que os ACS devem morar na 

sua microárea de abrangência. Porém, em regiões onde há a escassez de 

emprego, o trabalho de ACS, geralmente, é masculino, por trabalharem na 

zona rural, em que as casas são, na maioria, afastadas uma das outras, é 

necessário andar muitos quilômetros, seja a pé, de moto, ou no lombo da mula 

ou cavalo. 

Um dos ACS Kalunga, participante do curso, relatou à Revista Brasileira 

de Saúde da Família que seu cavalo morreu afogado atravessando um dos rios 

da região (RBSF, 2008). As motos utilizadas pelos ACS Kalunga são próprias, 

de modo que o município não pode arcar com a manutenção. Por conta disso, 

e da realidade verificada pela Superintendente da SPAIS, está correndo um 

processo para que sejam licitadas e compradas motos que atendam as 

necessidades da região, visto que as motos devem ser mais robustas para 

enfrentarem a precariedade das estradas. Mas ainda há entraves burocráticos. 

Como contrapartida, o município deverá contribuir com os ACS no processo de 

aquisição de carteira de motorista. 

A ESF parece atender bem a realidade urbana, com adensamento 

demográfico, e não uma zona rural tão populosa, porém com uma baixa 

densidade demográfica (Tabela 5.4). 

Tabela 5.4 – Estabelecimentos de saúde cadastrados no CNES. 

 
 Cavalcante Monte Alegre  Teresina 

Hospital Municipal 1 1 0 
Centro ou UBSF 2 2 2 
UBSF – Zona Rural 1 (Engenho) 1 (Prata) 1 (Diadema) 
Unidade móvel odontológica 0 1 (Prata) 1 

Fonte: CNES (2015). 

 

 Dentro dos municípios do SHPCK, Cavalcante é o único a não ter 

unidade móvel odontológica. Dentro dos 250 mil hectares do SHPCK há 

apenas duas unidades de saúde, sendo uma no Engenho II (Cavalcante) e 

outras em Diadema (Teresina), a localidade Prata fica na zona rural, porém não 

compõem o SHPCK. Durante as festas são feitos pequenos atendimentos de 

saúde. Uma técnica de enfermagem é responsável pela vacinação na zona 

rural. Recentemente, com o apoio da SPAIS estão sendo feitas ações em 
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parceria com a UFG e o Exército para ações de saúde dentro do SHPCK. Há, 

para isso, uma dificuldade na manutenção dos carros. 

 

5.1.3 Caracterização dos respondentes do questionário aplicados 
pelos ACS 

 

 Participaram 17 ACS de Cavalcante, que atendem a zona rural e urbana, 

e que aplicaram 258 questionários. A amostra dos questionários aplicados foi 

de conveniência, em estudo transversal.  

Tabela 5.5 - Número de ACS e questionários aplicados por região. 

 

 Quant. ACS Quant. questionários % 

Cidade  8 47 18,21 
Engenho 1 21 8,14 
Vão de Almas 4 79 30,62 
Vão do Moleque 4 111 43,02 
 Total 17 258  

Os ACS da cidade conversaram com os Kalunga que residem ou 

estavam na cidade. Uma das ACS relatou que não imaginava que teria tantos 

Kalunga em sua área, fazendo com que ela buscasse conhecê-los melhor.  

Sobre os questionários, a média de idade de pessoas que responderam 

ao questionário foi de 44 anos, sendo o mais velho com 98 anos. Os três 

municípios do SKPCK têm uma alta longevidade (PNUD, 2010), e em 

Cavalcante e Monte Alegre metade da população reside na zona rural, sendo 

49,5% e 59,1% respectivamente, e 29,2 % residem na zona rural de Teresina 

(IBGE, 2010). Sobre o sexo 1% são homens e 48,8%, mulheres. Na maioria 

são lavradores (62,4%), com outras atividades como: dona de casa (9,7%), 

estudantes (3,9), professores e guias turísticos (0,8%, que atuam no Engenho 

II), e aposentados (19%). Dos entrevistados, 37% são analfabetos, 20% se 

declararam alfabetizados sem escola, sendo apenas três Kalunga que se 

declararam com ensino superior completo/incompleto. 60% dos entrevistados 

possuem a casa feita de tijolo de adobe, e 4,3% de taipa revestida, chamada 

de “enchumento”, na comunidade (Figuras 28). 
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Figuras 28 - Casas de adobe e taipa. 

    

Fonte: Autora (2014). 

A maioria dos entrevistados (73,3%) não possui banheiro, e 74,8% não 

possuem energia elétrica, visto que a maioria dos respondentes do 

questionário são moradores do Vão de Almas e do Vão do Moleque. Sobre o 

abastecimento de água, observa que um grande problema na comunidade é a 

falta de água encanada nas casas. As mulheres caminham vários quilômetros 

em busca de água nos riachos ou no rio. Na época das secas a água dos 

riachos escasseia e a busca da água fica mais longínqua. Tendo em vista este 

problema a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), por meio de uma parceria 

entre o Ministério da Saúde e a Fundação Universitária de Brasília, em 2004 se 

propôs implementar 1.200 Melhorias Sanitárias Domiciliares (banheiro com pia, 

vaso sanitário e chuveiro) nestas comunidades localizadas nos municípios de 

Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre (FUNASA, 2004).  

As condições de saneamento básico são precárias e o acesso a água é 

uma das grandes reinvindicações desta comunidade. Porém, muitos dos 

banheiros construídos pela FUNASA não funcionam, pois a maioria das casas 

não tem acesso à água (Figura 29). Nas casas que possuem água, na sua 

maioria, a água é oriunda das serras, ricas em nascentes de água, mas que 

ficam distantes das casas, a água chega até as casas por gravidade 

construídas pelos próprios moradores, com canos ou pela madeira do buriti. 
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Figura 29 - Casas construídas pelo projeto da FUNASA. 

 

Fonte: autora (fotografia tirada no Engenho II, onde há o maior número de casas construídas 
pela FUNASA). 

 Aproximadamente metade dos entrevistados se declarou casado 

(46,5%). Considerou-se casados as pessoas que moram juntas, casado no 

padre e casado no cartório.  A comunidade possui ritos próprios de casamentos 

e batizados que acontecem na fogueira, entre as famílias. A fogueira muitas 

vezes é feita a partir do mastro das festas anteriores. Além disso, costumam se 

casar nas festas da região, que duram mais de cinco dias, é uma oportunidade 

anual de se encontrarem com o padre da região, que sacramenta os 

casamentos e os batizados, no mesmo período em que ocorrem os impérios 

em louvor aos Santos de devoção de cada localidade. Contudo, nos últimos 

anos, percebe-se a diminuição dos casamentos durante os festejos. Para se 

casar na igreja com as bênçãos do padre (e da Igreja) é cobrada uma taxa de 

80 reais, e 30 reais para batizado (valores em 2014). O padre declarou que se 

houvesse o pagamento de dízimo, não seria necessário pagar esta taxa. O 

padre sempre tenta estabelecer regras para os batizados na região, como os 

padrinhos serem casados na igreja, gerando alguma tensão previamente aos 

batizados, mas estas regras não são seguidas à risca. 
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5.2 O uso de álcool e outras drogas 

Considera-se as drogas como necessidades humanas, devido ao seu 

uso milenar em quase todas as culturas correspondendo a necessidades 

médicas, religiosas e gregárias. Não apenas o álcool, como quase todas as 

drogas podem ser consideradas importantes aos ritos da sociabilidade, da 

cura, da devoção, do consolo e do prazer. Assim, as drogas foram divinizadas 

em inúmeras sociedades (CARNEIRO, 2015).  

Na percepção dos ACS, droga pode ser tudo que altera o modo de ser, e 

que também pode viciar. 

Cada um tem seu vício. (GF) 
Droga é tudo que altera o seu modo de ser. (GF) 
 

 Assim, para conhecer o uso de álcool e outras drogas na comunidade 

Kalunga, os resultados foram categorizados em: Bebidas alcoólicas, tabagismo 

e  outras drogas. 

 

5.2.1 Bebidas alcoólicas  

 

A partir das entrevistas, observação participante e grupo focal, foi 

possível categorizar sobre o uso de bebidas alcoólicas. O uso de bebidas 

alcoólicas foi categorizado em: 

A. Caracterização; 

B. No cotidiano dos ACS e uso prejudicial; 

C. Ritos de passagem; 

D. Raizadas; 

E. Produção e geração de renda. 
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A. Caracterização 

O uso de bebidas alcoólicas representa para os entrevistados o lado 

social da vida, utilizada em momentos festivos de confraternização.  

Beber lado social da vida. (GF) 

Vou à festa, bebo com os meus colegas, mas não sou viciado. 

(GF) 

E tem em muitas festas, nos bares... (GF) 

Ao responderem aos questionários aplicados pelos ACS, 110 pessoas 

disseram que não bebem ou bebiam e pararam, e 136 disseram que bebem. 

Os que disseram ter o hábito de beber, 20 (7,8%) disseram que fazem o uso 

diário de bebidas alcoólicas, como é demonstrada na tabela a seguir.  

Tabela 5.6 - Frequência do consumo de bebidas alcoólicas dos Kalunga que 
disseram ter o hábito de beber. 

Frequência n. % 

Todos os dias 20 7,8 
Semanal 64 24,8 
Às vezes 91 33,3 

No questionário, foi perguntado sobre os tipos de bebidas alcoólicas 

mais consumidas foram: cachaça (38%), cerveja (29,1%), vinho (19,8%) e licor 

(7%).  

Ao andar pela comunidade, observa-se depósitos de garrafas próximos 

a alguns bares ou botecos como preferem chamar. Foram encontradas bebidas 

destiladas e fermentadas, com os nomes comerciais de: Velho Barreiro, 

Cortezano, Cachaça 51, Coquetel Paratudo - Raízes Amargas, Cachaça 88 Old 

Cesar, Paratini, Catuaba, tipos de vodca e cachaça, entre outras (Figuras 30). 
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Figuras 30 - Garrafas de bebidas. 

    

Fonte: Autora (2013). 

A média de idade dos que responderam que já beberam (bebia e parou) 

ou que bebem foi de 18 anos, mas um dos respondentes começou a beber 

com sete anos. Para os ACS, na comunidade Kalunga, tanto beber como 

fumar, começa cedo: “Acima de 12 anos já começa” (GF). De acordo com o II 

Levantamento Nacional de álcool e Drogas (LENAD) 69% dos entrevistados, a 

média de idade que começa a beber regularmente é de 18 anos ou mais 

(LENAD, 2014). 

A idade que começou a beber regularmente sinaliza um rito de 

passagem para a vida adulta, que geralmente se inicia na adolescência, como 

sinaliza um dos participantes do grupo focal: 

Começa desde pequeno, em casa ou na rua, ou em 
festinhas de  adolescente, tem o maior de idade e compra 

para todo mundo. (GF) 

Não foi perguntado sobre a idade de experimentação, mas um dos 

participantes do grupo focal ressaltou sobre o uso de bebidas alcóolicas na 

infância como sedativo e calmante que era comum usar cachaça para crianças 

e fazê-las dormir mais rápido (CARNEIRO, 2010) 

Na comunidade Kalunga lá, tanto beber como fumar, começa 

cedo. Acima de 12 anos já começa.  (GF) 
 

 De acordo com os questionários aplicados pelos ACS (Tabela 5.7), o 

uso de bebidas alcoólicas está associado com o sexo: os homens tendem a 

beber mais que as mulheres. Os Católicos também evidenciaram beber mais 
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que os Evangélicos. Além disso, as pessoas que frequentam as festas Kalunga 

bebem mais que aquelas que não frequentam. Por outro lado, o uso de álcool 

mostrou não ter nenhuma relação com a escolaridade (baixa escolaridade foi 

classificado como: analfabeto, alfabetizado sem escola, Educação de Jovens e 

Adultos, fundamental incompleto) e Faixa Etária. 

Tabela 5.7 – O Consumo de bebidas alcoólicas de acordo com o questionário 
aplicado pelos ACS. 

  Não bebe Bebe p * 

  N.   % N.       %  

Sexo 
Homem 47 35,88 84 64,12 0,002 
Mulher 66 56,41 51 43,59  

       

Escolaridade 
Baixa  91 43,13 120 56,87 0,229 
Não baixa 19 55,88 15 44,12  

       
Religião Católica 79 37,80 130 62,20 <0,001 

Evangélica 23 76,67 7 23,33  
Espírita 2 50,00 2 50,00  
Sem religião 9 90,00 1 10,00  

       

Idade (anos) 
18-29 22 40,74 32 59,26 0,762 
30-59 62 45,93 73 54,07  
60 ou mais 25 47,17 28 52,83  

       
Festas Kalunga Participa  73 39,04 114 60,96 <0,001 

Não participa  24 75,00 8 25,00  

 

Sobre a idade e o sexo das pessoas que ingerem bebidas alcoólicas 

podemos perceber que é maior a proporção nos mais jovens (18 a 29 anos) 

que ingerem álcool: 59%. Dentre aqueles com idade intermediária (30 a 59 

anos), e idade avançada (60 anos ou mais) essa proporção é respectivamente 

54% e 53% (Figura 31). 

Figura 31 - Hábito de beber e idade. 
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Hábito de beber foi maior para o sexo masculino: 64%, e 44% no sexo 

feminino (Figura 32). 

Na mesma família, e todo mundo bebida, é homens, 
mulheres, é todos, e não tem idade. É de menor, são 
todos. (GF) 

Figura 32 - Hábito de beber e sexo. 

 

A maior a proporção dos que bebem na baixa escolaridade (analfabeto, 

alfabetizado sem escola, Educação de Jovens e Adultos, fundamental 

incompleto) 56%. Enquanto que na escolaridade não baixa (fundamental 

completo, médio incompleto e completo, superior incompleto e completo, pós-

graduação) essa proporção é de 44% (Figura 33). 

Figura 33 - Hábito de beber e escolaridade. 

 

 O número de evangélicos participantes da pesquisa foi relativamente 

baixo (30 pessoas), apenas sete declararam ter o hábito de beber, 62% dos 

católicos declararam ter o hábito de beber (Figura 34). 
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Figura 34 - Hábito de beber e religião 

 

 No estudo realizado em 1984 nessa mesma comunidade observou-se 

um consumo moderado de cachaça, 30% da população, mais frequente por 

ocasião das festividades. Não foram encontrados indivíduos que ingerem 

grandes quantidades de bebidas alcoólicas, nem alcoólatras  (JARDIM, 1992). 

Provavelmente, nessa época, a bebida mais consumida era a cachaça 

produzida pelos Kalunga, visto a dificuldade de acesso ao dinheiro e ao 

comércio. Hoje a produção de cachaça pelos Kalunga vem diminuindo. De 

acordo com os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) em 

março de 2015 possuíam 41 pessoas com mais de 15 anos com a condição 

referida de alcoolismo, em Cavalcante, sem distinguir se são residentes da 

zona rural ou urbana (SIAB, 2015). 

Em pesquisa nas bases de dados como Scielo, Periódicos Capes, 

Pubmed, verificou-se que são poucos os estudos brasileiros que relacionam a 

cor da pele e/ou etnia e o uso de drogas, a maior parte dos estudos faz relação 

com o status socioeconômico. 

Estudos apontam que a cor, a baixa escolaridade e nível 

sócioeconômico podem estar associados ao consumo de álcool. Na Unidade 

Sanitária Murialdo de Porto Alegre, RS, com uma população estimada de 

65.000 habitantes, foi feito estudo por corte transversal, de indivíduos com 35 

anos a mais. Houve uma comparação de população alcoolista com não 

alcoolista, definida pela Escala CAGE. Nesse estudo com 1.387 adultos 

identificaram-se 129 indivíduos alcoolistas, em relação à cor, é maior o número 

de alcoolistas entre os não-brancos. Houve associação estatística entre a 
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dependência alcoólica e tabaco nas categorias de baixa renda e de nível 

educacional (CHAIEB; CASTELLARIN, 1998). Em estudo transversal de base 

populacional incluindo 2.177 indivíduos adultos (20 a 69 anos) residentes na 

zona urbana da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, os homens com pele 

preta ou parda apresentaram maiores índices de abuso de álcool. Tendência 

linear de aumento de prevalência conforme diminuição da escolaridade e da 

classe social, e conforme o aumento do consumo de cigarros, indicando 

diferenças étnico-culturais, não explicadas por idade ou sexo. Como a cor da 

pele pode ser um dos determinantes da condição socioeconômica, seu efeito 

não está controlado para escolaridade e nível social (fatores mediadores) (DA 

COSTA, 2004). 

Dados de inquérito nacional de base populacional, realizado em 2005, 

onde foram entrevistadas 5.040 pessoas de ambos os sexos, na faixa etária de 

16 a 65 anos, concluiu-se que por parte do entrevistado ao papel da religião, 

ser branco e do sexo feminino se mostraram protetores frente ao consumo 

regular de álcool, prevalente entre homens mais velhos (BASTOS; BERTONI; 

HACKER, 2008). Deste modo, os resultados encontrados nesta amostra 

corroboram com outros estudos, visto que foi encontrada associação com sexo 

e religião, tendo associação positiva para pessoas do sexo masculino e 

católicas. Outro achado importante foi que as pessoas que participam das 

festas Kalunga têm associação positiva com o uso de bêbedas alcoólicas. 

Porém não foi encontrada associação com a escolaridade e a faixa etária. 

Estes dados dão pistas para ações de educação em saúde, promoção da 

saúde e ações de Redução de Danos.  

 

B. No cotidiano dos ACS e uso prejudicial 

 

A formação dos trabalhadores de saúde é insuficiente para o cuidado e 

orientação aos usuários de droga. Os trabalhadores de saúde enfrentam 

grandes dificuldades para diagnosticar precocemente e lidar com recaídas, 

inconsistência da demanda de tratamento, agressividade, comorbidades e 

complicações clínicas. Muitas vezes os saberes sobre as práticas de cuidado 
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são adquiridos na formação a partir das disposições individuais de cada 

trabalhador (CRUZ; SILVA FILHO, 2005).  

A falta de formação sobre a área de álcool e outras drogas ficou 

bastante evidente na fala dos ACS. Para os ACS a percepção sobre o uso de 

drogas: 

Nunca usei, não sei o que é e nunca vi. (GF) 

Eu não sei... só sei que vejo falar. (E) 

Vejo mais na televisão. Mas uma coisa que anda infetando o 
Brasil, a droga é pior que o álcool e a violência da droga são 
muito piores. O álcool pode estragar uma pessoa, na saúde, no 
bolso, na moral um pouco. A violência da droga é muito pior. 
(GF) 

O boato corre, que houve pessoas de usuário, encoberto em 
baixo dos panos, não sei... Estas partes ai... lá pro lado de lá. 
Eu mesmo não posso provar nada. (E) 

Tudo é enjoado... O bêbedo e drogado, tudo tem razão. (GF) 

Porque bebe... Pode ser falta de trabalho, fica sem trabalho e 
fica deprimido, mas nem só por isso é caso de usar droga, eu 
mesmo fiquei muito tempo sem trabalho e dinheiro e nem por 
isso eu usei.  Usa porque quer, pode ser por prazer. (E) 

O carnaval abre caminho para outras drogas. (E) 

 

Depois da ação deste projeto, os ACS de Cavalcante participaram do 

curso Caminhos do Cuidado15: Formação em Saúde Mental (álcool e outras 

drogas), em 2014, com a carga horária de 120 horas presenciais. Além dessas 

iniciativas na educação sobre o assunto drogas, os trabalhadores de saúde e 

educação têm várias oportunidades de processos formadores como: 

Telessaúde; Cursos a Distância e presenciais pela Universidade Aberta do 

SUS, Escola Nacional de Saúde Pública, Universidades Federais, Associações 

da área da saúde, Conselhos profissionais. Esses processos formativos muitas 

vezes são direcionados para aos trabalhadores com terceiro grau completo, 

                                            
15

 O Projeto Caminhos do Cuidado teve início em 2013, com a formação de aproximadamente 
290.200 pessoas, com base na política de atenção integral e cuidado com as pessoas que 
fazem uso prejudicial de drogas. O projeto começou a partir do convite do Ministério da Saúde 
a Fiocruz, do Rio de Janeiro e ao Grupo Hospitalar Conceição, do Rio Grande do Sul. 
Articulado pela Casa Civil e sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, o projeto está 
inserido no eixo do Cuidado do Plano Integrado “Crack, é possível vencer”. 
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próximo aos grandes centros, com acesso a internet, ou para pessoas que 

tenham recursos financeiros para pagar e acompanhar eventos da área.  

 Os ACS queixaram-se das informações insuficientes e necessidade de 

conhecimento para agir em situação limites, na zona rural. 

