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Resumo 

Este trabalho analisa a situação na qual os agrupamentos do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, situado ao norte de Goiás/Brasil e hoje reconhecidos 

legalmente como remanescentes de quilombo enfrentam, nas últimas duas 

décadas, dois processos difíceis: o da titulação definitiva das terras que ocupam há 

cerca de dois séculos e o da interação com outros segmentos da sociedade 

envolvente, que passaram a visitar a região e propor diversos tipos de projetos e 

intervenções. Essa interação produz transformações na cultura e na representação 

da identidade dessa população, mostra também que as representações _da 

socieciade nacional sobre a população negra no país não mudaram muito no último 

século. 

Diante de um processo de produção da diferença cultural movido por essa 

interação entre os agrupamentos e a sociedade envolvente, discute-se sobre as 

mudanças na representação da identidade, na organização social e política dos 

agrupamentos do Sítio Kalunga. 

Palavras-chave: 

Remanescentes de quilombos - identidade - diferença cultural - negros em Goiás -

agrupamentos rurais negros. 



Résumé 

Ce travail analyse la situation que les groupements du Site Historique et Patrimoine 

Culturel Kalunga, situés au nord de Goiás/Brésil et aujourd'hui legalement reconnus comme 

survivants du marronage «Quilombo», affrontent dans les deux dernieres décennies. 

1Is vivent deux processus difficiles caractérisés d'une part, par l'obtention définitive 

de la propriété des terres qu'ils occupent il y a deux siecles, et d'autre part, par l'interaction 

avec d'autres groupes de la société environnante Qui ont commencé à visiter leur région et 

a proposer divers types de projets et d'interventions. 

Cette interaction a produit des transformations dans la culture et dans la 

represéntation de l'identité de cette population et montre aussi que les représentations de la 

société nationale sur la population negre dans le pays n'a pas beaucoup changé dans le 

dernier siecle. 

Devant um processus de production de différence culturelle provoquée par cette 

interaction entre les groupements de la société environnante, il est intéressant de discuter 

sur les changementes de la représentation de l'identité dans l'organization sociale et 

polítique des groupements du Site Kalunga. 

Mots-clé: 

survivants du marronage "quilombo" - identité - différence culturelle - noires de Goiás -

groupements rurales noires. 
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" ... Os grandes mitos das sociedades tradicionais 

procedem de uma explicação total, eles afirmam, dizem o

que é e o que deve ser. A ciência atual não busca mais 

uma visão do mundo totalmente explicativa, o que 

produz é parcial e provisório. A ciência confronta-se com

uma realidade incerta, de fronteiras imprecisas e 

mutáveis, estuda o 'jogo dos possíveis' explora o

complexo, o imprevisível e o inédito. Não tem mais a 

obsessão da harmonia, cede um grande espaço à 

entropia e à desordem, e sua argumentação, enriquecida 

de metáforas e de conceitos novos, descobre 

progressivamente suas próprias limitações." 

(Georges Balandier, 1997. p.10/11) 
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INTRODUÇÃO 

"A Característica mais marcanle cio trabalho de campo 

antropológico como forma de conduta é que ele não 

permite qualquer separação significativa das esferas 

ocupacional e extra-ocupacional da vida. Ao contrário, 

ele obriga a esta jiisão. Devemos encontrar amigos entre 

os informantes e injórmantes entre os amigos: devemos 

encarar as idéias. atitudes e valores como outros tantos 

fatos culturais e continuar a agir de acordo com aqueles 

que definem os nossos compromissos pessoais: devemos 

ver a sociedade como um objeto e experimentá-la como 

sujeito. Tudo o que dizemos, tudo o que fazemos e até o 

simples cenário jisico têm ao mesmo tempo que formar a 

substância de nossa vida pessoal e servir de grão para 

nosso moinho analitico. 
(Geertz, 2001 :45) 

Delimitar de forma exata quando e onde se inicia uma tese, por quais mo

tivações e caminhos, é uma tarefa quase tão complexa quanto escrevê-la. No 

caso desta, muitas inquietações surgiram a partir de observações despretensio

sas sobre os agrupamentos negros rurais reconhecidos como remanescentes de 

quilombos que vivem no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, situado 

nos municípios de Terezina, Monte Alegre e Cavalcante, ao norte do Estado de 

Goiás. Tais inquietações me conduziram à necessidade de um estudo sistemático 

que pudesse respondê-las. 

Este estudo partiu de alguns pressupostos, que foram mudados no decor

rer da pesquisa. Um deles referia-se à identidade étnica compreendida como um 

processo histórico e político, cuja representação parecia estar em aberta crise. 

A partir de 1982, com a divulgação desses agrupamentos pela imprensa 

nacional, diversos segmentos da sociedade envolvente passaram a visitar com 

muita frequência a região. Eu entendia que esse processo de interação dos agru

pamentos com esses novos e diferentes agentes da sociedade envolvente, num 

curto período de tempo, causava um conflito na representação de identidade dos 

primeiros, que eu pressupunha fazer-se de dois modos: um, com referência ao 

lugar de origem, ao agrupamento, e outro, no qual a referência era mais geral e 



indistinta, apenas como "kalunga", tendo em vista que ela se destinava a esses 

agentes, os "de fora". 

Em vista da intensificação das relações entre os agrupamentos e a socie

dade envolvente nos anos 1990, e do recebimento de uma grande quantidade de 

informações diferentes, estabeleceu-se a hipótese de que eles absorveram uma 

boa parte destas noções, sendo que essa apropriação em alguns casos obliterou 

aspectos da cultura local, nestas duas últimas décadas. Selecionando desse 

grande "pacote cultural" da sociedade envolvente elementos que não contradis

sessem sua cultura, os agrupamentos também ressignificaram parte destas in

fluências. 

Estava claro que, frente às necessidades colocadas por situações-limite 

(situações em que os agrupamentos se viram em confronto com pessoas e 

acontecimentos que ameaçam a sua integridade física, permanência na área do 

Sítio Histórico, consequentemente a sua existência), os agrupamentos criaram 

novos mecanismos políticos para sua auto-preservação, a defesa do território e 

preparação para o confronto com a sociedade envolvente e suas (nossas) insti

tuições, ao longo das duas últimas décadas. E, por força das circunstâncias teri

am, ainda, aceito a nominação para todos os moradores do Sítio - Kalunga - de 

acordo com a identidade genérica atribuída pela sociedade circundante aos mo

radores de uma parte do Sítio. 

A pesquisa desconstruiu esse cenário de "comunidade homogênea e isola

da" e levou-me a outros caminhos, outras impressões, e a fazer escolhas. Os 

condicionantes da primeira escolha, por esta área de pesquisa, como ocorreu 

meu envolvimento inicial com os agrupamentos e a inserção no campo, os crité

rios, métodos utilizados para a pesquisa e outras questões que se colocam sobre 

e para o pesquisador, bem como para a consecução do trabalho, seguem abaixo. 

1- O percurso, a pesquisa

A obtenção de subsídios para essa reflexão iniciou-se antes mesmo do 

projeto apresentado para a pós-graduação e foi o impulsionador dele. O interesse 

pelos quilombos do norte goiano moveu um levantamento documental no Arqui

vo Histórico de Goiás, em 1989 e em 1992 1
• A pesquisa fazia parte do 'Projeto 

1 No Projeto Resgate Histórico dos Quilombos (UFG). com o apoio do CNPq - bolsas de Aperfeiçoamento/Pesquisa (de

set/