Enfermeiro explicar sobre medicação pra gente. (GF) 

Orientações sobre o uso de medicamento, não toma o tempo 
que deveria tomar. (GF) 

Deveria fazer palestra na zona rural, mas quem precisa é difícil 
levar, o meio é orientar, não adianta criticar sem dar caminho. 
(GF) 

Nem conheço, sei que existe, mas não sei identificar quem usa. 
(E) 

Quem usa bastante droga, nem comenta que usa. Acho 
bastante complicado. (GF) 

Colocar na Cabeça deles que é uma doença (GF) 

Tem que estar preparado para prevenir, e não chegar à zona 
rural. (GF) 

Bebeu, está lá bêbedo, quando foi pegar ele estava duro igual 
uma tábua. Não aguentava falar... Infarto. Não estava só 
bêbado estava com outra coisa, ia morrer de sede, precisava 
de água, estava enxergando, mas não sabe falar. (GF) 

Pede pra quem ajuda? O próprio companheiro tem que 
conversar quando está tranquilo e não quando está bêbado. 
(GF) 

 

 A falta de acesso aos medicamentos ficou evidente na fala de uma das 

lideranças: “Dor pra cacunda” e o acesso ao remédio muitas vezes se dá pelo 

mascate: “Mascate vende sabonete, remédio”. A Comissão internacional de 

Políticas sobre Drogas ressalta a importância de um caminho prioritário para 

que as políticas sobre drogas funcionem, garantindo o acesso aos  

medicamentos essenciais e controle da dor (GLOBAL COMMISSION ON 

DRUG POLICY, 2014). Visto que se percebe que muitos Kalunga, algumas 

vezes, por não terem acesso a medicamentos ou a assistência médica, podem 

fazem o uso de álcool como forma de amenizar alguma dor, como nas dores do 

parto, dor nas costas e na dor de dente. E assim, funcionar como 

automedicação. 

 O uso abusivo ou prejudicial para os ACS está associado aos meses de 

férias e durante as férias da região. 
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Aumenta a população, janeiro e julho, o pessoal entra de férias 

e vai fazer farra. (E) 

Quando tem festa, associa o aumento do uso. (GF) 

 No grupo focal os ACS apontaram possíveis motivos para o aumento do 

consumo individual:  

Quem fica só, pode usar mais, fica triste e faz o uso é maior. 

(GF) 

Sempre tem visita, uma vez ao mês. Tem uns que precisam de 

mais visitas que o outro. Como alguém com câncer. Às vezes 

pinta algum com problema de cabeça. (GF) 

Na roça têm jovens bebendo, e gente se suicidando. (GF) 

Nestes dias, um senhor de idade, deu doidura e bebeu veneno. 

Não sei por que bebeu. Acabou de aposentar, pegou a primeira 

parcela, foi pra roça e voltou pra casa e bebeu veneno. (GF) 

Tem dependente e bebe todo o dia. Deixa de se cuidar, não 
escova dente, não toma banho. Não vai até a ajuda. (GF) 

Associa-se o aumento do uso de drogas como modo de anestesiar a 

pressão do mundo e o sofrimento causado pela fome, miséria, pobreza, 

solidão, desamor e falta de dinheiro. São motivos intrinsecamente ligados à 

vontade de fugir da realidade difícil em que os sujeitos se encontram 

(ROEHRS; LENARDT; MAFTUM, 2008). A associação entre uso de álcool e 

suicídio baseia-se na ligação indireta entre consumo de álcool e suicídio, 

mediado pela desintegração social e na diminuição do autocontrole (DE 

CARVALHO; FALKE, 2004). O alcoolismo pode ser pano de fundo para uma 

situação de grave depressão e pode levar ao agravamento do quadro, 

prejudicando o autocuidado e podendo levar até ao suicídio. Outra questão que 

chama a atenção o fato do isolamento que alguns Kalunga mais velhos sofrem, 

visto que seus filhos e netos vão para a cidade estudar ou para outras regiões 

em busca de emprego. 

O consumo prejudicial do álcool é uma preocupação do ACS. Alguns 

mostraram-se alarmados, e sem saber como agir nessas situações, declarando 

que o uso prejudicial, em algumas famílias ou situações, não faz distinção de 

idade ou sexo. Os ACS relaram inclusive mortes por causa do consumo 

excessivo, morte por afogamento, cirrose, casos de violência doméstica e 
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problemas familiares. Falta de autocuidado do alcoolista, que não tem cuidados 

na higiene pessoal, rompe os vínculos familiares e vive na rua. Em nenhum dos 

três municípios tem CAPS. Nestas situações mais graves e crônicas, as 

famílias com melhor poder aquisitivo recorrem à internação em comunidades 

terapêuticas particulares.  

Os principais agravos sobre o uso prejudicial de álcool percebidos no 

cotidiano da pesquisa, grupo focal e entrevistas foram: coma alcoólico, 

desmaios, crise hipertensiva, afogamento, morte sem assistência, conflitos 

familiares, suicídio, violência doméstica, abuso sexual, brigas e violência, uso 

de álcool por adolescentes, alcoolismo crônico, transtorno mental, afastamento 

da cultura, falta de autocuidado.  

 Alguns estudos apontam que o desemprego, famílias reconstituídas, 

abuso de álcool e drogas, dificuldades econômicas e presença de outras 

formas de violência constituíram os principais fatores de risco associados ao 

abuso sexual (DE ALMEIDA FERRARI, 2002; HABIGZANG et al., 2005; 

HABIGZANG et al., 2006; BORGES; DELLAGLIO, 2008).   

Foi bastante salientado o problema da violência doméstica associado ao 

alcoolismo. A violência doméstica é definida como qualquer tipo de abuso 

físico, sexual ou emocional perpetrado por um parceiro contra o outro, em um 

relacionamento íntimo passado ou atual, refere-se também ao abuso de 

crianças e de idosos no ambiente doméstico.  

Estudos apontam que o uso de substâncias psicoativas (pelo 

perpetrador, pela vítima ou por ambos) está envolvido em até 92% dos 

episódios notificados de violência doméstica. Por outro lado, o álcool e outras 

drogas são geralmente utilizados por mulheres para automedicar a dor 

decorrente de situações de violência doméstica e trauma, logo, mulheres 

feridas por um parceiro masculino possuem uma probabilidade maior de 

abusarem de álcool (ZILBERMAN; BLUME, 2005; CESAR, 2006). 

Violência contra a mulher e a criança, chegar em casa, e já 
começa a agredir criança. Morte, as ocorrências, e homicídios, 
por causa do álcool. (GF) 

Tem caso de cara que esmurra a mulher, força o sexo. Tem 

criança, dá a criança. (GF) 
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Enciumando, que alguém vai matar ele, bate na mulher. (GF) 

A exclusão que os alcoolistas sofrem nas grandes cidades contrapõe ao 

acolhimento vivenciado no cotidiano da comunidade. Conheci uma história bem 

curiosa, e que ilustra o acolhimento da comunidade Kalunga, onde a sociedade 

exclui, a comunidade acolhe e procura respeitar o modo de ser de cada um. Há 

uns anos três pessoas e um cachorro saíram de Brasília, como andarilhos, no 

caminho morreram um deles e o cachorro, os outros dois foram acolhidos pela 

comunidade, todos os conhecem, sabem seus nomes e ainda são hospedados 

em casas da comunidade. Um deles é a alegria das festas, está em todas as 

festas da comunidade, mas alcoolizado, contudo, bem inteirado, dançando, em 

nenhum momento, das três festas que foram observadas, o vi descansando, ou 

deitado pelos cantos. Inclusive em uma das festas, ele me apresentou várias 

famílias, como os Kalunga do Vão de Almas são mais isolados, e eu estava 

com uma câmera fotográfica, pediu para que tirasse fotos das pessoas, e elas 

foram perdendo o medo, e se aproximando de mim. No ano seguinte, revelei e 

entreguei essas fotos para uma das lideranças do Vão de Almas. 

O respeito por todos é maior que qualquer estigma ou preconceito por 

causa do uso de qualquer substância. É muito comum os mais jovens (crianças 

ou não) pedirem a benção aos mais velhos, apertando ou beijando a mão ou 

trazendo a mão em direção ao coração. Inclusive várias crianças passando 

pelo nosso acampamento pediram benção da nossa equipe, e que não era 

nem Kalunga. O que particularmente comove.  

 

C. Ritos de passagem 

A obtenção de prazer chegou a proporcionar às drogas status divino, 

sendo consideradas alimentos espirituais que consolam, anestesiam, 

estimulam, produzem êxtases místicos, celebram a vida, provocam prazer 

intenso e, por isso, são instrumentos privilegiados de sociabilidade em rituais 

festivos, profanos ou religiosos (CARNEIRO, 2005). 

O álcool faz parte de ritos de passagem e marcam a vida dos Kalunga, 

desde o nascimento até a morte. Quando eram mais frequentes os partos por 
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meio de parteiras, os remédios eram/são feitos a base de bebidas alcoólicas 

com plantas medicinais da região. E para comemorar o nascimento da criança 

é oferecido um pouco de cachaça, denominado de “mijo” da criança. Ao falar 

sobre as parteiras, um dos entrevistados comentou que 

... não pode ficar confiado para esperar, tem que atravessar o 
rio, na beira do rio, não tem como voltar pra casa e nem ir pra 
cidade, e choveu, e teve que recorrer a parteira. (E) 

Quando fazia parto pra parteira, era mais álcool para fazer 
remédio pra mulher parida, pra parteira beber, e oferecer quem 
quer participar e visitar, que se chama de “mijo” da criança. E 
no hospital não. (E) 

Assim como na maioria das sociedades humanas, o uso de bebidas 

alcoólicas está em todas as fases da vida. As drogas são os instrumentos mais 

eficientes para se obter prazer e para se combater a dor. A capacidade de 

produção de estados de êxtase destinou às drogas o papel de gêneros de 

primeira importância na cultura religiosa e filosófica de quase todas as 

sociedades (CARNEIRO, 2005; 2010). 

Na comunidade Kalunga pode-se observar o uso nos batizados, nas 

festas (que são os ritos de passagem do tempo da região) e nos velórios, onde 

costumam dizer “beber o defunto”. Assim como é descrito por Marinho (2008) 

No cemitério do Esporcos, as trilhas que levam aos túmulos já estão 
bastante fechadas e se perdem no mato. No cemitério do Tijuque o 
campo é mais aberto e as trilhas mais definidas. Em ambos os 
cemitérios existem diversas garrafas próximas às cruzes ou pedras 
que indicam um túmulo. Alguns afirmam que as garrafas continham 
água e alho para jogar em cima do túmulo para evitar que animais 
devorem o corpo do defunto, já que os caixões em sua maioria são 
feitos de buriti, apresentando pouca resistência contra invasão de 
bichos. Mas, outros disseram que as garrafas eram de cachaça 
bebida durante o sepultamento. No enterro de Joca, as mulheres 
haviam feito o preparado de água e alho para jogar sob o caixão, mas 
esqueceram na hora de ir para o cemitério, fato que foi lamentado por 
alguns. Mas de fato, eles beberam cachaça. (MARINHO, 2008, p. 
187). 

 Oferecer comidas e bebidas alcoólicas durante os velórios pode ser 

considerado um hábito cultural, no Brasil. Jorge Amado no livro “Dona flor e 

seus dois maridos” coloca que: “Velório sem cachaça é desconsideração ao 

falecido, significa indiferença e desamor”  (AMADO, 1984, p. 12). 
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D. Raizadas   

O uso de planta medicinal tem um cunho terapêutico e religioso, 

podendo afirmar que estas religiões, juntamente com o conhecimento e 

práticas indígenas, constituem hoje uma medicina popular, representada pelas 

parteiras, curandeiros, xamãs, raizeiros e benzedeiras. Estes representantes 

da medicina popular são importantes culturalmente E são/foram 

imprescindíveis quando é/era difícil o acesso ao modelo vigente de assistência 

à saúde.  No contexto da medicina oficial e da racionalidade científica estas 

práticas são consideradas subalternas e ilegítimas (MONTEIRO, 1985; 

PORTO, 2007).  

Estas religiões também constituem práticas terapêuticas onde no modelo 

de prática curativa o chefe de terreiro da Umbanda é conhecido como “médicos 

das mazelas do corpo e da alma”. Pode-se afirmar que estas religiões, 

juntamente com o conhecimento e práticas indígenas, constituem hoje uma 

medicina popular, representada pelas parteiras, raizeiros e benzedeiras. Tais 

práticas vêm sendo reprimidas, como fez o Conselho Regional de Medicina do 

Rio de Janeiro proibindo a presença de parteiras no hospital (CREMERJ, 

2012). Há também as barreiras criadas para a venda de plantas medicinais, 

pois não se pode referir a indicação para o uso da planta, poderia tratar 

causando perseguição a alguns raizeiros acusados de realizar um Ato Médico, 

podendo ser enquadrado como curandeirismo e/ou exercício ilegal da 

medicina, no Código Penal (PENAL, 2010). 

De acordo com os dados da pesquisa, 13,6% dos entrevistados 

relataram que recorreriam a raizeira(o) ou benzedeira(o) em problemas com 

álcool, cigarro ou outros tipos de substância e 43% fazem uso de remédios 

naturais como garrafada ou raizada (Figura 35). O termo raizada é mais 

utilizado na comunidade Kalunga. 
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Figura 35 - Uso de raizada. 

 

 

Fonte: Questionário aplicado pelos ACS. 

 

As raizadas geralmente são preparadas com cachaça ou vinho. São 

usadas plantas da região, algumas aromáticas e outras com efeitos relatados 

como terapêuticos (Figura 36). Essa mistura se transforma em tintura. São 

locais de venda de bebidas e que funcionam também como farmácias de 

produtos medicinais. Há relatos que se colocam cobras nas cachaças. A seguir 

segue uma lista de plantas que são misturadas às bebidas alcoólicas (Quadro 

5.1). Essa lista foi feita de acordo com pesquisa de campo e relatos de alguns 

entrevistados ou de conversas.  

Quadro 5.1 - Plantas medicinais e/ou aromáticas usadas na cachaça. 

 

Nome da planta Parte da planta Efeito terapêutico 

Arnica Folha Não se pode beber, para hematomas. 

Baru Fruto Afrodisíaco 

Bodinho Folha Afrodisíaco e aromático 

Cajuzinho Fruto Aromático 

Carrapiche Flores Cogestão e febre 

 Favo da emburana Semente Aromática, brocodilatadora 

Fedegoso Raiz Problemas de fígado 

Gengibre Raiz Aromático e garganta 

Jatobá Fruto Osso e músculos 

Kalunga Raiz Problemas no fígado 

Milona  Raiz Para alívio da dor 

Murici Fruto Aromático 

Quina  Casca Problemas no fígado e para malária 

Sucupira Casca Problemas de garganta 
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 Das plantas utilizadas, vale ressaltar o “bodinho”, que parece com o 

capim cidreira, de sabor bem refrescante.  

Figura 36 - Plantas aromáticas e medicinais na cachaça  
(cajuzinho, abacaxi, quina e murici). 

   

Fonte: Autora (2014). 

 Existe a crença de que se tiver algum remédio, como chamam as 

plantas medicinais, misturados à bebida, que seu efeito corta pela metade. 

Além da tintura (mistura de plantas medicinais na cachaça, vinho ou álcool), 

outra forma é queimar na cachaça.  

Tem algum remédio na cachaça, dizem que corta o álcool pela 
metade. (GF) 

Corta 50% do álcool, usa remédio pra beber. Remédio de pinga 
pra beber, ou queimar na pinga. (GF) 

Na época trata só com remédio caseiro. (GF) 

E que o uso desses remédios pode fazer com que os hipertensos 

abandonem os remédios alopáticos. 

Muitos hipertensos fazem o uso do álcool. A planta medicinal 
junto com o álcool. Bebe desordenado, e abandona o 
medicamento. Tem que saber a dose, se não toma demais. 
Enquanto o litro não seca, não para de beber. (GF) 

 

Além do álcool como meio para uso das plantas medicinais, são muito 

utilizados nos chás, no café, entre outros. 
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Quem tem tosse, toma óleo de bicho, óleo de arraia, tatu bola, 

no café. (GF) 

 

A religiosidade e as práticas de saúde se confundem. Porém sob um 

olhar mais atento, pode-se notar práticas terapêuticas onde no modelo de 

prática curativa “médicos das mazelas do corpo e da alma” se dá através de 

curandeiros, raizeiros, feiticeiros e benzedeiras, bem como a prática de 

simpatias ou feitiços para cura de suas doenças. Durante uma das oficinas, um 

dos ACS Kalunga relatou a existência de feiticeiros, mas logo desconversou. 

No momento, não aprofundamos o assunto, mas imagina-se que seja uma 

forma de preservar e manter em segredo os poucos feiticeiros da comunidade 

(SILVA, 2007).  

Tem benzedeira e raizeira, eu entendo um pouquinho e tem 
meu tio, o Zé Preto. (E) 

As práticas tradicionais de saúde ou medicina tradicional no Brasil 

tiveram sua legitimação como abordagens de atenção à saúde, a partir da 

década de 80, principalmente após a criação do SUS. Em 2006, foi criada a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, 

instituída pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 971, de 03 de maio de 

2006, tendo como objetivo ampliar as opções terapêuticas aos usuários do 

SUS, dentre estas, as plantas medicinais, com garantia de acesso aos 

fitoterápicos e a serviços relacionados à fitoterapia, com segurança, eficácia e 

qualidade, na perspectiva da integralidade da atenção à saúde. Em 2007, 

somou-se a isso, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

visa garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais fitoterápicos promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Em 2009, o 

Ministério da Saúde divulgou a Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS (RENISUS), na qual estão presentes 71 espécies vegetais 

usadas pela sabedoria popular e confirmadas cientificamente (BADKE, 2012). 

Apesar de serem práticas populares antigas, não são legitimadas pelo saber 

biomédico. Portanto há a dificuldade de integração desses saberes, mesmo os 



129 

 

 

reconhecidos cientificamente, aos currículos e na formação em saúde (ALVIN 

et al., 2006). 

Assim, o acesso da população rural aos produtos farmacêuticos como 

medicamentos, vacinas, filtros solares, fica fragilizado, levando as pessoas a 

criarem novos trajetos ou itinerários terapêuticos na busca por saúde. Os 

produtos farmacêuticos podem também se estender para o consumo de 

substâncias de uso popular a partir do cotidiano dos consumidores, com 

substâncias ainda não elaboradas por laboratórios farmacêuticos, mas por 

moradores de comunidades rurais, assim podemos citar: cafeína, nicotina, 

substâncias psicoativas, plantas medicinais. Diante das dificuldades 

enfrentadas pela população de áreas mais isoladas, em muitos casos a relação 

saúde/doença/cura se soluciona ou se estabiliza pelo uso dos recursos 

disponíveis, frequentemente representados pelos recursos naturais a base de 

plantas medicinais ou de medicamentos acessíveis de pessoas que 

circunvizinham os moradores de zonas rurais. Desse modo, pode-se levantar a 

hipótese de que o contexto rural influencia na saúde e os profissionais de 

saúde devem estar preparados para este contexto (ESPÍNDULA, 2015).  

Havia uma crença, no século XVIII de que era necessário tomar bebida 

alcoólica antes de se realizar algum trabalho duro, como uma espécie de 

energético. Essa convicção perpassou por vários momentos da História, em 

localidades diferentes, como na França e na Sicília tomar vinho era 

considerado energizador. No Brasil, como esse tipo de trabalho era realizado 

por pessoas que foram escravizadas, a elas eram fornecidas bebidas, 

geralmente aguardente, antes de uma tarefa dessa categoria. O álcool e fumo 

eram considerados terapêuticos. Mais tarde esse consumo foi considerado 

perigoso, pois a produção de cana-de-açúcar, fator importante de controle 

econômico, e, por conseguinte, a cachaça, passaram a ser alvos de saques, 

contrabandos e roubos e traziam perigo público, pois, considerava-se que os 

negros bebendo nas festas e comemorações, promoviam arruaças capazes de 

trazer enorme perigo (DOS SANTOS, 2013).  
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E - Produção e geração de renda 

 

Sobre a origem da produção da cachaça da região, dizem que 

antigamente eram mais frequentes os pequenos engenhos com produção 

própria. Um dos entrevistados afirmou que “De vez enquanto a gente faz, agora 

é só rapadura”. Em Cavalcante, a cahaça é produzida no pé da serra (depois 

do Vão de Almas), e na fazenda Maquiné, próxima ao Engenho. A produção de 

cachaça artesanal tem dininuido, como relatou um dos entrevistados “As 

pessoas faziam a pinga, o pai morreu e acabou o engenho”. No grupo focal e 

alguns entrevistados, são quase unanimes em dizer que a cahaça artesanal, 

produzida por eles, não dá ressaca. Outros dizem que a Cachaça 51 também 

não dá ressaca.  

Tem produção mais pouca no Maquiné. (GF)  

Comprando cachaça nos mercados da cidade. (GF) 

Tem nego que bebe a Tieta e passa mal. (E) 

Pinga! Compro em Teresina. (E) 

 A venda de cachaça é um importante meio de geração de renda na 

região, pois há muita procura. 

Tem muita saída. A bebida vende mais. (E) 

Venda de pinga como geração de renda, nos botecos, nas 
casas próximas às estradas. Uma dose é um copo inteiro. (E) 

  

A venda de bebidas alcoólicas é uma forma importante de geração de 

renda. Nas festas, na “varanda” dos ranchos das famílias, há uma prateleira 

com bebidas para oferecer para os amigos e parentes, ou para vender e 

ganhar um dinheiro para gastar durante a festa.  
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Figura 37- Barraca/boteco na festa do Vão do Moleque. 

 

Foto: Autora (2013). 

O Engenho II é uma localidade turística, com vários bares e restaurantes 

rústicos para atender aos turistas que visitam a região. Logo a prioridade de 

venda para muitos comerciantes do Engenho é atender ao público externo, 

com cerveja gelada. Dois dos entrevistados do Engenho dizem que pararam de 

vender cachaça para Kalunga da região e só vendem para os turistas. 

Nós não vendemos pinga e às vezes falta cerveja. (E) 

Tem restaurante, precisa de ter bebida. Para o turista e vende 
bebida. (E) 

É comum nos caminhos do Vão de Almas e do Vão do Moleque ver 

vendas de cachaça e outros produtos. Ou até mesmo nas casas de alguns 

Kalunga é comum venderem cachaça para os vizinhos. As doses de cachaça 

são baratas, nas festas o valor é de um real a dose, ou um e cinquenta um 

copo maior. 

Cerveja, pinga, vinho, bebida de 20 reais pra baixo. Bebida 

muito forte e cara, não bebe bebida cara. 

Vende de tudo. A Pinga é mais forte. 
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5.2.2 Tabagismo 
 

Ao contar sobre o projeto, alguns ACS lembraram que não é a primeira 

vez que trabalharam este tema sobre drogas, em especial sobre o tabagismo. 

Porém, não foram encontrados registros sobre isso.  

Já foi feito alguma ação na cidade sobre o tabagismo, já teve 
palestra. A gente fez um trabalho na comunidade e tenho ficha 
lá até hoje, faz 6 anos. (GF) 

  

Na comunidade, existem outras formas de uso do tabaco além do 

cigarro, produtores ou não de fumaça, como: o cachimbo, mascar fumo e o 

rapé. O uso do tabaco foi categorizado em: a) Caracterização; b) Cachimbo, 

mascar fumo e rapé; c) Produção e geração de renda; e d) Dependência. 

 

 

A. Caracterização 
 
 

Dos Kalunga que responderam a pesquisa, cerca de 25% declararam 

nunca terem fumado, 55% declararam que fumavam e pararam e 43% que 

fumam. Contrapondo o II Levantamento Nacional de Álcool e outras Drogas em 

que 20% da população adulta declarou-se fumante.  

Pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

fuma-se mais na área rural (20,4%) do que nas urbanas (16,6%), embora em 

números absolutos mais de dois terços dos fumantes vivam na zona urbana 

(20,1 milhões). Com diferenças regionais, que nas áreas urbanas os cigarros 

industrializados representam quase a totalidade do consumo, nas regiões 

rurais o fumo de rolo ainda supera o de cigarros industrializados (13,8% contra 

11,9% da população) (MONTEIRO, 2015).  

Nesta pesquisa, os que fumam, cerca de 60%, declararam fazer uso de 

fumo de rolo, ou fumo industrializado, ou cigarro sem filtro (cigarro do saquinho 

– trevo, cavalinho, alvorada), e apenas 4,3% declararam fumar cigarro 

industrializado. Em um estudo realizado na comunidade em 1984, verificou-se 

o uso de cachimbo pelos mais velhos, representando 20% da população 



133 

 

 

estudada e o uso de cigarro de palha 30%, o cigarro industrializado era apenas 

consumido nos contatos ocasionais com citadinos (JARDIM, 1992). 

Dos entrevistados, a média de cigarros fumados diariamente foi de 14,3, 

apenas dois Kalunga citadinos relataram fumar mais de 24 cigarros, sendo que 

estes fumam cigarros industrializados (Tabela 5.8). Valor bem próximo ao 

encontrado no II Levantamento Nacional de Álcool e Outras Drogas a média de 

cigarros fumados diariamente de 14,4 em 2012 (LENAD, 2014). 

Tabela 5.8 – Quantidade de cigarros fumados diariamente. 

Quant. de cigarros N. Pessoas % 

1-4 45 17,4 

5-9 47 18,2 

10-14 20 7,8 

15-24 9 3,5 

>24 2 0,8 

 

De acordo com os questionários aplicados pelos ACS (Tabela 5.9), o 

tabagismo está associado com faixa etária, sendo que os mais velhos (60 anos 

ou mais) fumam mais que os mais novos (18 a 29 anos). O Tabagismo ainda 

está associado à escolaridade: os indivíduos com menor escolaridade tendem 

a fumar mais, bem como os católicos. De outro modo, o ato de fumar e sexo 

não demonstraram qualquer relação, bem como a participação nas festas. 

Tabela 5.9 – O tabagismo de acordo com o questionário aplicado pelos ACS.                                                                               

  Não fuma Fuma P * 

  N. % N. %  
Sexo Homem 62 56,36 48 43,64 0,203 
 Mulher 57 47,11 64 52,89  
       
Escolaridade Baixa  93 47,69 102 52,31 0,016 
 Não baixa 25 71,43 10 28,57  
       
Religião Católica 91 46,43 105 53,57 0,003 
 Evangélica 24 80,00 6 20,00  
 Espírita 1 100,00 0 0,00  
 Sem religião 5 71,43 2 28,57  
       
Idade (anos) 18-29 36 78,26 10 21,74 <0,001 
 30-59 69 50,74 67 49,26  
 60 ou mais 15 31,25 33 68,75  
       
Festas Kalunga Participa  88 49,16 91 50,84 0,064 
 Não participa  22 68,75 10 31,25  
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A maior proporção dos que fumam na faixa etária de 60 anos ou mais: 

69%. Por outro lado, na faixa etária de 18 a 29 anos tem a maior proporção 

daqueles que não fumam: 78%. De 30 a 59 é equilibrada a proporção dos que 

não fumam e dos que fumam: 49% destes, contra 51% daqueles.  53% das 

pessoas que relataram fumar são homens. A baixa escolaridade parece ser um 

fator para o hábito do fumo, pois apenas 29% com escolaridade não baixa 

fumam, contra 48% dos que tem escolaridade baixa.  

Os ACS percebem o hábito de fumar igualmente para os homens, 

quanto às mulheres, e que os jovens estão diminuindo o uso de cigarro. O que 

é confirmado no questionário aplicado por eles. 

Cigarro o pessoal fuma muito. A maior parte fuma, eu não fumo 
a mulher não fuma, tenho filho com 25 anos que não fuma. 
(GF) 

É maior a proporção dos que não fumam entre os evangélicos, visto que 

somente seis dos 30 evangélicos fumam. Proporção essa que é bem maior 

entre os católicos: 105 dos 196 católicos fumam. Beber e fumar são 

considerados tabus para as pessoas evangélicas, assim pode-se ter a hipótese 

de que estas tenham se omitido ao declararem que não bebem ou fumam. 

A idade média de início do hábito de fumar foi de 16 anos, sendo o que o 

entrevistado que começou a fumar mais cedo declarou ter sete anos e o mais 

velho 35. Dados semelhantes ao II LENAD, que verificou que a média de idade 

17,3 anos, em 2012 (LEAND, 2014). Foi relatado que o início do hábito de 

fumar pode ter sido introduzido na infância para ajudar a espantar mosquito, ou 

para aliviar dor de dente. E que é um hábito que se aprende em casa, 

brincando, enrolando as palhas de milho: “meu pai era plantador de fumo”. 

De vez enquanto, usa colocar no dente que esta doendo. (GF) 

Tirar a parte de pingar no dente. (E) 

Apesar de não ter sido realizado nenhum estudo sobre levantamento 

epidemiológico de saúde bucal, é notável as desigualdades de sociais na 

saúde bucal. Como há a dificuldade eminente de acesso a qualquer tipo de 

meio de prevenção (escova e pasta de dente) e atenção em saúde, as 

populações com baixo nível socioeconômico usam meios alternativos para 
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colocar no dente, como substâncias corrosivas, cachaça, fumo, plantas 

medicinais (RITTER et al., 2002; BORBA; MACEDO, 2006; MOREIRA et al., 

2007; MASSAROTTO, 2009; DE SOUZA OLIVEIRA et al., 2010).   

Sobre os fatores que desencadeiam o desejo de fumar foi o café, e 

alguns tipos de sentimentos.  

Fazer boca- de-pito, tomar o café. (GF) 

Tem alguma situação que fuma mais. Quando está 

apaixonado, nervoso, bebendo, ansioso, solitários, se sentindo 

abandonado, companheiro é o cigarro. (GF) 

O termo “boca-de-pito”, para dar uma tragada, é um termo que absorve a 

fala própria das variantes rurais da língua portuguesa, interiorana (DE ARAÚJO 

DIAS, 2012).  

 

B. Cachimbo, mascar fumo e rapé 

 

Nas primeiras leituras sobre a comunidade Kalunga é comum encontrar 

fotografias com idosos fumando cachimbo, como na capa em uma das versões 

do livro da antropóloga Mari Baiocchi (Figuras 38). Trinta e sete dos 

entrevistados fumam cachimbo (14%) (10 fazem o uso diário de cachimbo), e 

16 pessoas relataram mascar fumo (6%). O tabaco mascado é uma forma de 

uso do tabaco sem fumaça, uma das modalidades mais antigas de consumo de 

suas folhas, já que era usada pelos índios que viviam nas Américas. Podem 

ser usadas com as folhas para mascar, preparadas de maneiras distintas: 

podem ser curadas antes ou após terem sido torcidas em rolos e pode-se 

adicionar sabores e bebidas alcoólicas. Assim, o tabaco pode ser mascado em 

pequenos pedaços ou triturado em pequenas porções. O auge do uso de 

tabaco mascado aconteceu no fim do século 19 e início do século 20, quando 

seu uso declinou. Atualmente, ainda é utilizado principalmente no sul dos 

Estados Unidos e no interior dos países latino-americanos (DE ASSIS VIEGAS, 

2008).  

O pessoal mais antigo, na zona rural fuma cachimbo. E mastiga 
também, ajuda a clarear os dentes, juntamente com as cinzas 
do fogão. (GF) 
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Figuras 38 - Fotografias do livro: Kalunga, Povo da Terra. 

     

Fonte: Mari Baiocchi (1999). 

 Pode-se ver imagens de idosos fumando, algumas são campeãs de 

prêmios como a da Dona Lió (Matriarca Leonilda), fumando um cigarro de 

palha em Teresina de Goiás, comunidade Ema. Dona Léo é considerada uma 

mestra Griô e senhora muito respeitada por toda a comunidade (Figura 39). Os 

mestres Griôs16 são guardiões da ancestralidade e conservam através da 

história oral a ancestralidade do seu povo.  

 

 

 

 

 

                                            
16

 No final de 2014 foi aprovada uma lei que reconhece os mestres Griôs. Através do Programa 
de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das Culturas 
Populares, depois instituída como Política Nacional Griô, para proteção e fomento à 
transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral (BRASIL, 2014). 
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Figura 39 - Fotografia de Dona Lió, mestre Griô. 

 

 
 
Para os ACS o uso do cachimbo é menos frequente.  

Cachimbo é mais pouco. Diminuiu muito. O canudo, não deixa 
o sal do fumo ir pro pulmão. É o povo mais velho. (GF) 

  

 Existe uma sabedoria ou crença em cada hábito, gesto, ou modo de 

perceber a realidade. Que a primeiro olhar podem passar despercebidos ou até 

não serem revelados aos muitos estranhos e curiosos pesquisadores ou 

pessoas de fora, que sempre aparecem. É necessário tempo, e confiança para 

se abrirem e contar suas histórias. Umas dessas histórias sobre dona Lió, que 

conseguia prever se iria chover ou não com o uso de seu cachimbo. 

 

"não sei porque tão tudo assim preocupado. O meu cachimbo 
chiou. E quando chia, num tem jeito, vai chover e muitho”.“Tem 
que procurar vagalume também. Já viu, quando aparece 
vagalume, é chuva na certa” (Dona Lió) (CÂNTIA, 2015). 
 

 No mês de julho indicamos o nome de dona Lió para homenagear a 

Tenda de Educação Popular que aconteceu no 15º Encontro de Culturas da 

Chapada dos Veadeiros, em São Jorge, Distrito de Alto Paraiso, dentro da 

programação aconteceu a Conferência Livre rumo à 15ª Conferência Nacional 
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de Saúde: Povos Tradicionais da Chapada dos Veadeiros na defesa do direito 

à saúde. 

Durante as visitas ao SHPCK não foi difícil encontrar pessoas fumando 

cachimbo (Figura 40). Em um estudo multicêntrico, na Europa, observou-se 

que fumar charutos ou cachimbo possivelmente apresenta um efeito 

carcinogênico sobre os pulmões, comparável ao de fumar cigarros, e apresenta 

maior risco para doença coronariana, acidente vascular encefálico, câncer de 

pulmão, outras formas de câncer relacionadas ao uso do tabaco, tais como 

câncer de fígado, pâncreas, bexiga e colo-retal, bem como problemas 

periodontais, perda óssea e de dente  (DE ASSIS VIEGAS, 2008). 

Figura 40 - Senhor fumando cachimbo durante a festa do Vão do Moleque. 

 
Fonte: Autora, 2013. 

Uma ACS relatou que sua avó usa algodão no cachimbo, e assim filtra 

um pouco do fumo.  

No cachimbo, coloca algodão para filtrar a fumaça. O algodão 
sai todo amarelo. (GF) 

 

O hábito de fumar na comunidade parece ser cultural, visto que ainda se 

usam o fumo de rolo da taboqueira, cachimbo pelos mais velhos, cigarro de 

palha e fumo industrializado como cigarro do saquinho, trevo, cavalinho 

alvorada. Dezesseis pessoas declararam mascar fumo. 

Tem gente que masca, é pouco, mas existe. Mais idoso. (E) 
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Um dos ACS Kalunga comentou sobre a visão do caipira, com um 

canivete do bolso, a botina com bico furado, palha de milho. Essa imagem foi 

retratada por Almeida Júnior em 1893, na antiga província de São Paulo, e 

comumente vistas na comunidade Kalunga (Figuras 41 e 42) 

 
Figura 41 - "Caipira picando fumo", de José Ferraz de Almeida Júnior, de 1893. 

 

Fonte: Obra exposta na Pinacoteca, em São Paulo. Título da Obra: Caipira picando fumo, 1893. 
Data de Aquisição: 1905. Técnicas e Dimensões: óleo sobre tela, 202 X 141. Procedência: 

Transferência, do Museu Paulista. 

Figura 42 - Picando e enrolando fumo na comunidade Kalunga. 

 

Fonte: Autora (2013). 
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Durante o grupo focal e as entrevistas verificou-se o uso de rapé (Figura 

43). 

O pozinho que fica cheirando. Tem gente que está viciado. 
Qualquer idade. Adolescente, têm vários. Tem mais que o 
cachimbo, dentro da cidade tem muita gente que usa, é mais 
comum. (GF) 

Figura 43 - Foto de um rapé. 

 

Foto: Autora (2013). 

O rapé e o fumo do tabaco tornaram-se tão característicos do clero 

católico que abriu-se uma importante questão teológica: a de saber se o tabaco 

quebrava ou não o jejum, necessário em muitos momentos da vida religiosa, 

inclusive para o recebimento da comunhão (CARNEIRO, 2004). 

O rapé pode ser utilizado como prática xamânica de vários índios 

amazônicos, entre eles os índios Aruá, em Rondônia, que fazem aspiração do 

pó de angico (MELO, 2013). Rondon, em 1916, o que mais lhe chamou a 

atenção foi o fato de que os índios “não fumavam”, mas faziam uso do rapé por 

meio de um dispositivo bastante engenhoso (VAN DER VOORT, 2008). O rapé 

no xamanismo ou em algumas práticas das religiões de matriz africana pode 

ser um dispositivo para estado de transe em que se invocam espíritos 

(MARTINEZ; ALMEIDA; PINTO, 2009; MEDEIROS, 2015).  

Depois, ao conversar com Kalungas que vivem e Brasília, foi relatado 

que quem antigamente faziam o uso de rapé, chamava-o de  “simonte” ou  

“moído”. O simonte é o designativo do tabaco da primeira folha, usado 

geralmente como rapé. Usam também como remédio e misturam plantas 

medicinais como a milona e a quina. 
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A designação simonte é muito antiga e pouco conhecida, certamente 

deve-se pelo fato de ser uma região de difícil acesso, tem parte da sua cultura 

original preservada, como as rezas em latim, hábitos e vocabulários 

centenários, com pouca influência externa, preservados pela tradição oral. No 

século XVIII, o rapé era considerado objeto de primeira necessidade, pedia-se 

esmola para comprá-lo. Era um hábito cultuado por nobres, pessoas do clero e 

intelectuais. Era um gênero de primeira necessidade para todas as classes, 

sexos e idades (RUDERS, 2002). 

C. Produção e geração de renda 

As plantações de fumo geralmente se desenvolvem bem nos currais, 

onde há ampla oferta de matéria orgânica e ureia da urina do gado. Local onde 

poucas plantas sobreviveriam, cresce a taboqueira (ensinamentos do senhor 

Emiliano). Não foi observada a venda de fumo de rola da taboqueira, 

geralmente é produção individual, que servem à família e amigos, podendo ser 

base de troca para outros produtos. As plantações maiores de fumo, 

geralmente, são nas vazantes dos rios, a partir do mês de maio, locais com 

muita matéria orgânica que garante boa produtividade.  

De primeiro o pessoal usa muito o taboqueiro, o fumo de rolo. 
Os mais novos, compra cigarro mesmo. (GF) 

Figura 44 - Taboqueira plantada próxima ao curral. 

 

Fonte: Autora (2013). 
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Os ACS relataram diferenças entre o cigarro industrializado e o fumo 

produzido pelos Kalunga. 

E este cigarro que o pessoal compra é pior, faz mais mal. O 
cigarro da roça não tem adubo, não tem agrotóxico. (GF) 

O fumo industrializado é mais gostoso, e vicia mais. (GF) 

 Porém, com relação ao tabaco industrializado com filtro e o cigarro de 

palha, pode-se considerar que cada cigarro de palha equivalente a cinco 

industrializados (SANTOS, 2003). 

D. Dependência 

Um dos entrevistados que relatou fumar no meio da noite, disse que 

começou a fumar com 18 anos, e estava muito doente, não aguentava de dor, 

e com 18 anos começou a fumar para passar o tempo. 

E ia fumando para entreter a noite. Era doente. Tinha 18 anos. 

(E) 

 Ao cessar o cigarro. 

E quando para de fumar, desconta em comida. Toca por 

comida. E ganhou peso. Nervoso estressado, ansioso, 

aumenta o uso do cigarro. (GF) 

Pode incomodar muito, eu criticava a minha esposa. E queria 

que ela afastasse, e ganhou peso. Tinha um corpo legal, e 

engordou um pouco. (GF) 

 

O provável ganho de peso pode se apresentar como fator que dificulta o 

abandono do hábito do fumo. Estudos clínicos e epidemiológicos relatam que 

os fumantes pesam menos que os não fumantes e ganham peso quando 

param de fumar (DE CÁSSIA RONDINA, 2007; CHATKIN; CHATKIN, 2007). 

O uso da nicotina produz períodos de perda de peso, assim com a 

cessação do uso da droga leva a um período agudo de ganho de peso. Ganhar 

peso em excesso acompanha, em geral, alterações dos padrões de 

comportamento e personalidade, frequentemente manifestadas sob a forma de 
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depressão, abstenção, autopunição, irritabilidade e agressão. O ganho de peso 

e o aumento do estresse intensificam o impulso de ingerir alimento, mantendo 

o círculo vicioso (DE CÁSSIA RONDINA, 2007; CHATKIN; CHATKIN, 2007). 

Foi relatada a necessidade de auxiliar as pessoas que querem parar de 

fumar. Pois não sabem lidar com a abstinência.  

Tosse, cansaço. Um dia sem fumar, e fica com dor de cabeça, 
fica com abstinência. (GF) 

Quando ele fuma o fumo que ele planta, mesmo o cigarro de 
palha industrializado, se sente cansaço. (GF) 

Aconselhamento ajuda, ouve melhor os de fora que os de casa. 
(GF) 

A relação do de casa está desgasta, já falou demais, e vive 
enchendo o saco. (GF) 

A família magoa muito, não tem confiança o de fora é melhor. 
(GF) 

 

 Foram questionados se se sentem dependentes de alguma substância. 

A autopercepção sobre dependência foi de 27% (72), 51 pessoas relataram o 

desejo de diminuir ou parar com o cigarro (19%, 77), 11 pessoas as bebidas 

alcoólicas (4,26%) e 86 pessoas declararam ter o desejo de ajuda para parar 

ou diminuir alguma substância (33%), entre elas o café. 

 

 
5.2.3 Outras drogas  

 

No questionário preenchido pelos ACS verificou-se a percepção do café 

como droga, algumas pessoas preocupadas com a dependência do café. Os 

protestantes adventistas proíbem o consumo de café, pois o mesmo pode 

causar dependência.  

Mesmo que ainda timidamente, já existem vestígios do uso de drogas 

menos lícitas entre os jovens durante a Festa do Moleque (TALARICO, 2011) e 

no Vão de Almas. Principalmente por influência dos turistas que frequentam a 

região na época das festas. Principalmente sobre o uso de maconha. 
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A maconha aqui é liberada. (GF) 

Apesar de não verificado no SHPCK, alguns ACS afirmaram que há o 

uso de crack na região, com o artifício de se soltar foguete para avisar que 

chegou droga.  

Parece que o crack chegou. (GF) 

 

Devido ao misticismo associado à Chapada dos Veadeiros, parace ser 

um território livre para outros tipos de drogas. Alto Paraiso parece ter muita 

influência para o uso de drogas ilícitas. 

Pior quando vai espalhando na zona rural, e quando vai à 
cidade, aproxima de um mais “esperto”. (GF) 

O problema de droga, lá em Alto Paraíso. Quando muda pra 
outra cidade, pode beber mais, e conhecer o crack. O pessoal 
da zona rural pra cidade, arruma um amiguinho, e fala que isso 
é bom. Vira moda. (E) 

A droga em São Jorge a droga é liberada. O crack, em Alto 
Paraíso, vende tudo que tem em casa. Foi trabalhar em Alto 
Paraíso e teve contato com o crack, ele era do Vão de Almas. 
(E) 

Tem muitas pessoas com problema mental, pelo número de 

pessoas, tem muita gente com problema... Desenvolver 

problema mental por causa do problema de drogas (e ficou 

para os lados de Alto Paraíso) e outros é genética, mais 

genética. (E) 

Têm escondido outros tipos de drogas, maconha, cocaína, 
outras famílias. Tem um jovem ai... Que bebe e está drogado. 
E liga pra polícia. Eu vejo falar. Mas eu sei que tem um lugar 
que eles usam, ali dentro do matinho. Não sei se é comprado... 
Comprar? Acho difícil... O povo não tem dinheiro..., Não sei. (E) 

Os Kalunga parecem estar mais vulneráveis fora do SHPCK. Vários 

projetos institucionais chegam até a comunidade, um destes possibilitou o 

ingresso de uma moça de 19 anos no Instituto Federal Goiano, em 2013, 

porém a mesma antes de começar o ano letivo foi a Brasília, onde trabalhava. 

Lá se envolveu com um sujeito (que segundo os pais era traficante), que por 

ciúmes, a matou e depois queimou seu corpo. Há relatos de que jovens 

Kalunga vão trabalhar em outras cidades vizinhas e se envolvem com drogas. 

Expressão da violência no país é o verdadeiro genocídio de jovens pobres, 
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sobretudo da cor preta. Estudos recentes têm identificado a existência de uma 

concentração de mortes violentas nesta população. Assim, são as pessoas 

pretas e pardas, entre elas, as mais jovens, as vítimas preferenciais da 

violência letal (RAMOS; LEMGRUBER, 2004). Um estudo feito pela anistia 

internacional, em 2012, aponta que do total de 56.337 homicídios registrados 

em 2012, 14.928 eram de pessoas brancas e 41.127, de negras. O Brasil é o 

país com maior número de homicídios do mundo, superando zonas de conflito, 

sobretudo os jovens de 15 a 29 anos, como se a cada 2 horas morressem sete 

jovens (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015).  

São pessoas que viveram ou vivem isoladas, muitas ainda sem acesso à 

energia elétrica e televisão. Assim, são vulneráveis quando migram para os 

centros urbanos, potenciais vítimas de violência. E, além disso, devido à baixa 

escolaridade, trabalham em subempregos, migram para regiões periféricas, 

sem muita infraestrutura.  

Os jovens não voltam para a comunidade, vão para Goiânia, 
Alto Paraiso, Brasília, tem uns 100 Kalunga em Brasília... (GF) 

Coisa ruim é viver no mundo dos outros... Ninguém respeita a 
gente, só os novos que mandam. (E) 

A vulnerabilidade não está associada apenas ao isolamento, mas a uma 

série de fatores, determinantes sociais, políticos e ideológicos, que leva ao 

racismo que resulta na privação dos direitos humanos a esta comunidade. 

Visto que é um direito ocuparem suas terras e terem acesso aos serviços 

básicos próximos a eles.  

 

5.3 Festas e estratégias de redução de danos e cuidado 

 

Os Kalunga são considerados cristãos, e originalmente praticantes do 

catolicismo popular. As religiões de matriz africana não são declaradas na 

região, inclusive são repudiadas e temidas.  

Recentemente, várias igrejas evangélicas vêm desenvolvendo ações na 

região e, assim, estão “convertendo” alguns Kalunga para religiões 

protestantes, que neste trabalho adotamos a denominação de evangélicos. 
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Assim, entre os entrevistados 84,9% declararam ser católicos e 11,2% 

evangélicos.  

O grupo focal e algumas das pessoas entrevistas evidenciam um pouco 

a influência da religiosidade/espiritualidade no uso das bebidas alcoólicas. 

O padre não ia aceitar uma coisa desta. 

Para de beber para ir ao vale do amanhecer, igreja, na cidade. 
(GF) 

O adolescente arrumou uma namorada e retornou à igreja, 
fortalecer os laços afetivos e a questão espiritual. (GF) 

Será que a igreja evangélica é melhor que o álcool? Ou é 
evangélico...  (E) 

Como eu sou crente, e quer passar em cima de nós, a gente 
quer ajudar. A gente não quer tirar cultura de ninguém. (E) 

Pode escutar só se for o pastor mesmo. (E) 

Tinha gente que bebia demais, vivia brigando com a família e 
hoje é só benção, o dinheiro que gastava antes com a bebida e 
compra coisas pra dentro de casa. Virou crente. Perde a 
amizade por um tempo e depois concorda. (E) 

Eu não faço isso mais, eu sou crente. Já participei, vi que meu 
caso não era este. Vi caso de morte por causa de bebida, um 
tio é fabricante e perdeu dois irmãos. (E) 

 

Uma revisão examinou as evidências sobre a relação entre 

religiosidade/espiritualidade como fatores protetores aos adolescentes contra o 

uso de drogas com ênfase na religiosidade. Os autores analisaram as 

publicações que faziam associação com consumo de álcool e tabagismo. A 

maioria dos estudos forneceu evidência de que a religiosidade e a 

espiritualidade exercem uma influência positiva sobre as condutas de saúde na 

adolescência. Esses estudos mostraram forte relação do baixo nível 

socioeconômico como fator de risco (VAN DER MEER SANCHEZ et al., 2004; 

BEZERRA et al., 2009).  

Em idosos, a importância de influências culturais e do pertencimento a 

grupos é revelada pelas menores probabilidades de idosos evangélicos serem 

fumantes quando comparados aos católicos e aos de outras religiões ou sem 

religião. Menor prevalência de fumantes entre os evangélicos também foi 
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observada em estudos realizados em outros países (DO AMARAL ZAITUNE, 

2012). Porém para a comunidade Kalunga é fundamental ser católico para a 

preservação de suas práticas culturais.  

Durante as festas podem-se observar duas ações importantes sobre a 

evangelização. Em 2013, no Vão de Almas, com uma ação de educação 

evangelizadora, foi instalada uma tenda de atividades diárias para as crianças, 

como filmes, contação de estórias, desenhos de colorir, cartilhas de 

evangelização etc. Essa ação é fruto de um grupo de igrejas evangélicas que 

construíram uma escola na Comunidade Ema, em Teresina de Goiás, chamada 

de Casa de Apoio Ebenezer, da Assembleia de Deus. Nessa escola, as 

crianças Kalunga passam todo o tempo, funcionando como um internato, 

voltando para casa, apenas nas férias. Em 2014, não houve ação desta escola, 

mas por ser um ano de eleições estaduais contou com a presença de 

candidatos a deputados e alguns cabos eleitorais. E em alguns pontos viam-se 

cartazes de candidatos a governador e deputados. Em alguns casos 

ressaltando as religiões evangélicas (protestantes). Também, foi possível notar 

a presença de projetos evangélicos como a “Evolução 4X4”, que tem a “missão 

de levar ajuda social e humanitária e a palavra de Deus aos locais de difícil 

acesso”. Fazem ações que levam roupas e serviços de saúde em várias 

épocas do ano a estas comunidades. Atuam na comunidade desde 2008, e 

nesta época chegavam com a ajuda de carros de bois, faziam atendimento 

durante as festas, porém mudaram de estratégia, visto que as pessoas estão 

muito ocupadas durante as festas e como podem ter ingerido bebida alcoólica, 

podem estar com sua pressão arterial alterada. Esse projeto distribui dez 

bíblias anualmente, doadas pelos Estados Unidos, como a maioria dos Kalunga 

não sabem ler, essas Bíblias funcionam como rádio, com energia gerada por 

dínamo ou energia solar (Figura 45). Não se sabe ainda a intencionalidade 

dessas ações religiosas dentro da comunidade. 
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Figura 45- Bíblia Proclaimer. 

 

Foto: Autora (Tirada no festejo do Vão de Almas, em 2014). 

É uma Bíblia em áudio gravação (geralmente um Novo Testamento) e 

que segundo o fabricante é indestrutível e com “o único propósito de proclamar 

a boa nova de Jesus Cristo para as nações” (BIBLE BLOG, 2015). 

São projetos assistencialistas que assumem minimamente o dever do 

Estado. Porém há a preocupação de como esta “evangelização” pode interferir 

na cultura Kalunga, que tem como base as manifestações religiosas populares 

de origem do catolicismo popular, que permite manifestações sincréticas, com 

adorações a santos, danças com umbigadas, com espaço para o sagrado e o 

profano. Mas como várias ações de Estado e suas políticas sociais são muito 

incipientes em relação a esta população, comprovada pelo alto nível de 

analfabetismo de jovens e adultos, dificuldade de acesso a serviços básicos 

como transporte, saneamento, educação, saúde, assistência social entre 

outros, a comunidade Kalunga se torna vulnerável às ações assistencialistas 

com interesses diversos. 

Apesar de ser uma amostra de conveniência, e não podermos fazer 

inferências, os dados sugerem que o hábito de beber está associado ao sexo 

masculino, de religião católica, e os que participam das festas Kalunga. Não 

havendo relação com a escolaridade e faixa etária. Sobre o fumo, os mais 

velhos (60 anos acima) fumam mais que os mais novos (18 a 29 anos), e 

parece estar relacionado, também, com quem frequenta festas Kalunga, menor 

escolaridade, e ser Católico. Não tendo relação apenas com o sexo dos 

respondentes do questionário. 
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No levantamento sobre o consumo de álcool e drogas: nos principais 

achados de pesquisa de âmbito nacional, em 2005, o lazer, como frequentar 

festas, bares e boates, mostraram-se associados ao uso de drogas ilícitas.  

Também, o fato de ter sido abusado sexualmente mostrou-se associado ao uso 

de drogas (BASTOS et al., 2008). Em uma simples análise, não se pode 

estabelecer a participação das festas Kalunga como fator de uso de álcool e 

tabaco. Deve-se fazer uma análise cultural do consumo, e da importância 

destas festas para a comunidade. Para os jovens, deve ser feito um trabalho de 

resgate cultural, valorizando a tradição, suas raízes e identidade, como forma 

de conservar a tradição e o patrimônio histórico cultural, dessa comunidade. 

 Parece que a religião auxilia cessamento do hábito de beber e fumar. As 

religiões protestantes com maior influência na comunidade são os Adventistas, 

Testemunha de Jeová e Assembleia de Deus. O Vale do Amanhecer, que é 

uma seita sincretista, tem uma atuação muito forte em Cavalcante e prega a 

abstinência de qualquer tipo de droga. Com o crescimento e fortalecimento do 

protestantismo, essas religiões pregam a abstinência do uso de algumas 

substâncias e participação de festas pelos seus fiéis, como por exemplo, o 

baile, o uso do rapé e o uso do fumo em geral eram considerados prejudiciais, 

e não eram permitidos aos metodistas (REILY, 1953).  

A bebida, que como a comida era considerada parte integrante das 

festas religiosas, profanas e até nos velórios, apresenta caráter ambíguo: por 

um lado, representava o perigo demonstrado nas arruaças; por outro, era 

tolerada e compreendida, mesmo no caso de excesso, se a intenção fosse de 

homenagear o santo (DOS SANTOS, 2013). Porém o padre da Igreja Católica 

está muito preocupado sobre a associação de bebidas alcoólicas e as festas 

tradicionais. No ano passado, ele “proibiu”, que a Caçada da Rainha passasse 

pela Igreja, pois percebeu que alguns dos participantes da Caçada estavam 

alcoolizados. E para ele, perde o sentido da festa. Ainda há muitos conflitos 

entre o Padre e os moradores da cidade e os Kalunga sobre a festa, tanto que 

a festa não foi realizada em 2014, retomando em 2015, mas ainda sem 

consenso com o padre. A seguir, segue o cartaz da festa. 
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Figura 46 – Cartaz de divulgação da Caçada da Rainha de Cavalcante. 

 
 

Fonte: Facebook – Grupo: Amigos de Cavalcante (2015). 

Esta festa expressa bem a junção entre o urbano e o rural, o sagrado e o 

profano, e acontece em outros municípios da região, como Monte Alegre e 

Colinas do Sul. A rainha e o rei escolhidos são, geralmente, brancos, sobrando 

aos negros apenas a sussa dançada ao pé do mastro e tocar a onça 

(instrumento usado na região com couro de veado). Vários cavalheiros partem 

para procurar o rei e a rainha por diversão, e ganham uma premiação. Em 

Monte Alegre, juntamente com a Caçada da Rainha, acontece há mais de 30 

anos o “Reinado da Cachaça”, que acontece como se fosse um carnaval fora 

de época, inclusive com abadá, palco próprio, com venda de quotas para a 

participação. 

Vários padres expressam preocupação nas festas tradicionais, em 

Pirenópolis-Go, geralmente são nove pousos de folia, em que os cavaleiros 

passam pelas fazendas, chamados de giros. Porém o padre criou um dia a 

mais, e neste dia não é permitido o uso de bebidas alcoólicas, apenas a reza e 

a comilança, chamado de “Pouso do Padre”. 
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A igreja católica parece não ter um posicionamento oficial sobre o uso de 

álcool em festas tracionais e, diferentemente de outras religiões cristãs, não 

proíbe o uso de bebidas alcoólicas, inclusive usa vinho na Eucaristia. Na idade 

média os países considerados católicos não ofereceram resistência à 

penetração do tabaco, ao contrário, embora o Vaticano estabelecesse certas 

sanções, como fumar no interior das igrejas, nunca se considerou pecado o ato 

de fumar ou beber (CARNEIRO, 2004). 

Um dos mais importantes elementos da cultura Kalunga são suas festas, 

tão importante que Lucilene dos Santos Rosa afirmou que é na festa que os 

Kalunga se mostram.  

Cavalcante se esvazia durante as principais festas Kalunga (Vão de 

Almas e Vão do Moleque). E é decretado feriado durante toda a semana, pois 

muitas pessoas migram para a zona rural, para acompanhar as festividades. A 

participação nas festas da região é uma forma de manifestação da 

religiosidade e da cultura Kalunga, prova disso, foi que 76,4% dos 

entrevistados declararam participar das festas da região. As festas são 

iminentemente iniciativa da comunidade, que mesmo com poucos recursos, 

conseguem reunir mais de 2000 pessoas em cada uma das várias festividades.  

Quadro 5.2 - Principais festividades da Comunidade Kalunga. 

Data Localidade Santos de louvor 

1 a 6 de janeiro 
Riachão e Ema, Vão de Almas 

e Vão do Moleque 
Santos Reis 

12 a 14 de junho 
Engenho II, Contenda, Vão de 

Almas, Vão do Moleque, 
Riachão 

Santo Antônio 

22 a 24 de junho 
Sucuri, Contenda, Vão de 
Almas, Vão do Moleque 

São João Batista 

Julho Caçada da Rainha Princesa Izabel 

19 a 20 de Julho Salina/ Vão do Moleque São Sebastião 

13 a 18 de agosto Capela do Vão de Almas 
Nossa senhora da Abadia, 

Divino Espírito Santo e 
Nossa Senhora das Neves. 

13 a 18 de setembro Capela do Vão de Moleque 
Nossa Senhora do 

Livramento, São Sebastião, 
São Gonçalo do Amarante. 

12 de outubro Engenho II Nossa Senhora Aparecida 

07 a 15 de outubro Areias e Tinguizal 
São Simão e Nossa 
Senhora do Rosário 

  Boca da Noite   

Fonte: adaptado de Mari Baiocchi (1999). 
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Como a maioria das festas acontece no período da seca, fica menos 

difícil o deslocamento, e são acompanhadas de um céu deslumbrante. Foi 

possível acompanhar e realizar ações em três dessas festas, em 2013, nas 

festas do Vão de Almas e Vão do Moleque, e em 2014, na festa do Vão de 

Almas. O mais marcante dessas festas foram os encontros que elas 

proporcionam (Figura 47). Encontros entre parentes, amigos, com seus santos 

protetores, e as pessoas pareciam sempre alegres pela possibilidade desses 

encontros17. A maioria recebe a todos com muita alegria, como se não 

houvesse pessoa estranha na festa, inclusive os não-Kalunga. 

 

Figura 47 - Encontros nos festejos. 

   
Fonte: Autora (2014). 

Essas práticas são passadas pelas gerações com devoção e fé. Além da 

sacralidade, há a parte dita profana da folia, com dança, festa e bebidas. As 

festas são a junção entre o mundo rural e urbano, as pessoas da cidade vão 

até o campo revisitar sua ancestralidade, suas raízes, fazer suas promessas ou 

estabelecer relações sociais e práticas do catolicismo popular.  

As festas religiosas Kalunga são ritos de fé e fator importante para a 

saúde, pois nelas se realizam e pagam promessas de saúde, felicidade, 

abundância, entre outros. Esses aspectos devem ser fortemente considerados 

no modelo de saúde dessa comunidade e incorporados como tecnologia leve, 

                                            
17

 Uma curiosidade interessante, na igreja deve-se tirar o chapéu em sinal de respeito aos 
santos na igreja, mas também creem que não se pode cumprimentar o outro dentro da igreja, 
sem que o santo puna um dos dois para não voltarem à festa no ano seguinte. 
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com reconhecimento das práticas culturais, da benzeção, curandeirismo, partos 

realizados por parteiras, uso das plantas medicinais (raizadas, raizadas, chás, 

entre outros). Essa impregnação é percebida tanto nas expressões de múltiplas 

formas de fé quanto nos cânticos, rezas, súplicas, palavras sagradas, lendas, 

parábolas, gestos, rituais e cerimônias da comunidade.  

A Sussa, também chamada de sussia, por exemplo, é considerada uma 

dança sagrada, pois é uma das formas de pagar promessa durante as festas 

religiosas. Desta forma, as condutas e crenças das pessoas se constituem em 

elementos do sincretismo e são partes fundamentais dos valores da vida e da 

cultura do povo brasileiro (DE ARAÚJO LIMA, 2014). A Sussa também está 

presente em cidades do sudeste do Tocantins (Paranã, Santa Rosa do 

Tocantins, Monte do Carmo, Natividade, Conceição do Tocantins, Peixe, 

Tocantinópolis), região onde a influência negra é mais marcante.  

  Além dos romeiros Kalunga, as festas recebem muita visitação de 

comerciantes das cidades vizinhas; pesquisadores; trabalhadores 

institucionais; simpatizantes e amigos da comunidade; fotógrafos e 

documentaristas; e até de pessoas de outros países. Em 2014, o festejo do 

Vão de Almas recebeu a visita de uma equipe de televisão, do Programa Mais 

Você, da Rede Globo.  

  As bebidas são importantes na festa e estão em todos os momentos. 

Durante a sussa algumas mulheres dançam com uma garrafa de cachaça ou 

de água na cabeça. Porém não conseguimos presenciar. A imagem a seguir foi 

extraída de um vídeo da internet, do programa Mais Você, que gravaram 

algumas ações em Teresina de Goiás, antes de seguirem para a festa do Vão 

de Almas, em 2014 (Figura 48). 
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Figura 48 - Mulher dançando sussa com uma garrafa de cachaça na cabeça. 

 

Fonte: Globo (2014). 

Alguns versos de Sussa que remetem ao Uso de bebidas:  

“O meu boi morreu.  
o que será da vaca, morena?  
Pinga com limão pra curar ressaca.” 

Entoar músicas ou versos, que remetem às bebidas alcoólicas, durante 

as festas de santos, é uma prática comum. No interior do estado de Goiás, 

durante as Folias de Reis, há os Benditos de Mesa, em formato de décima:  

A pinga é minha madrinha. Meu padrinho é o garrafão. 
Padrinho, traz a madrinha que eu quero tomar benção.  

E só depois de todos saudarem o “Viva”, que se pode beber 

(ORTENCIO, 2015).  

Tradicionalmente, a família do festeiro se reúne para enfeitar as garrafas 

de bebidas alcoólicas, o mastro do quadro do Império, para fazer as 

bandeirolas para o barracão, igreja e outros locais. A seguir, duas imagens da 

preparação dos enfeites da festa, sendo uma da década de 80 com a 

professora Mari Baiocchi e outra imagem da Festa do Vão de Almas de 2015 

(Figuras 49 e 50). 

 



155 

 

 

Figura 49 – Mulheres preparando os enfeites da festa com a professora 
Mari Baiocchi, na década de 80. 

 

 

Fonte: Acervo da professora Mari Baiocchi. 

Figura 50 - Mulheres enfeitando as garrafas de bebida, em 2014. 

   

Fonte: Autora (2014). 

Participamos do preparo coletivo desses enfeites, durante a confecção 

me ofereçam gengibre com cachaça. Depois fiquei sabendo que é uma 

simpatia oferecer bebidas para as visitas, e em especial beber cachaça no 

mesmo copo, de modo que tem a crença que se tiver “papinho” (bócio), pode 

passar para outra pessoa, que desconhece essa simpatia. O mesmo pode ser 
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feito com o cachimbo, oferecendo para uma visita e depois fumando em 

seguida. 

Os batizados, Impérios, folias e Serenata das Oito são acompanhados 

por uma banda com sanfoneiro, triângulo, zabumba, pandeiro, reco-reco e 

chocalho, tocando músicas do Luiz Gonzaga, são os tocadores da festa. Isso 

ocorre, possivelmente, pois o sanfoneiro é de origem nordestina e mora há 

décadas em Cavalcante, e é sempre convidado para as festas da região. 

Figuras 51 – Momentos importantes nas festas (Império de Nossa Senhora da 
Abadia e Tocadores da Festa). 

         

 

Fonte: Autora (2014). 

A falta de energia, que as famílias enfrentam no cotidiano, confere à 

festa algumas características, como o refrigerante dos impérios e dos 

batizados, que são servidos quentes, e algumas vezes, misturados à cachaça. 

E das Serenatas das Oito Horas, chamada de “das oito”, que acontece por 

volta das 22 horas, nos dias 13 e 14 de agosto, com levantamento dos mastros 

para os santos homenageados e dança da Sussa na penumbra da noite, 

iluminados pelas lanternas, fogueira e incensários, feitos de cera de abelha, 

distribuídos pelas famílias dos festeiros. Acreditam que a fumaça do incensário 

pode curar uma dor de cabeça, ou amansar uma tempestade se acesa, para 

Santa Bárbara (Figuras 52). 
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Figuras 52 - Das oito, levantamento de mastro e Sussa ao pé do mastro. 

   
Fonte: Autora (2013). 

 

As famílias dos festeiros (Imperadores e Rainha) são soberanas, as 

pessoas mais importantes da festa, e ficam dentro de um quadrado, 

constituindo sua corte. O Imperador do Divino não tem rainha, pois no passado, 

a maioria das mulheres que eram sorteadas rainhas, morria. Os tocadores 

acompanham e há a apresentação em frente ao cortejo dos alferes, um com 

uma adaga e outro com uma bandeira, com gestos de precisão e honraria aos 

soberanos, assim prestando as vénia, saudações respeitosas. Além disso, 

acompanham o cortejo uma boia e um prato para receber as esmolas/doações 

para o santo do Império. A boia é uma garrafa pet de dois litros, com cachaça 

pura. Ela serve os tocadores da festa, a a corte do Imperador, bem as pessoas 

mais importantes no cortejo (Figura 53). 

Figura 53- Corte do império e a boia em uma garrafa pet. 

 

Fonte: Autora (2013). 



158 

 

 

Durante as festas acontecem vários ritos, como os impérios, folias, 

batizados, casamentos, missas, oração, música, festa dançante etc. E para a 

realização de algumas ações em conjunto com as lideranças, participamos da 

programação da festa, como forma de respeitar a programação sacra da festa 

(ANEXO 2). Os Kalunga, que são festeiros sorteados no ano anterior, são 

protagonistas a todo o momento, e sempre estão ocupados recebendo a 

família, nos afazeres domésticos, nas dificuldades de não haver instalações 

sanitárias adequadas. Durante as folias e batizados são servidos refrigerantes 

e bebidas alcoólicas, e servem as bebidas junto com paçoca de carne seca, 

biscoitos e bolo. No Vão do Moleque os mordomos (Kalunga que também são 

tirados “na sorte”, pelo sorteio) cuidam para que as crianças e adolescentes 

não se aproximem da mesa com bebidas alcoólicas, tendo outra mesa, apenas 

com refrigerantes (Figuras 54). 

Figuras 54 - Mesa do festeiro para receber os foliões e romeiros  

e mesa de batizado. 

    

Fonte: Autora (2013). 

 

Outra estratégia de redução de danos, assim como a mesa exclusiva 

para crianças e adolescentes, é que o Kalunga responsável em soltar os 

foguetes não pode beber. É um trabalho de muita responsabilidade, visto que 

este deve ter experiência e astúcia para não deixar o foguete cair nos ranchos 

de palha e nem nas árvores secas. Em 2014, uma árvore foi incendiada, mas a 

festa contava com brigadistas que logo apagaram o fogo, antes que se 

propagasse. Lembram que no passado, todo o local da festa pegou fogo, os 

ranchos foram incendiados, não se sabe o motivo.  Os foguetes servem para 
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sinalizar os momentos mais importantes da festa, como a reza, Império, sorteio 

dos próximos festeiros e batizados, além de soltar foguetes, tocam o sino ao 

lado da igreja (Figura 55). 

 

Figura 55- Kalunga responsável por soltar os foguetes durante a festa. 

 
Foto: Autora (2014). 

  Como o acesso à festa do Vão do Moleque é “fácil” chegando com carro 

de passeio, facilita a presença de carros de som, as pessoas têm mais acesso 

às câmeras fotográficas, tem mais botecos de pessoas de fora e alguns jovens 

fazem camisetas para ir à festa, como se fossem blocos carnavalescos. Uma 

camiseta me chamou a atenção por mostrar a relação entre a festa e o álcool 

(figura 56), com os dizeres: “Nunca somos comparados, vivemos sempre 

alcoolizados”. O ato de beber é uma forma de socialização para “curtir a festa”. 

E a bebida mediando o sagrado e o profano, bebendo seu santo e celebrando 

a vida.  

Figura 56- Camiseta feita por um grupo de jovens para a festa do  
Vão do Moleque. 

 
Foto: Autora (2013). 
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Outra imagem que chamou bastante a atenção foi uma garrafa de vodca 

ao pé da cruz da igreja (figura 57). Sinalizando o encontro do sagrado e do 

profano em um só território, sem divisões. Essa questão envolve o 

conhecimento da religião como um sistema de símbolos sagrados e seus 

valores.  Sagrado, profano e território contribuem para que a comunidade tenha 

o sentido de pertencimento ao catolicismo e a devoção aos santos. O exercício 

do poder religioso ocorre na vivência da fé, e o padre aparece apenas uma vez 

ao ano na comunidade, em virtude das festas, para a realização dos batizados 

e eventuais casamentos.  

O local da festa com sua capela se estabelece no mundo sagrado onde 

participa da memória histórica no tempo e no espaço. Dessa forma, a 

manutenção do lugar sagrado favorece a noção de que a comunidade partilha 

uma identidade comum, um sentimento de integração, e práticas religiosas. A 

identidade do território religioso não é apenas ritual e simbólico: ele é também 

o local de práticas ativas e atuais, por intermédio das quais se afirmam e vivem 

as identidades (ROSENDAHL, 2005). Sua identidade perpassa por práticas de 

alegria, territorialidade, espiritualidades, mediados pela música, dança, e 

celebração da vida, que se dá no encontro, podendo se constituir no encontro 

entre o sagrado e o dito profano. 

Figura 57 - Garrafa de Vodca ao pé da cruz. 

 

Foto: Autora (2013). 
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As comunidades tentam manter sua identidade, porém, muitos jovens 

quilombolas estão deixando de conviver com a cultura local e as 

manifestações culturais estão sendo esquecidas.  A autoestima da população 

deve ser resgatada preservando, assim, o patrimônio cultural, através de 

atividades como as festividades religiosas, artesanatos e danças, com o 

reconhecimento e valorização de suas tradições. 

Ações de Redução de Danos 

 

As estratégias de Redução de Danos (RD) foram planejadas a partir da 

imersão nas festas (observação participante), das ações desenvolvidas durante 

o curso e planejadas em conjunto com as lideranças Kalunga.  

 A Redução de Danos18 (RD) se aproxima do modelo de promoção da 

saúde, visto que trabalha conceitos de: qualidade de vida, intervenções 

participativas, valorização do contexto social, ações inclusivas, incentivo ao 

protagonismo e autonomia dos indivíduos e dos grupos, parcerias intersetoriais 

e valorização dos direitos humanos. A fim de realizar intervenções baseadas na 

compreensão do que está acontecendo com o indivíduo e o reforço dos 

                                            
18

 A RD é uma ação política de saúde que se propõe a reduzir os prejuízos de natureza 
biológica, social e econômica do uso de drogas, pautada no respeito ao indivíduo (ANDRADE, 
FRIEDMAN, 2006). A redução de danos pode ser considerada o único modelo terapêutico que 
critica os pressupostos hegemônicos, o trabalho de intervenção no uso abusivo de drogas se 
centra na saúde em geral do paciente, contudo, não se deve confundir as estratégias de 
redução de danos como incentivo ao uso indevido de drogas, pois se trata de uma estratégia 
de prevenção, pautada mais na redução de agravos que na de consumo. Para a Comissão 
Global de Política sobre Drogas, a redução de danos se refere às políticas, programas e 
práticas que visão mitigar as consequências econômicas, sociais e de saúde negativas 
causadas pelo uso de substâncias psicoativas legais ou ilegais, sem necessariamente diminuir 
o uso. Essa comissão evidencia que estratégias repressivas não resolvem o problema das 
drogas, de acordo com o documento da Comissão Global de Política sobre Drogas. As 
evidências demonstram que os países que ofereceram tratamento em vez de punição a 
dependentes tiveram resultados positivos na redução do crime, na melhoria das condições de 
saúde e na redução da dependência. E reintegra que o “imperialismo do controle às drogas”, 
afirma o relatório, levou a Bolívia a abandonar a convenção de 1961, já que não houve 
qualquer flexibilização para que a tradição da população boliviana de mascar folhas de coca 
não fosse excluída da lista de proibições. A Comissão Global propõe caminhos para 
aperfeiçoar o regime global de política de drogas, com: fim da criminalização e do 
encarceramento de usuários, em conjunto com estratégias de prevenção, redução de danos e 
tratamento direcionados a usuários dependentes; regulação do mercado de drogas e adaptem 
as estratégias de suas forças da lei para focar nos grupos criminosos mais violentos e 
destrutivos, ao invés de punir quem atua nos patamares inferiores do sistema (GLOBAL 
COMMISSION ON DRUG POLICY, 2014). 
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vínculos saudáveis deste. Sendo extremamente contrário ao idealismo 

moralista e pensamentos maniqueístas, dividindo o mundo entres os bons e os 

maus (usuários de drogas) (MOREIRA; SILVEIRA; ANDREOLI, 2006). 

A redução de danos neste trabalho segue os princípios propostos por 

Marlatt e Andrade, e descritos por Moreira (2005) e Moreira, Silveira e Andreoli 

(2006): 

 Alternativa de saúde pública aos modelos moral, criminal e de 

doença. 

 Baseada na defesa e autonomia. 

 Acesso aos serviços que acolham o usuário independente do seu 

estado, sem exigir abstinência total como pré-requisito de 

aceitação ou permanência do usuário. 

 Baseia-se nos princípios de pragmatismo empático, contra o 

idealismo moralista. 

 Participação e protagonismo do usuário. 

 Parcerias intersetoriais - desenvolvimento de parcerias entre a 

escola, os familiares dos alunos e os dispositivos de atenção à 

saúde da comunidade, as instituições de ensino e organizações 

governamentais e não governamentais. 

E, além disso, nesse trabalho, buscou-se: 

 Valorização dos saberes e práticas tradicionais. 

Durante todas as festas que participei, sempre houve alguns tipos de 

cuidados em saúde, com presença de enfermeiras, técnicas de enfermagem, e 

na última vez contavam com o reforço de um médico cubano, do programa 

“Mais Médicos”, do Governo Federal. Nos atendimentos em saúde, são feitos 

pequenos procedimentos como: suturas, verificação de glicemia e pressão 

arterial, curativos em ferimentos, aconselhamento, distribuição de 

preservativos. Porém as condições de atendimento são muito precárias, não há 

sequer banheiro para a equipe de saúde, e compraram uma barraca 

inadequada para o médico dormir. Mesmo assim, a presença da equipe é 

fundamental e oportuna, pois é uma oportunidade de ter grande parte da 
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comunidade reunida. Apesar de que, neste momento, o que menos querem é 

se consultar e sim aproveitar a festa e os encontros que ela proporciona.  

Este atendimento é essencial, visto que alguns exageram na bebida e 

têm crises de hipertensão, desmaios e na última festa teve um caso de coma 

alcoólico, uma jovem que bebeu Cachaça 88, chamada de 88, no rio Almas, o 

médico teve que acompanhá-la até a cidade. Durante a festa nota-se que os 

jovens estão mais propensos a beber excessivamente, caracterizando em 

binge drinking. Esse comportamento pode levar a fazer sexo não seguro e sem 

consentimento, brigas, afogamentos etc. Os jovens não apresentam a mesma 

resistência à bebida que os mais velhos. Nessa situação fica clara a bebida 

como forma de aceitação nas festas, somada à pressão exercida pelos colegas 

para o consumo e também ao baixo preço cobrado por estas bebidas, o que 

faz com que aumente o risco de que um jovem beba de modo a se intoxicar 

(PILLON; CORRADI-WEBSTER, 2006). 

Além de atendimento nos casos de abuso de álcool, as equipes têm um 

importante papel, nos casos de picos de hipertensão, durante a festa. Estudos 

mostraram que os indivíduos com menos de quatro anos de estudo têm quase 

duas vezes mais probabilidade de apresentar hipertensão arterial sistêmica 

(COSTA et al., 2007). Em uma pesquisa sobre a hipertensão arterial na 

Comunidade Kalunga, realizada em 1984, foram examinados 159 indivíduos, 

nesta amostra apenas 10 indivíduos eram hipertensos. O acesso ao sal era tão 

difícil, que apenas 29 pessoas (18,3%) adicionavam sal ao alimento, prova 

disso, que ainda encontra-se muitas pessoas com bócio, visto a falta de acesso 

ao iodo disponível no sal industrializado. A raça negra é reconhecida por 

apresentar maior prevalência de hipertensão arterial conforme diversos estudos 

epidemiológicos, por outro lado, muito se tem debatido sobre a influência de 

fatores ambientais, culturais e hábitos de vida nos níveis de pressão arterial 

das populações (JARDIM, 1992). 

Não foi verificada a marginalização ou discriminação das pessoas que 

fizeram o uso abusivo de álcool durante a festa, mas a preocupação dos 

familiares presentes. Nas três festas observadas, vez ou outra se via algum 

homem desmaiado por causa da bebida. Podia se observar que, mesmo 

desmaiado, ele era “cuidado” pela comunidade, respeitando seu espaço. Ao 
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observar uma situação com essa, comentei com uma conhecida Kalunga sobre 

seu estado, e falei que estava com pena, e ela logo respondeu: “que nada, está 

aproveitando a festa”. 

As festas, como momento de integração social, são locais de namoro, 

muitas vezes onde se inicia a vida sexual. É notável o constrangimento para 

pegar preservativo, por isso na última participação, com ajuda da equipe de 

saúde presente, fixamos garrafas pet, que funcionavam como dispenser, cada 

uma cabia mais de 100 preservativos. Foram distribuídas seis garrafas na 

localidade da festa, próximo ao barracão e bares mais movimentados. Esses 

preservativos eram repostos diariamente. Não percebemos sequer um 

desperdício de preservativo, não notamos nenhuma criança fazendo bola ou 

enchendo de água. Nas conversas com a antropóloga Mari Baiocchi, ela afirma 

que as Doenças Sexualmente Transmissíveis vieram com a atividade do 

garimpo. 

Figuras 58- Dispenser com camisinhas colocadas no local do festejo. 

      

Fonte: Autora (2014). 

Além das ações de saúde, nas três festividades acompanhadas, houve 

apoio da prefeitura apenas para pintar a igreja, na véspera da festa. Houve a 

intensão das lideranças em conseguir instalações sanitárias (caixa d’água, 

vaso, tapumes) doadas pelo grupo Casa de São Jorge, porém não 

conseguiram transporte até o local da festa. Este grupo é responsável por 

organizar o Encontro dos Povos da Chapada, em São Jorge, Alto Paraíso. 

Essa concentração de pessoas, durante dias, pode deixar o local insalubre, 
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como na poluição dos rios. Nesses dois últimos anos, notou-se a preocupação 

da prefeitura em realizar ações assistencialistas, como a distribuição de 

brinquedos (como carrinhos e bonecas brancas de plástico) de salgadinhos 

industrializados e sucos de caixinha. Não foi percebida uma ação conjunta 

entre as secretarias do município para apoiar a festa. Parece que percebem a 

organização das festas como atribuição única das lideranças. A Secretaria de 

Promoção da Igualdade Racial e da Mulher (SEPIR), que também é liderança 

Kalunga, também organiza a programação da festa e faz o contato com outros 

órgãos.  

Outros serviços parecem ser permanentes nas festas, como: a Polícia 

Rural, Corpo de Bombeiros e Brigadistas. O corpo de Bombeiros fica mais 

concentrado no rio, onde as pessoas se banham, atentos para o caso de algum 

afogamento, e as pessoas que excedem na bebida. 

Como as festas são locais de encontros, estes momentos são 

aproveitados pela SEMIRA, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Curso de 

Licenciatura de Educação no Campo da UnB, Ministério do Trabalho e 

Emprego entre outros, para desenvolver atividades.  

  A partir das conversas com os ACS durante o curso, foram elaboradas 

algumas formas de ação, em busca de redução de danos. Pensou-se 

inicialmente na distribuição de kits de redução de danos para alguns 

participantes da festa, que poderiam fazer o uso abusivo de álcool. Discutindo 

com a comissão organizadora sobre a distribuição destes kits, foi decidido que 

estes seriam entregues para aos tocadores, cantadores e rezadeiras da festa, 

como um presente. Foram distribuídos 50 kits com ajuda de uma liderança da 

comunidade, José, indicado por um Agente Comunitário de Saúde de Teresina 

de Goiás (Jurair), da localidade de Ribeirão dos Bois e participante do curso de 

extensão. Como o kit continha protetor solar, alguns foram entregues para 

crianças albinas. O albinismo é muito comum em famílias afrodescendentes. 

Uma das crianças tinha o grau de albinismo tão acentuado, que só podia sair à 

noite. 
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Figura 59 - Entrega de kits e leitura da poesia e das orientações. 

       
Foto: Cássius Dalosto (2014). 

O kit foi recebido pelas pessoas importantes para a realização do 

festejo. Este kit teve uma conotação mais ampla, voltada para o cuidado em 

saúde. Havia neste kit de cuidado: protetor labial, hidratante, protetor solar fator 

30, camisinha masculina e feminina, kit de higiene bucal, squeeze (garrafinha 

para água), e seis bananadas. Havia um papel explicando o seu uso e uma 

poesia (Apêndice 03). 

 Há na comunidade Kalunga, vários projetos desenvolvidos por ONGs, 

Universidades, Instituições Beneficentes, Secretárias diversas do Estado, mas 

não percebe-se benefícios significativos que possibilitem aos Kalunga viver 

suas tradições e terem sua cultura respeitada. As lideranças locais queixam-

se de que as pessoas de fora (não-Kalunga) acham que ali é terra sem lei, e 

que tudo pode ser feito, desde ações institucionais, sem dialogar com as 

lideranças, até exploração sexual infantil. 

 As intervenções educativas realizadas pela UFG durante a festa do Vão 

de Almas tiveram a valorização da questão étnico-racial como valor fundante 

para questões de saúde, buscando a valorização da história, características 

étnico-raciais e cultura. Estas intervenções modificaram as visualidades da 

festa de forma a provocar e ou promover um envolvimento diferente dos 

participantes, seja ela na questão do meio ambiente, da organização geral da 

festa e das questões de prevenção em saúde. 

Preocupados com a organização da festa, tivemos a ideia de fazer uma 

camiseta para a identificação dos organizadores. Na parte frontal  o nome da 
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romaria os santos homenageados pela festa, e nas costas os nomes dos 

festeiros (Figuras 60). 

Figuras 60 - Camiseta distribuída à organização da festa. 

    

Fonte: Autora (2014). 

 A Comissão Organizadora juntamente com o padre Jesus Joaquim criou 

“Normas de Conduta” (ANEXO 03) a serem seguidas pelos comerciantes e 

demais visitantes da festa. As normas estabeleciam critérios para o uso de som 

automotivo durante as celebrações, o descarte do lixo, taxa de contribuição da 

festa, proibição de venda de bebidas e cigarros para menores de 18 anos, 

observância sobre exploração sexual infanto-juvenil, movimentação de carros 

no local da festa, proibição de propaganda político partidária e uso de imagem. 

Também contribuímos na construção destas normas, com a consulta a 

professora de Direito Maria Cristina Vidotte e a dois estudantes de pós-

graduação em Direito Agrário da UFG (Danilo Borges e Cássius Dunck 

Dalosto), e fizemos várias impressões para serem distribuídas. Juntamente 

com estas normas, imprimimos alguns marcos legais que fundamentavam 

estas normas de conduta, formando um livreto, que continha:  

 Programação do Festejo (com atividades externas). 

 Normas de Conduta. 

 Garantia de Direitos individuais e Coletivos. 
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 Direitos Culturais. 

 Direitos Territoriais. 

 Direitos da Personalidade. 

 Direito à Imagem. 

 Direito Eleitoral. 

 Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Este livreto foi distribuído para as lideranças, padre e alguns 

representantes institucionais e, a partir disso, foram feitos banners, que foram 

colocados pelos próprios organizadores da festa. 

A preferência dos jovens pelo lado profano da festa preocupa os mais 

velhos. Principalmente pelos mais jovens parecerem aproveitar pouco dos 

momentos sagrados e priorizarem a festa como uma forma de encontro com os 

amigos e a família e algumas vezes beberem além de seus limites.  

Uma das ideias desenvolvidas foi disponibilizar aos ACS cartazes 

advertindo a venda de bebidas a menores de idade. Eles reclamaram do fato 

de não terem apoio do Ministério Público, do Conselho Tutelar ou mesmo da 

equipe para pelo menos tentar reduzir o uso de bebidas alcoólicas pelos 

menores de idade. 

Outra preocupação quanto a esse assunto foi em saber que pessoas de 

fora da comunidade aproveitam as festas para abusar de adolescentes 

Kalunga, e a bebida pode ser um mediador desse tipo de abuso. A partir disso, 

durante a festa foram fixados cartazes, pedimos aos donos de 

estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas para colocarem cartazes 

dizendo que o estabelecimento não vende bebidas alcoólicas para menores de 

18 anos. Todos foram receptivos a proposta e um deles pediu mais de um 

cartaz, que era do tamanho de uma folha A4, em papel couche fosco, para ser 

plastificado e levar para as outras festas (Figura 61). 
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Figuras 61 - Cartazes fixados nos bares/botecos do festejo. 
         

 

Foto: Autora (2014). 

 

Assim, com o planejamento de ações simples, pode-se pensar na 

institucionalização de diretrizes para a visibilidade e promoção da saúde dos 

quilombolas que reflitam sobre os princípios da equidade e integralidade, que 

podem ser vistos na organização de estratégias que visem reduzir as 

desigualdades sociais e sanitárias locais (VIEIRA; MONTEIRO, 2015). Dessa 

forma podem-se resumir as ações de cuidado e redução de danos de acordo 

com origem da iniciativa. 

Comunidade e lideranças 

 Respeito (não estigmatização), observação e cuidados com as pessoas 

que fizeram uso abusivo de álcool. 

 Responsabilidade e experiência na queima de fogos. 

 Mesa sem bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. 

 Reuniões com as lideranças para organização, trabalho coletivo e 

reuniões para apresentação dos atores institucionais presentes. 

 Criação de normas de conduta para comerciantes e visitantes. 

 



170 

 

 

Ações institucionais locais 

 Presença de brigadistas. 

 Corpo de bombeiros para prevenção a afogamento. 

 Atendimento de equipes de saúde 24 horas, durante toda a festa e 

“escuta” acolhedora e ativa das trabalhadoras. 

 Distribuição de preservativos no local de atendimento em saúde. 

 Postura policial não pautada na concepção de guerra às drogas. 

Projeto, planejamento em conjunto com os ACS 

 Fixação de cartazes alertando a proibição da venda para menores de 

idade. 

 Distribuição de kit de cuidado para rezadeiras e tocadores. 

 Fixação de dispensers e reposição de preservativos em pontos 

estratégicos da festa. 

 Alteração nas visualidades da festa, com fixação de cartazes com as 

normas de conduta formuladas pelas lideranças. 

 Identificação da organização da festa com doação de camisetas. 

 Atividades planejadas juntamente com as lideranças, respeitando a 

programação. 

 Cartilhas com compilados de leis que resguardam o direito à prática 

religiosa e Estatuto da Criança e do Adolescente (enfatizando a 

proibição de fornecimento de bebida alcoólica e combate ao abuso 

sexual infanto-juvenil), direito à imagem. 

 Atividades recreativas com as crianças. 

 Distribuição de kits de higiene bucal, doados pela cooperativa de 

serviços odontológicos - UniOdonto. 

Os valores trabalhados pelas ações consideradas de redução de dados 

foram pautados na promoção da saúde, visto que consideram valores a 

qualidade de vida, as intervenções participativas e a valorização dos direitos 
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humanos. Considerando duas políticas importantes como a da Promoção da 

Saúde e a estratégia de Redução de Danos, como política de saúde, que 

propõe reduzir prejuízos de natureza biológica, social e econômica do uso de 

drogas, pautado no respeito ao indivíduo e no seu direito de consumir drogas. 

Partimos do princípio de que as drogas lícitas ou ilícitas fazem parte do mundo, 

trabalhando para minimizar os efeitos danosos, ao invés de ignorar (MOREIRA, 

2005). 

 

 

5.4 Redes de Cuidado 

 

As redes sociais propiciam o desenvolvimento de ações solidárias e de 

suporte ao enfretamento de questões do cotidiano entre grupos vulneráveis, 

além a construção e fortalecimento no sentido do pertencimento a um grupo 

social (MANGIA; MURAMOTO, 2005). 

As redes encontradas nesta pesquisa foram categorizadas em: 

A. Redes para a realização deste trabalho. 

B. Serviços na cidade e no território: Redes? 

O apoio social consiste nos recursos relacionais de que uma pessoa 

dispõe para enfrentar as situações na vida, com o número de pessoas com as 

quais se relaciona, bem como a estrutura, qualidade destas relações e na 

percepção de que a pessoa mantém sobre todos estes aspectos. Com apoio 

social, socioemocional (afetivo, sentimento de autoestima, aceitação, 

confiança, valores, consideração, conhecimento, conselhos, informações e 

auxílio econômico).  

A rede de apoio social se constitui em laços de parentesco, amizade, 

conhecidos ou grupos de pessoas, que podem exercer influências no 

comportamento dos indivíduos (MOREIRA; SARRIERA, 2008; SOUZA; 

KANTORSKI, 2009). As redes de apoio social são importantes especialmente 

para indivíduos com problemas de saúde ou deficiência. Para mapear as redes 

de apoio social são utilizados instrumentos como o ecomapa, genograma, 

sociograma, que serve para conhecer a rede social individual (redes pessoais), 
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bem como instrumento de orientação. Esses instrumentos possibilitam a 

representação visual da estrutura (NASCIMENTO; ROCHA; HAYES, 2005; 

SOUZA; KANTORSKI, 2009). Para Mangia e Murato (p.23, 2005) as redes 

pessoais trazem o conceito de “capital social”, que pode ser definido a partir de 

três vertentes: 

A primeira toma como eixo a pessoa e define capital social como 
algo inerente aos indivíduos, isto é, ao número e à qualidade das 
relações de cada um, referida ou derivada da classe social a qual 
pertence. A segunda focaliza a atenção na rede e entende o capital 
social como recursos presentes na rede de relações mais do que nas 
pessoas que as compõe. Nessa perspectiva é a estrutura da rede 
social e especialmente o grau de conexões e intermediações que 
esta apresenta, que define o capital social acessível aos sujeitos. E 
finalmente, o terceiro sentido encontra nas instituições e formas de 
associações o seu foco principal de análise, nessa direção o capital 
social de uma região, ou de um país dependeria da rede de relações 
estabelecidas pelas entidades civis e econômicas presentes. Assim, a 
existência de uma rede densa de organizações contribui para o 
crescimento econômico e fundamenta as instituições. [grifos nossos]. 

Para Mangia e Muramoto (2005) o empobrecimento da rede social também 

se configura como desabilitação, perda quantitativa e qualitativa, desde a 

primeira rede social disponível, que é o núcleo familiar, até as formas mais 

ampliadas de relações, como nos contextos assistenciais, sociais e pessoais.  

A ausência da rede social ou seu empobrecimento pode favorecer 

situações de violência doméstica e abuso sexual quando não se estabelece ou 

evita aceitar contato com as pessoas da vizinhança, com pouca atividade social 

e poucas visitas. l, A rede social tem como características de vínculo: função 

predominante; multidimensionalidade; reciprocidade; intensidade 

(compromisso); frequência de contatos e história. A rede social favorece 

atividades pessoais e se associam positivamente com sobrevida: rotina de 

dieta, de exercícios, de sono, adesão a regimes medicamentosos, em geral, 

nos cuidados com a saúde (SLUZKI; BERLINER, 1997). 

O SUS tem como um dos principais modelos de atenção para a atenção 

básica a Estratégia Saúde da Família (ESF). Esse modelo, em Cavalcante, não 

tem conseguido chegar até a população, como mostra reportagem do jornal O 

Globo de sete de setembro de 2014. Reportagem com o título: “Em Goiás, o 

Mais Médicos não chega aos Quilombolas”. Esta reportagem refere-se ao fato 

de que, mesmo com três médicos do programa Mais Médicos, o acesso à 
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atenção em saúde não chega aos Kalunga. Para uma gestante fazer o pré-

natal na cidade, gasta-se 50 reais, sendo 25 para cada trecho, e 100 reais 

quando tem a companhia do marido, em um caminhão, tipo pau de arara, 

espremida entre muitas pessoas. Além desta denúncia, um ACS Kalunga 

relatou à reportagem que costumam falar que a “pessoa só vai ao hospital 

quando já é para levar o defunto” (O GLOBO, 2014). Em 2015, o valor do 

trecho foi para 30 reais. Ao final do mês a prefeitura loca um destes caminhões 

para fazer o transporte dos aposentados, para esses irem ao banco. 

 

A. Redes para a realização deste trabalho 

 

 Durante os quatro anos para realização desse trabalho, não foi possível 

quantificar as ligações telefônicas e e-mails com as lideranças Kalunga, 

conversas pelo Facebook, presidente da associação, os parceiros do projeto da 

SPAIS, UFG, Prefeitura de Cavalcante e outras parcerias. E assim foi 

nascendo uma rede dentro e fora da UFG para a construção do projeto. Foi 

perceptível a facilidade de articulação e agregação de parceiros para trabalhar 

com essa comunidade. 

 Em 2013, houve uma parceria da UFG com a SES-GO, com aproximação 

maior da Coordenação de Promoção da Equidade, que está na Gerência de 

Programas Especiais, na SPAIS. Em julho deste mesmo ano a superintendente 

e sua equipe visitaram a comunidade Kalunga, indo às localidades do Engenho 

II, Vão do Moleque (Salinas, Taboca, Redenção, Altamira, Saco, Congonhas, 

Pé do Morro), Vão de Almas. Reuniram-se com as lideranças, representantes 

do poder executivo e legislativo municipal (prefeito, vereadores, secretários 

municipais), ACS e equipes de saúde. A superintendente e sua equipe Tiveram 

a oportunidade de visitar várias casas Kalunga, acampar em seu território e 

vivenciar a dificuldade de acesso à água, energia elétrica, falta de banheiros e 

dificuldade de acesso à Saúde. A partir dessa articulação, foi possível começar 

um processo para aquisição de motos para os ACS Kalunga de Cavalcante. 

 Através do aplicativo Gephi, desenhou-se a rede para a construção 

deste trabalho a partir das principais parcerias desse projeto. É uma rede 

direcionada. Cada nó é um ente da parceria. A figura 62 mostra o grau de 
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saída da rede, isto é, o direcionamento de cada ação. Assim a UFG, neste 

caso, como coordenadora desse projeto, demandou mais ações, seguida dos 

parceiros SPAIS e coordenação de equidade, deste modo, mostra a 

importância dessa parceria na intermediação das ações junto aos municípios 

Kalunga e no território. 

Figura 62 - Grau de saída para a execução deste trabalho. 

 

 
 A imagem mostra o grau de entrada, e comprova que a maioria das 

ações foi “destinada” ao território (SHPCK) e para os ACS. 
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Figura 63 - Grau de entrada da rede para a execução deste trabalho. 

 

No final de 2014, com a transição de mandato, houve um susto entre os 

parceiros, visto que o Governador fez uma reforma administrativa, com a 

dissolução de várias secretarias do governo a coordenação de equidade quase 

foi extinta. A SEMIRA foi incorporada pela Secretaria da Mulher, 

Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Trabalho.  

A equipe da SEMIRA era bastante pequena, com cerca de seis pessoas 

incluindo a superintendente. Não dispunha de recursos financeiros próprios. 

Havia uma diferença perceptível nas formas de pagamento de diárias, a 

SUVISA tinha uma diária maior e recebia antes das viagens, que a SPAIS e a 

SEMIRA. Tanto a SPAIS quanto a SEMIRA demoravam a receber as diárias. 

Porém é notável que a afetividade e o comprometimento de alguns desses 

trabalhadores fizeram uma diferença enorme nesse trabalho, se configurando 

em um trabalho com sentido. 
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B. Serviços na cidade e no território: Redes? 

 

A rede de apoio social e comunitária foi descrita a partir de questionário, 

ao responderem a pergunta: “Se você, alguém da sua família ou amigo 

estivesse com problemas com álcool, cigarro ou outros tipos de substâncias ou 

medicamentos, onde vocês procurariam ajuda?”. Responderam: 26,4% própria 

família, 19,8% posto de saúde em Cavalcante, 18,6% hospital em Cavalcante, 

13,6% raizeira(o) e benzedeira(o), 7,4% hospital de outras cidades, 8,1% ACS, 

8,1% igreja evangélica,  5,8% posto de saúde no Engenho II, 5,8% outro 

profissional de saúde, 3,9% amigos, 3,9% Igreja católica. 37,6% relataram ter 

participado de algum tipo de aconselhamento sobre drogas, sendo 21 pessoas 

nas famílias, 12 em estabelecimentos de saúde, 11 na comunidade, 8 em 

igrejas e 2 em escolas. A partir desses dados foi desenhada uma rede simples 

(Figura 64). 

Figura 64 – Serviços disponíveis para o uso problemático de drogas. 

 

 A comunidade é alvo de várias ações, em especial as de cunho 

religioso, em relação ao uso de drogas. Muitas vezes destinada ao Engenho II, 
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que é a localidade de acesso facilitado. Durante as visitas, encontramos um 

missionário da Assembleia de Deus que organiza várias ações na região e um 

dos enfoques dessas ações são palestras a respeito do uso de álcool e outras 

drogas. 

Teve palestra na escola, barracão, no posto de saúde, 
secretaria de saúde e uns particulares, falando sobre drogas, 
não lembra, são tantas... (E) (O entrevistado falou das várias 
ações que acontecem no Engenho II). 

Sobre o acesso às consultas médicas, 32,9% dos entrevistados 

declararam que a última consulta ocorreu a menos de um mês. Essa amostra 

pode ter um viés importante, visto que essas pessoas parecem ter visitas 

domiciliares regulares, uma vez que foram entrevistadas pelos ACS. 

Tabela 5.10 - Acesso à última consulta médica. 

Última consulta N. % 

Um mês 85 32,9 

Seis meses 90 34,9 

Um ano 41 15,9 

Não me lembra 29 11,2 

Nunca foi 4 1,6 

Não assinalada 9 3,5 

 

Apesar de não ser o objetivo deste estudo, há evidências de que  o 

acesso aos serviços de saúde está relacionado ao local de residência, visto 

que o dobro da população que reside em locais urbanos procura por 

atendimentos de reabilitação, tratamento, prevenção e exames de rotina 

quando comparado aos moradores de zonas rurais (KASSOUF, 2005). Por fim, 

esta realidade seria um reflexo da grande diferença de serviços ofertados entre 

as regiões, somando-se a isso o fato do acesso aos centros de saúde ser mais 

fácil em áreas urbanas do que em áreas rurais.  

As redes de serviços aqui descritas não são compostas apenas por 

serviços públicos, mas ações de entidades que ocorrem com bastante 

frequência no território. A palavra rede é bastante utilizada no setor da saúde. 

As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e 

serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões 

assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, e têm 
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diversos atributos. Destacando a atenção básica, entendida como primeira e 

principal porta do SUS. A atenção básica é constituída de equipe 

multidisciplinar integrada, coordenadora do cuidado, e atendendo as suas 

necessidades de saúde (BRASIL, 2011). 

O SUS tem como princípio a universalidade, em que todos têm direito à 

saúde. A organização de seus serviços na Atenção Básica atende a 

territorialidade, isto é, todos os ACS são responsáveis por uma microárea, com 

aproximadamente de 100 até 750 pessoas (mais ou menos 180 famílias), este 

ACS está ligado a uma ESF, com uma enfermeira, médico, técnicos de 

enfermagem e de saúde bucal, e cirurgião-dentista. Cada equipe é responsável 

por uma área que abrange zona rural e urbana, cuidam no total de 1100 

famílias aproximadamente (SIAB, 2014). Os municípios com comunidade 

quilombola e assentamentos possuem 50% a mais do valor repassado pelo 

Ministério da Saúde, mas no caso Kalunga, como há especificidades 

territoriais, alguns ACS têm o número de famílias reduzido, um ACS Kalunga 

possui 24 famílias em sua área de abrangência. Os dados apontam que os 

serviços de saúde precisam ser organizados diferentemente do que é 

preconizado pela ESF, como a realidade em que os serviços de saúde se 

concentram na zona urbana. 

Quando os problemas de saúde de maior complexidade chegam à 

cidade, são regulados no sistema e encaminhados para a Rede, através do 

Sistema de Regulação para hospitais e serviços em Goiânia e Campos Belos, 

geralmente. Quando não conseguem ser reguladas no sistema 

(encaminhados), algumas famílias, que têm parentes em Brasília ou Goiânia 

tentam atendimento para seus familiares nesses municípios, como se fossem. 

Contam com uma Casa de Apoio em Goiânia, que recebe os pacientes que 

estão em tratamento e seus acompanhantes. Os vários serviços de saúde 

dentro e fora do município formam uma Rede de Atenção em Saúde (RAS). 

Diferentemente da rede usada para carregar os doentes, a palavra rede vai 

adquirindo outro significado. 

Em 2014, houve a intenção de se habilitar no município uma NASF e 

uma CAPS, esse último não foi possível devido a uma exigência da Vigilância 

Sanitária sobre um banheiro para deficiente, assim o CAPS não recebeu 
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autorização para seu funcionamento devido à ausência de alvará sanitário. 

Esse tipo de serviço faz muita falta no município, de Acordo com o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 2015, Cavalcante 

possuía um hospital geral, três Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), 

uma secretaria de saúde. A seguir a tabela 5.4 apresenta os estabelecimentos 

de saúde cadastrados nos três municípios. 

Com a concepção biomédica impregnada nas ações dos profissionais de 

saúde por sua formação, a ESF pode comprometer a cultura desta 

comunidade, sendo uma grande promotora da medicalização e desmotivadora 

dos partos normais. Seria necessário a aproximação das equipes de saúde 

com os mestres do saber tradicional, como parceiros reais na promoção da 

saúde desta população. Uma possível forma para mediar estes saberes seria a 

inclusão de um antropólogo assessorando as equipes de saúde e a gestão 

destes municípios, afim de Facilitar o diálogo intercultural com os mestres dos 

saberes tradicionais como colaboradores e parceiros das equipes de saúde.  

Assim como as políticas públicas, as ações de Saúde, Assistência Social, 

Promoção da Igualdade Racial e Educação são segmentadas. Cavalcante 

possui a primeira secretaria do estado de Goiás de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPIR), que possui apenas dois funcionários, sem internet, telefone ou 

carro. Nos últimos cinco meses Cavalcante passou por cinco secretários de 

saúde. Há a impressão de instabilidade dentro do governo municipal, agravado 

ainda pelas denúncias recentes no município. 

Cavalcante conta com um Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS) que tem um Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que 

hoje é chamado de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que 

atendem crianças no contra turno escolar, adultos e idosos, além de uma sala 

de múltiplo uso. Tanto o PETI quanto o múltiplo uso são espaços bastante 

utilizados para reuniões. O trabalho entre as secretarias parece estar facilitado, 

pois todas se concentram no centro da cidade, e por ser uma cidade pequena, 

todos se conhecem. Porém não foi detectado frequências de reuniões entre as 

secretarias. Não sendo uma política da prefeitura planejar ações coordenadas. 

Uma ação que chama bastante a atenção são as ligadas ao Centro 

Espírita Aprendizes do Evangelho que atua na região há mais de 30 anos, com 
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uma  boa estrutura, o prédio da Casa do Aprendiz (Figura 5.37), com ações de: 

Inclusão digital e acesso a internet, aulas de ballet, yoga para crianças, curso 

de cabeleireiro, curso de corte e costura, curso de manicure, curso de 

marcenaria e bazar beneficente. E ainda um Polo de Educação à Distância da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), com cursos de nível superior.  

Devido a sua estrutura, o curso de extensão Saúde da população negra 

deveria acontecer integralmente nesse espaço, porém durante certo tempo a 

prefeitura não autorizou que o curso acontecesse lá, não ficou claro o motivo. A 

casa do aprendiz parece não receber nenhum apoio financeiro direto da 

prefeitura, mas alguns dos seus trabalhadores são pagos pela prefeitura, no 

entanto, a maior parte é voluntária. No centro Espírita é preparada a 

multimistura, são feitas doações de roupas, sapatos, brinquedos e comidas. 

Algumas pessoas brincam que a verdadeira prefeitura de Cavalcante é a Casa 

do Aprendiz, que fica bem ao lado da secretaria de educação, no centro de 

Cavalcante. 

Figura 65 - Casa do Aprendiz 

 

Fonte: Autora (2013). 

O Ministério Público de Cavalcante fiscaliza e mantém uma casa de 

acolhimento à criança e adolescentes chamada de Nosso Lar, que fica na Vila 

Morro Encantado. Essa casa acolhe crianças e adolescentes que são da zona 

rural e vão à cidade estudar. Em nenhuma das visitas á Cavalcante foi possível 

encontrar a promotora. O município conta com um concelho tutelar com cinco 

conselheiras, o conselho está em condições bem precárias. 
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 Neste período foi possível verificar, na cidade, Grupos de Ajuda Mútua 

(GAM) como o AA, NA e ALANON. As reuniões do AA acontecem na casa do 

aprendiz. Uma das entrevistadas relatou que 

Codependência, não sabe cuidar de si e do outro. Uma pessoa 
que sofre muito com toda a família, o cuidado consigo, a 
autoestima, e olhar amorosa com o alcoólatra. Quando a “Flor” 
mudou o olhar os dois que bebiam pararam de beber, diminuiu 
a vitimização, e raiva e eles não bebem – ALANON – Abriu um 
grupo no PETI, falamos na rádio e muita gente conhece o 
ALANON. (E) 

 Foi relatado que esses grupos são independentes da prefeitura, mas 

deveriam servir de referência e apoio. Geralmente o médico encaminha para a 

doação de leite em pó e multimistura. 

Os Kalunga contam com representantes políticos, como os prefeitos de 

Teresina de Goiás e Cavalcante, e em época de eleição, recebem a visita de 

vários candidatos. Atualmente, têm-se quilombolas Kalunga inseridos no poder 

público, ocupando espaços no Legislativo, principalmente na Prefeitura e 

Câmara de Vereadores dos três municípios. Acredita-se, então, que as 

reivindicações da comunidade, em especial aquelas voltadas às demandas da 

saúde, educação, cultura e territorialidade possam ganhar voz junto aos 

espaços do poder. Além disso, contam com Associação Kalunga de Cavalcante 

(AKC), Associação do Quilombo Kalunga – Associação mãe (que envolve os 

três municípios), e a Associação de Educação do Campo do Território Kalunga 

e Comunidades Rurais (EPOTECAMPO), que teve sua organização 

incentivada pelos discentes do curso de Licenciatura e Docência no Campo 

(LEDOC). 

Existe uma rede de solidariedade em torno dos Kalunga, pois vivem em 

um lugar místico, o fato de serem quilombolas que viviam isolados e com uma 

“descoberta” recente, parece gerar uma empatia em torno da comunidade. Na 

mídia social do Facebook, existem comunidades bem ativas, como: “Amigos de 

Cavalcante – Chapada dos Veadeiros”, “Jornal de Cavalcante” e “De olho em 

Cavalcante”. Participam dessas comunidades: moradores de Cavalcante e 

região, pessoas simpatizantes da Chapada e dos Kalunga e Kalunga. 
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As parcerias das várias universidades, que atuam na comunidade, entre 

as prefeituras destes municípios também podem contribuir para uma nova 

construção de uma rede de saúde. Se constituindo em uma parceria de mão 

dupla, em que as universidades se beneficiam com um local privilegiado de 

formação em saúde e de pesquisa, refletindo também sobre o seu processo de 

formação. 

 Em 2011, foi realizado o I Encontro de Pesquisadores da Comunidade 

Kalunga, organizado pelo Instituto Socioambiental da UFG. Maria Vilma 

Amorim fez um apanhado dos pesquisadores da Comunidade e a partir deste 

levantamento foi feito um grupo de e-mail do Google para aproximar os 

pesquisadores e potencializar as pesquisas no território, bem como aumentar o 

diálogo entre os serviços que atendem essa população. A partir disso, foi 

criada uma página com os trabalhos produzidos sobre a comunidade Kalunga, 

com um contato para diálogo e interlocução, para os pesquisadores iniciantes. 

O II encontro aconteceu em 14 de maio de 2015, nessa oportunidade foi 

iniciada uma rede, denominada de Rede Kalunga, ampliando a possibilidade 

comunicativa através das ferramentas do Facebook e está sendo escrita uma 

carta com os assuntos discutidos no encontro, de modo colaborativo com essa 

rede. O grupo da Rede Kalunga encontra-se no endereço: 

https://www.facebook.com/groups/RedeKalunga/?fref=ts, com mais de 200 

integrantes. 

 Esta rede foi pensada para fortalecer os pesquisadores, representantes 

institucionais, professores, estudantes, quilombolas. A Rede Kalunga tem como 

objetivo a troca de informações, fortalecimento das ações, pesquisas e órgãos 

que representam a comunidade Kalunga, com estratégias de governança, 

pesquisa, extensão, implementação de políticas públicas e garantia dos direitos 

humanos, com base na valorização dos seus saberes. Possibilidade de 

construção e colaboração nas políticas públicas a partir da comunidade e com 

o seu protagonismo. 

 Em agosto de 2014, as próprias lideranças Kalunga, mediadas pela UnB 

realizaram o 1º Encontro de Pesquisa do Território Kalunga e Comunidades 

Rurais, que visou contribuir com a formação de sujeitos produtores de 

conhecimento, entendendo que o processo de pesquisa faz parte da ação 

https://www.facebook.com/groups/RedeKalunga/?fref=ts
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cotidiana dos estudantes e moradores do território Kalunga e das comunidades 

rurais. A pesquisa acontece na produção e reprodução da vida material e 

imaterial dos povos do campo, logo, faz parte das lutas, da identidade, da 

produção social, cultural, de produção destes sujeitos. Assim, este Encontro 

desafia seus envolvidos a compreender o papel que a pesquisa tem na 

construção de suas lutas, buscando ampliar e qualificar através dela sua ação 

política e pedagógica na educação do campo. Nesse encontro se pensou em 

estratégias para controlar o excesso de ações no SHPCK. Porém as ações de 

pesquisa são mais facilmente monitoradas, pois seguem, na maioria das vezes, 

normas éticas. As ações institucionais ou de entidades com ou sem fins 

lucrativos, bem como de cunho religioso, são mais difíceis de monitorar. 

Em 2015, ocorreu o II Encontro de Pesquisadores da Comunidade 

Kalunga. Essa rede pretende dar suporte aos pesquisadores, aos gestores das 

politicas públicas e em especial as comunidades Kalunga como protagonistas 

do processo. A consolidação desse evento é imprescindível para que sirva de 

canal de diálogo e discussão,  

  As universidades, que mais realizam projetos de pesquisa e extensão, 

no território são a UFG e a UnB. Essas pesquisas são oriundas de diferentes 

programas de pós-graduação e cursos. Muitas vezes não há a comunicação 

entre as pessoas da mesma instituição, que desenvolvem ações dentro do 

SHPCK. 

 A UnB vem desenvolvendo junto a comunidade vários projetos planejados 

por estudantes do curso de LEDOC  com educação voltada para o campo, pela 

Pedagogia da Alternância, com momentos de imersão na Universidade e 

planejamento de ações no SHPCK com as pessoas que vivem a mesma 

realidade. Neste curso vem participando vários Kalunga, que estão produzindo 

e sistematizando os conhecimentos na perspectiva da comunidade, de quem 

nasceu e vive no território. 

Na UFG, entre seus inúmeros projetos, destaca-se o Programa Kalunga 

Cidadão, que desenvolveu ações conjuntas no território em 2011, 2012, 2014. 

Foi uma forma de aumentar a interlocução dos vários projetos dos professores 

e alunos que atuam na comunidade, foi financiado de 2012 a 2015 pelo 

Ministério da Educação, através do Edital do Programa de Extensão, chamado 
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de PROEXT. Este programa articula parceiros internos (Faculdades de Direito, 

Escola de Veterinária e Zootecnia, Instituto de Estudos Socioambientais, 

Faculdade de Odontologia, Escolas de Engenharias por meio da Empresa 

Junior Elo Engenharia Junior, Escola de Agronomia, Instituto de Química, TV 

UFG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, Pró-Reitoria de Graduação, 

Coordenação de Ações Afirmativas e Gabinete da Reitoria) e externas da UFG 

(EMATER, EMBRAPA, associações Kalunga, Prefeitura de Cavalcante, IF 

Goiano, Exército Brasileiro, SES-GO, Associação de Guias do Quilombo 

Kalunga,; Secretaria de Cidadania e do Trabalho do Estado de Goiás, SEMIRA, 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Fruto dessa integração é o livro: “O 

território e a Comunidade Kalunga: quilombolas em diversos olhares”, que será 

lançado em maio com autoria de vários pesquisadores da UFG que 

desenvolveram trabalhos na comunidade. 

A figura a seguir descreve a rede de instituições disponíveis aos 

Kalunga, mas com maior intensidade na cidade e não no SHPCK (Figura 66). 

 

Figura 66 – Redes de instituições e entidades disponíveis. 
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A partir do vivido durante os encontros produzidos pelo trabalho no 

SHPCK, as reuniões em Goiânia, as narrativas dos trabalhadores de saúde, 

lideranças e comunidade, pensou-se inicialmente com os trabalhadores de 

saúde em estratégias de redução de danos, algumas colocadas em prática na 

festividade do Vão de Almas em 2014. Porém, é necessário que essas ações 

sejam contínuas e repensadas na organização macro e micropolítica do 

trabalho vivo em saúde, como uma rede comunitária territorial, como 

instrumento de governança. 

Além das políticas instituídas para a População Negra do campo e da 

Floresta, e dos recursos adicionais da Atenção Básica para quilombolas, no 

caso dos Kalunga, que vivem isolados, é necessário pensar em um novo 

modelo de saúde, com maior apoio do Estado. É necessário também organizar 

uma rede com as inúmeras parcerias institucionais, entidades e OnGs que 

desenvolvem ações no SHPCK. Assim, como descrito nos capítulos iniciais, 

pensar em redes de políticas públicas locais com o protagonismo da 

comunidade e com a mediação de agentes ativadores dessas redes.   

Na micropolítica, na organização das ações, deve-se repensar o trabalho 

na saúde como trabalho vivo, aprofundando a compreensão dos seguintes 

conceitos: trabalho vivo (criativo, não estandardizado, não burocrático), 

trabalho morto (normas, rotinas, processos cristalizados); tecnologias leves (a 

clínica, o saber fazer), leve-duras (combina aspectos dos procedimentos 

técnicos e a burocratização dos processos de trabalho com as tecnologias 

leves), e tecnologias duras (centrado em processos técnicos e normativos). 

Estas definições são colocadas ao serviço do entendimento da dinâmica do 

processo de trabalho na saúde e da importância de se considerar nos 

processos de reforma a potência do encontro trabalhador de saúde com o 

usuário do SUS (MERHY, 2008). Desenvolver tecnologias de cuidado, 

considerando a comunidade Kalunga como território fértil de criação e 

produção de tecnologias leves, leves duras e duras, considerando as 

especificidades culturais e práticas populares de saúde. Atualmente, entram 

para pauta da saúde a discussão e os seguintes desafios, como: a  

 minituriazação para diagnóstico, prontuário eletrônico, redes sociais 

sociotécnicas de cuidado (de Políticas Públicas) e monitoramento à distância. 
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A seguir foram categorizados alguns tipos de tecnologias necessárias 

para atuação no território a partir do vivido e das oficinas realizadas durante o 

curso com as equipes de saúde dos três municípios (Quadro 5,3). 

 

Quadro 5.3 – Tecnologias e ações pensadas junto aos trabalhadores de saúde.  

Tecnologias Ações 

Leve 

 Reestruturação da atenção em saúde considerando as 
práticas populares de saúde e inversão do modelo 
centrado na zona urbana para a zona rural. 

 Estratégias de integração das parteiras, benzedeiras e 
curandeiros no trabalho em saúde. 

 Fluxos horizontais e serviços seguros para denúncias no 
caso de violência domésticas e abuso sexual infantil. 

Leve dura 

 Criar metodologias e estratégias para o cuidado remoto. 

 Construir estratégias de diagnóstico precoce, como 
questionários simplificados e exames de testagem 
rápida no território. 

 Material educativo adaptado à realidade e às 
especificidades Kalunga. 

 Criação de farmácias vivas com plantas medicinais, 
orientação sobre seus usos, e troca de experiências. 
Bem como educação permanente em relação às 
práticas populares em saúde para/com todos os 
membros da equipe. 

 Criação de métodos simplificados de alfabetização de 
jovens e adultos. 

 Processos de educação permanentes contínuos junto às 
equipes, com base na equidade na legislação vigente. 

Dura 

 Transporte sanitário adaptado à região, com assistência 
técnica contínua. 

 Melhoria das estradas, bem como instalação de pontes. 

 Sistema de rádio e telefonia. 

 Métodos de e-health para assistência remota, com 
auxílio da Rede Telessáude. 

 Construir pontos de apoio à assistência na zona rural. 

 

Por ser uma comunidade bastante pesquisada e por estar na Chapada 

dos Veadeiros, local procurado por pessoas que desejam ter uma vida em 

alternativa ao modelo hegemônico, com vida mais simples, essa região dispõe 

de um capital social considerável. Se essas ações trabalhassem em rede, uma 

rede ampla de políticas públicas, poderia fazer com que essas inúmeras ações 
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se fortalecessem, e pudessem chegar a um número maior de pessoas, 

contribuindo na efetivação das políticas públicas no território.  

Diante do apresentado, sob o foco do uso de álcool e outras drogas, é 

possível perceber ações descontínuas, nos processos de educação em saúde, 

e deficiência dos processos formativos para os ACS, violação dos direitos 

humanos, ações diversas que acontecem isoladamente, por OnG, outros 

projetos institucionais, entre outros, com intencionalidades múltiplas. Esses 

vários projetos institucionais deveriam se articular com a prefeitura e com as 

lideranças locais, para efetivação de um trabalho em rede, e melhor 

distribuição das ações no território.  

Durante esse trabalho, foi possível verificar que nem sempre o diálogo com 

a prefeitura é fácil, e muitas vezes esse contato pode prejudicar o andamento 

de projetos, por causa de interesses políticos variados (as questões políticas 

devem ser levadas em consideração e compreendidas como nós críticos a 

serem superados e amenizados). Mas sugiro que o diálogo deva ser além do 

governo local, mais direcionados aos trabalhadores de saúde, que vivem os 

problemas e trabalham direto com a comunidade. Superando assim, uma 

lógica de governo para uma de governança, junto à comunidade, lideranças e 

trabalhadores de saúde, implantando mecanismos previstos pelo SUS, como a 

cogestão. Como estratégia organizativa, a descentralização para atingir os 

cidadãos em seu cotidiano é essencial. Mesmo os trabalhadores de saúde 

ainda participam pouco das decisões sobre os locais em que trabalham. E 

ainda é um desafio, visto que na maioria das unidades de saúde não há 

mecanismos de participação, tanto por excesso de burocracia quanto por uma 

gestão centralizadora e pouco participativa no sistema de saúde (BRASIL, 

2004). 

Sabe-se que essas práticas podem ser consideradas utópicas, mesmo 

porque Cavalcante vive um momento delicado politicamente. As várias 

denúncias de exploração e abuso sexual infantil, em especial as que 

aconteceram em abril de 2015, têm voltado a atenção para a comunidade 

Kalunga. Assim, espera-se, pelo menos, que não seja mais possível despedir 

professores em pleno ano letivo, que a falta de infraestrutura nas festas não 

deixe o território insalubre, que pessoas doentes não sejam carregadas na 
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rede, e que crianças e adolescentes não sejam abusadas quando forem para a 

cidade estudar. 

Pode-se verificar que a população é alvo de muitas pesquisas e que suas 

necessidades são evidentes e merecedoras de ações urgentes, que respeitem 

as especificidades culturais e reflitam sobre a invasão cultural. É necessário 

promover discussões, assessoria com antropólogos, movimentos sociais etc. 

Hoje, com os instrumentos tecnológicos, é possível favorecer o diálogo e a 

governança territorial, sem enrijecer e tornar burocrático, construindo 

estratégias conjuntas a partir das necessidades que devem ser priorizadas no 

território. 

No caso do álcool e outras drogas, verificou-se as seguintes necessidades 

de ações na micropolítica: 

 Processos formativos que criem estratégias sobre como agir em caso de 

agravos para o uso prejudicial de álcool e cigarro; como diagnosticar e 

intervir precocemente em dependentes crônicos e que fazem uso 

prejudicial de qualquer tipo de substância. 

 Orientação e serviços de apoio para as pessoas que querem diminuir ou 

parar com o uso de qualquer substância. 

 Como identificar e agir em casos de transtorno mental associado ou não 

ao uso de álcool, depressão, com ideias de autoextermínio, na saúde 

mental. 

 Vigilância e prevenção contra a violência contra a mulher e a criança. 

Melhorar o sistema de notificação, acompanhamento e cuidado dos 

casos. 

 Ampliar o acesso às ações da Estratégia Saúde da Família, ao 

atendimento médico, aos medicamentos para alívio de dor, bem como 

ampliar a assistência odontológica e a prevenção de cárie e doença 

periodontal. 

 Uma prática em saúde que dialogue e considere as práticas populares 

de saúde e especificidades culturais. Com a incorporação dessas 

práticas, em forma de tecnologia leve, com uso da reza, da 

religiosidade/espiritualidade. 
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 Priorização das festas da região para melhoria de infraestrutura, 

planejamento intersetorial e de todas as secretarias para observância e 

planejamento de atividades culturais, pois há o aumento da população e 

a cidade vive em função dessas atividades. 

 Desenvolver opções de lazer e cultura para jovens e adultos na zona 

rural e urbana que considere os aspectos culturais e reflitam sobre a 

invasão cultural que essas ações possam produzir. Refletir sobre um 

novo jeito de se fazer carnaval. 

 Pensar em estratégias para aumentar o nível de escolaridade e 

alfabetização de jovens e adultos. Inclusão dos jovens nas políticas 

afirmativas de cotas nas universidades e nos Institutos Federais.  

 Buscar o desenvolvimento social e econômico com alternativas de 

geração de renda e desenvolvimento sustentável. 

 Implantação da farmácia viva. Formação continuada de toda equipe de 

saúde em consonância com os mestres e mestras da região para o uso 

de plantas medicinais, em parceria com as várias universidades que 

atuam na região. Acesso a mecanismos de controle da dor. 

 Mudança de modelo de atenção na zona rural, em que a maior parte das 

ações é destinada à zona urbana. Considerando as especificidades 

culturais e que mais da metade da população vive espalhada na zona 

rural, as ações de assistência social, saúde, educação deveriam ser 

itinerantes, com mais pontos de apoio dentro da comunidade. Isso 

significa ampliar a oferta de trabalhadores de saúde e outras áreas, e de 

serviços na zona rural, do SHPCK e nas outras áreas. 

 Realizar estudos sobre o fumo produzido pela taboqueira. 

 Estratégias múltiplas e complexas de resgate dos valores históricos e 

culturais. 

 Implementação de um local de interlocução das práticas tradicionais de 

saúde, com protagonismo e diálogo dos saberem científicos e populares, 

respeitando a tradição Kalunga e as várias parteiras tradicionais que 

vivem na região da Chapada dos Veadeiros. Essa ação pode ser 

apoiada  por uma rede de pesquisadores, doulas, mestres e mestras do 

saber popular. 
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Deve-se aproveitar o capital social que circula nessa comunidade 

constituindo estratégias de governança apartidária. Propõem-se constituir uma 

rede de políticas públicas e governança. Para se consolidarem como uma rede 

deve haver estratégias comunicativas e de interação (como uso das 

ferramentas tecnológicas de comunicação, encontros, reuniões, eventos etc.). 

A rede Kalunga pode ser uma precursora de uma rede de cuidado intersetorial, 

como as redes sociais locais do Distrito Federal. 

 São redes possíveis pela facilidade de articulação do capital social 

existente no território, porém as mesmas não atuam como mecanismos de 

governança e nem como ator-rede. Cada instituição é composta por vários 

atores com graus diferenciados de compromisso e envolvimento com as 

especificidades do território.  

A abordagem das redes de políticas, por um lado, pode oferecer bases 

teórico-conceituais e práticas para se criarem processos e estruturas na 

elaboração e implementação de políticas públicas no território, com crescente 

fluidez. Com isso, é possível definir e analisar posicionamentos dos atores 

coletivos ou individuais na respectiva estrutura reticular, sendo esta estrutura 

constituída a partir da confluência de interesses condicionados por valores 

coletivos comuns e, pelo menos parcialmente, conflitantes. As micropolíticas 

nos ambientes sociopolíticos em que se inserem as redes podem ser de 

crescente relevância para mudanças de modelo, de cuidado e promoção para 

além da saúde, pois podem permitir uma melhor elaboração e execução, com o 

apoio das novas tecnologias em arranjos interinstitucionais de governança 

pública (PROCOPIUCK; FREY, 2009). 
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6 ARREMATE 

 

 

Estas considerações finais foram chamadas de arremate, pois é como 

se designa o final das festas, onde há o sorteio dos próximos festeiros e 

ainda a última passagem da folia entre os ranchos, a Folia do Cipó. O 

arremate é uma despedida com o sentimento de um breve reencontro. No 

sentido de ser algo que está sempre em movimento, construção a espera de 

um novo recomeço. 

Esta tese teve como objetivo discutir sobre o uso de álcool e outras 

drogas na comunidade Kalunga de Cavalcante e suas redes de cuidado. 

Para isso, discutiu-se os preconceitos e o racismo, os direitos adquiridos 

pelos negros recentemente, a relação entre o racismo e as drogas, bem 

como conceitos, racionalidades e modelos sobre drogas e como estas 

influenciaram nas políticas públicas no Brasil, e a possibilidades de redes 

nos territórios. 

Este trabalho levou em consideração o preconceito racial e a 

estigmatização e repressão em torno das drogas, buscando conhecer a 

legislação vigente, sobre população negra, comunidades quilombolas, 

drogas e redes da saúde.  

Foi realizada uma pesquisa de natureza aplicada e empírica, com 

triangulação de métodos. Para a aproximação no território foram articuladas  

redes, realizando um curso de extensão em saúde da população negra, bem 

como ações no território e um questionário aplicado pelos ACS Kalunga, e 

planejamento de ações junto aos serviços que atendem esta comunidade, se 

constituindo em uma pesquisa-ação participante. 

Apesar de ser uma amostra de conveniência, os dados sugerem que 

o hábito de beber está associado ao sexo masculino, de religião católica, e 

os que participam das festas Kalunga. As bebidas alcoólicas estão presentes 

nos principais momentos da vida do Kalunga, do seu nascimento até a 

morte. O hábito de fumar teve relação positiva com a velhice e baixa 
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escolaridade. A maior parte dos entrevistados participa das festas na região, 

e são espaços importantes para ações de cuidado e redução de danos. Foi 

possível identificar várias ações, que podem ser consideradas redução de 

danos, como iniciativa da própria comunidade e lideranças das instituições 

locais, além das propostas pelos próprios ACS. 

A comunidade quilombola Kalunga faz o uso de álcool, tabaco e 

outras drogas de modo próprio, com práticas diferenciadas, passadas pelas 

gerações e com alguma influência do contato externo. Notou-se que os 

serviços de saúde não estão preparados para lidar com as especificidades 

culturais, e estão altamente influenciados pelo paradigma biomédico.  

Os Kalunga são portadores de um saber imaterial, se constituindo em 

uma ciência própria. É outra lógica de saúde, em relação ao modelo 

biomédico vigente. Seria preciso refletir sobre um modelo de saúde 

específico que atenda às demandas e que respeite e dialogue com a cultura 

local.  

 Devido às suas especificidades, e ao capital social deste território, há 

possibilidades de se efetivar uma rede de cuidado com ações voltadas para 

o desenvolvimento tecnológico, considerando, potencializando e respeitando 

o saber local. A partir deste trabalho foi consolidada a Rede Kalunga. Esta 

Rede pretende fortalecer os próprios participantes, em especial os Kalunga e 

as instituições que atendem as comunidades quilombolas, e, assim, os 

pesquisadores e instituições governamentais podem ser atores importantes 

de mediação de politicas públicas dentro e fora do território. Colaborar para 

que os Kalunga sejam indutores e protagonistas de políticas públicas, sem 

ficar à mercê da política local, que muitas vezes trabalha com uma violência 

estrutural e simbólica na comunidade, é uma das metas. Sem contar que, 

em rede, facilita-se o acesso aos mecanismos que garantem as políticas 

públicas como o Ministério Público ou com a própria mídia. 

O povo Kalunga desperta muita curiosidade, é foco de inúmeras 

ações institucionais de entidades e outros, o que pode se constituir em 

capital social e se tornar uma rede de apoio ao cuidado a partir da política 

pública e da governança. Com interação entre agentes públicos e 

comunitários, centrais e locais, onde se manifesta uma crescente demanda 
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por benefícios e por participação cidadã, como estratégia de efetivação de 

governança e fortalecimento dos atores locais, e para o desenvolvimento de 

tecnologias para essa realidade, que respeite e considere suas 

especificidades. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PROGRAMAÇÃO DA FESTA 
Estado de Goiás 

Município de Cavalcante 
Comissão Organizadora Festejo Vão de Almas 
ROMARIA DO VÃO DE ALMAS AGOSTO 2014 

 
P R O G R A M A Ç Ã O 

 

12/08/2014 Terça-feira 
 

1º DIA: Chegada dos festeiros Organizadores Comerciantes e comunidade 

  
HORA EVENTO DETALHES 

19:00 Reza na Igreja Jandira e Getúlia 

22:00 Forró  

 
13/08/2014 – Quarta-feira 
 
HORA EVENTO DETALHES 

17:00 Reunião com a Comissão 
Organizadora, professores, ACS e 
bolsistas do PIBID 

UFG; AKQ 

19:00 Missa Inscrições p/ os batizados as 
16as 18hs Padre Jesus 

20:00 Serenata das oito horas  Imperador do Divino/ 

22:00 Festa Dançante  

 
14/08/2014 – Quinta-feira 
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15/08/2014– Sexta-feira 
 
HORA EVENTO DETALHES 

08:00 
9:30 

-Missa Em louvor a Nossa Senhora Da 
Abadia  
-Batizado 

Informações com o Padre 
Jesus  
Igreja 

9:30 Batizados Padre Jesus na Igreja 

13:00 Atividades e sorteios para crianças SEMIRA;AQK;UFG;Sec. 
Municipal de Igualdade 
Racial 

14h Oficina com as mulheres – Estamparia e 
Conversa com as mulheres. 

UFG; SEMIRA 

14:00 as 
18:00 

Império de Nossa Senhora da Abadia Organização Rei e rainha 
Nossa Senhora da Abadia 

16:00 Roda de conversa com mulheres  SEMIRA;AQK;UFG;Sec. 
Municipal de Igualdade 
Racial 

19:30 Reza igreja na Igreja Jandira e Getúlia 

21:00 Entrega da coroa do p/novo Imperador do 
Divino 

Organização Imperador do 
Divino 

23:00 Festa Dançante  

 
16/08/2014 – Sábado 
 
HORA EVENTO DETALHES 

08:00 Missa dos Romeiros e orientação sobre a 
importância da folia 

Padre Jesus  

08:30 Oficina com as mulheres – Estamparia e 
Conversa com as mulheres. 

UFG;SEMIRA 

HORA EVENTO DETALHES 

8:00 Curso sobre importância do 
batismo 

Convidados; pais e padrinhos 

09:00 Roda de conversa com lideranças 
e associações kalungas 

SEMIRA; AQK;UFG;Sec. 
Municipal de Igualdade Racial 

10:00 Atividade com as crianças. 
Brincadeiras de roda. Saúde Bucal 

UFG; SEMIRA;Sec. Municipal 
de Igualdade Racial 

14:00 
as 
18:00 

Império do Divino Espirito Santo Fogueira 

17:00 Reunião e apresentação dos 
representantes institucionais na 
festa, apresentação de critérios. 

UFG;SEMIRA;AQK 

19:30 Reza na igreja e levantamento de 
do mastro de Nossa Senhora da 
Abadia 

Rezadeiras Jandira e Getúlia 

20:00 Serenata das oito horas Império de 
Nossa Senhora da Abadia 

Saida do barraco do festeiro 
visita a toda comunidade 
festiva retorno barraco 
festeiro 

22:00 Festa Dançante Organização imperador do 
Divino 
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10:00 Saída da folia de Nossa Senhora da 
Abadia Senhora  

Organização encarregado da 
Folia 

18:00 Recolhida da Folia de Nossa Senhora da 
Abadia 

Encarregada da Folia Nossa 
Senhora da Abadia 

20:00 as 
23:00 

Terço na Igreja e entrega da coroa de 
Nossa Senhora da Abadia p/ o novo 
imperador 

Organização rei e Rainha de 
Nossa Senhora da Abadia 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITE DE ÉTICA 
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ANEXO 3 - NORMAS DE CONDUTA 

NORMAS DE CONDUTA PARA A INSTALAÇÃO E PRESENÇA DE 
BARRAQUINHAS E COMERCIANTES NAS ROMARIAS DO VÃO DE ALMAS  

 
Cavalcante, 06 de agosto de 2014. 

Prezado Comerciante, seja bem vindo! 
Com satisfação, mais uma vez nos reunimos para o Festejo em Louvor a Nossa Senhora da Abadia 

e ao Divino Espírito Santo, no Vão de Almas. A cada ano que passa tem aumentado o número de fiéis, 
que aqui vêm para cumprir suas promessas e participar da programação religiosa e cultural de nossa 
comunidade, bem como, turistas e pesquisadores. É um lugar de encontro com Deus e entre as 
pessoas. Isso muito nos alegra e requerem de nós, cada vez mais empenho e organização para melhor 
acolhe-los.  

Diante da necessidade de organização foi formada uma Comissão deste Festejo, que apresentará 
“Normas de Conduta” que deverão ser observadas por todos os interessados em instalar barraquinhas 
ou estabelecer algum tipo de comércio durante o Festejo. As Normas de Conduta a seguir visam 
unicamente à melhoria de nossa festa e a manutenção da paz e da ordem. 

 Fica estabelecido que durante os momentos de celebração na Igreja, como: Missa, Batizados, 

Reza, Império e outras atividades previstas na programação, é permanentemente proibido o uso de 

qualquer meio de comunicação auditiva, como: som automotivo; autofalantes e similares, que 

possam perturbar as celebrações. 

 Cada comerciante deverá ficar responsável pelo recolhimento do lixo produzido na sua barraca, 

como o descarte correto do lixo em lugar a ser indicado pela Comissão Organizadora. 

 Será cobrada uma taxa dos comerciantes que será revertida na organização e despesas dos 

Festejos, sendo o valor estipulado segundo a margem de lucro dos comerciantes variando entre R$ 

100,00; R$ 50,00; R$ 30,00 e R$ 20,00.  

 Fica expressamente proibidos a comercialização e fornecimento de bebidas alcoólicas e 

cigarros para menores de 18 anos segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. E contamos com a 

sua colaboração para o cuidado e proteção das nossas crianças e adolescentes para situações 

violência, abuso ou exploração sexual.  

 Para uma melhor movimentação pessoas, pedimos para que não haja movimentação de 

automóveis, caminhão e motos na praça onde se concentram as pessoas, bem como o 

estacionamento dos mesmos nesta localidade, a fim de assegurarmos a segurança de todos. 

 Não será permitida qualquer propaganda Político-Partidária durante toda a Romaria. É um 
espaço de celebração e a qualquer ação político-partidária descaracteriza a cultura local. A 
Constituição Federal garante às comunidades a manifestação cultural e a liberdade de culto religioso. 
A propaganda política fere essas liberdades. 

 Pedimos para que observem e defendam todos os Direitos individuais e Coletivos dos 
Kalunga, em especial: os direitos constitucionalmente garantidos referentes à dignidade da pessoa 
humana e as suas liberdades, entre os quais a preservação da própria imagem e o direito exclusivo ao 
uso dela, o direito de preservação das manifestações culturais, a proteção integral à criança e ao 
adolescente.  

 Para denunciar procure a Policia Militar, o Ministério Público, o Conselho Tutelar ou a 
Comissão Organizadora. 

Sem mais, agradecemos a atenção e contamos com a compreensão e colaboração de todos! 
Atenciosamente, 

Joaquim Sousa Ribeiro (Imperador do Divino) 
Sônia Silva dos Santos (Rainha de Nossa S

a
. da Abadia) 

José dos Santos Rosa (Rei de Nossa S
a
. da Abadia) 

Faustino dos Santos Rosa (Zelador do Festejo) 
Salviano dos Santos Rosa (Zelador da Igreja) 

Wanderleia dos Santos Rosa (Secretária da SEPIR e da Mulher) 
Padre Joaquim Jesus 
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APÊNDICES 

APENDICE 1 –QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Data: ____/____/______  

Localidade: (   ) Cidade  (   ) Engenho   (    ) Vão de Almas   (     ) Vão do Moleque 

Entrevistador(a):______________________________________________________

_______ 

Sobre o entrevistado(a) 

1) Idade: ______ (maior de 18 anos)             2) Sexo: (   ) Feminino (    ) Masculino 

3) Atividade atual: 

(   ) Lavrador(a)    (   ) Dona de casa   (    ) Guia turístico (   ) Estudante  (    ) 

Aposentado(a)       (   ) _______________________ 

4) Estado civil atual: 

(    ) Solteiro(a) 

(     ) “Casado(a) no padre”/mora junto/casado(a) no cartório 

(    ) separado/desquitado/divorciado            (     ) viúvo(a)       

5) Escolaridade 

(    ) analfabeto (    )  alfabetizado sem escola (    ) Educação de Jovens e Adultos -

EJA 

(    ) fundamental incompleto (   )  fundamental completo – 1ª a 9ª série. 

(    ) médio incompleto (    ) médio completo  

(    ) superior incompleto  (    ) superior completo  (    ) Pós-graduação 

6) Religião 

(   )católica (    )evangélico (     ) não tem (    ) __________________ 

Praticante? (    ) não   (    ) sim 

7) Participa das festas Kalunga da região? (     ) não  (   ) sim  

Moradia 

8) Possui energia elétrica (    ) não (   ) sim    

9) Possui banheiro  (    ) não  (   ) sim  

10) Tipo de construção (   ) Taipa revestida  - “enchumento” (    ) Adobe (    ) Tijolo 

ecológico 

                                      (    ) Alvenaria (    ) ______________________________ 

Sobre o uso 

1) Você fuma ou fumou? (   ) nunca  (    ) fumava e parei de fumar 

                                          (   ) sim – (   ) fumo de rolo (   ) industrializado com filtro 

                                                           (   ) industrializado sem filtro – palheiro  

Se sim, quantos por dia?_____               Começou a fumar com quantos anos? 

________ 

2) Faz uso de cachimbo (   ) não  (   ) sim 

Se sim, qual a frequência? (    ) diária (   ) às vezes  

Se sim, começou a fumar com quantos anos? ________ 

3) Você masca fumo? (    ) não  (   ) sim 

4) Você bebe ou bebia bebidas alcoólicas? (     ) não   (     ) bebia, mas parei. 

(    ) sim – (    ) cachaça (   ) cerveja (     ) licor   (    ) vinho (    

)_____________________ 



224 

 

 

 Se sim, Frequência: (    ) todos os dias (     ) Só final de semana   (     ) 3-4 dias na 

semana 

  (     ) 1-2 dias no mês  (    )  3-4 dias no mês      

 Começou a beber bebidas alcoólicas com quantos anos? ________ 

5) Faz uso de  remédios naturais como raizada? (    ) não (    ) sim  

6) Você se considera dependente de alguma substância? (    ) não (    ) sim  

      Se sim, qual? (     ) Álcool     (     ) Cigarro   (     ) _______________________ 

     Nos últimos anos teve vontade de diminuir ou parar algumas destas substâncias?  

    (   )não      (   )sim      teve ajuda para isso?      (    ) Vontade própria           ou 

                                                             (    ) que tipo de ajuda? ______________ 

 

Redes de atenção em saúde e cuidado 

1) Se você ou alguém da sua família ou amigo está com problemas com álcool, 

cigarro ou outros tipos de substâncias ou medicamentos, onde vocês procurariam 

ajuda? 

(     ) Na própria família (    ) Amigos (    ) Namorada(o) 

(    ) Benzedeira(o)/Raizeira(o)  

(    ) Posto de saúde-Cavalcante (    ) Posto de saúde- Engenho II  

(    ) Hospital em Cavalcante   (     ) Hospital em outra cidade. 

(    ) Agente de Saúde  (      ) outros profissionais de saúde/ qual? _______________ 

(    ) Escola   (    ) Igreja católica  (    ) Igreja evangélica  

(     ) _______________________________________________________________ 

2) Última consulta com um médico ou equipe de saúde da família?  

(     ) faz 1 mês    (     ) foi à 6 meses   (      ) faz 1 ano     (    ) não me lembro  (     ) 

nunca foi 

3) Você já recebeu algum aconselhamento sobre álcool, cigarro ou outras drogas? 

(   ) não  (    ) sim – Se sim, onde? 

____________________________________________________________________ 

4) Você gostaria de saber mais sobre o assunto?   (    ) não  (    ) sim 

Se sim, o que você gostaria de saber sobre este assunto? 

____________________________________________________________________ 
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APENDICE 2 – TCLE . 

 

TCLE  DO QUESTIONÁRIO 

Você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa. Caso autorize, 

este documento tem duas cópias. Uma delas ficará com você e a outra deverá ser 

assinada e entregue aos pesquisadores(as). Caso não queira participar, não haverá 

problema algum. 

O material produzido será de utilidade da pesquisa e para a própria 

comunidade, em formato de relatórios e artigos sem citar diretamente os 

participantes. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do Projeto: USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA KALUNGA DE CAVALCANTE-GO. 

Pesquisadora Responsável: TATIANA OLIVEIRA NOVAIS 

Telefone para contato: (62)8228-2729 (TIM) ou (62) 9844-8790 (Vivo) (pode 

ligar a cobrar). 

Este trabalho tem o objetivo de conhecer as características do uso de álcool, 

tabaco e/ou outras drogas na Comunidade Quilombola Kalunga e fortalecer a rede de 

atenção psicossocial que atende esta comunidade. Você será entrevistado e sua 

entrevista poderá ser gravada. 

RISCOS: Em momento algum momento você poderá se sentir constrangido 

ou envergonhado ao participar desta pesquisa, e você não será penalizado de forma 

alguma caso não aceite participar e você não será identificado. 

BENEFÍCIOS: espera-se com este projeto conhecer sobre o uso de álcool e 

outras drogas da comunidade quilombola Kalunga, produzir um material educativo e 

fortalecer a rede de atenção psicossocial desta comunidade. 

Você tem a liberdade de não participar da pesquisa, podendo avisar a 

qualquer momento do estudo, sem que isto leve a qualquer problema. 

Não haverá identificação dos indivíduos participantes e suas respostas serão 

mantidas em segredo. 

 

Consentimento da Participação da pessoa como sujeito 

Eu, __________________________________________, portador do 

RG:_______________, autorizo que a minha a exibição de minha imagem e/ou voz 

no projeto Uso de Álcool e outras Drogas na Comunidade Quilombola Kalunga de 

Cavalcante-GO. 

Fui devidamente informado e esclarecido pelos sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Goiânia, ___/___/2014. 

 

ASSINATURA:_________________________________________________ 

 

 

 
 



226 

 

 

APENDICE 3–  POESIA 

“É na festa Kalunga, 

Que mostro quem Sou” 
 

Kalunga, povo forte 

Guerreiro e trabalhador 

Com sabedoria e tradição 

Vive entre serras, nos vãos 

Neste grande sertão 

De muita água e riquezas 

Cuidando sempre da natureza 

** 

300 anos de muita ciência 

Benzeção, reza, simpatia 

Sem contar com a raizada 

E as parteiras que pega a meninada 

Com licença, seu doutor 

Mas isso a vida me ensinou 

E minha mãe, meu pai e meu avô 

** 

Carrega o doente na rede 

Na mula, na canoa, no corrente 

Sobe serra e serra desce 

E o doutor não entende 

A peleja da minha gente 

De muita fé e sabedoria 

Se fosse esperto nos ouviria 

** 

É importante lembrar 

Dos Direitos da gente 

E cuidar das nossas crianças 

E dos adolescentes 

E cobrar dos representantes 

Mais saúde e educação 

Estrada, água e atenção 

 

 

 

 

 

 

 

Porque Kalunga, não é só voto não 

É raiz, cultura e tradição 

E festa de Kalunga não  

é lugar de comício, não 

** 

É festa e Romaria 

De Nossa Senhora d`Abadia 

E muita reza, batizado e folia 

Com cachaça, paçoca, dança e alegria 

A gente reúne a família 

Sem se esquecer de beber 

Muita água durante o dia 

** 

Nas festas com o povo reunido 

Numa mesma celebração 

Respeitando os mais velhos 

E abençoando os irmãos 

Deus olha sempre o nosso povo 

E liga o som automotivo não 

Durante a reza, missa ou batizados 

Vamos todos acompanhar 

Os Impérios, as folias, das oito e os Reinados 

** 

Pra arrematar estes versos 

Longe da perfeição 

A comunidade Kalunga recebe 

Comerciantes e visitação 

E vamos todos colaborar 

Com Festeiros, Zeladores e Organização 

Numa só comunhão 

Até o próximo ano 

Sem esquecer o que passou 

Porque é na festa Kalunga 

Que mostro quem Sou 

 

 

 

 

Tatiana Novais (UFG) 

Goiânia, 11 de agosto de 2014. 

 


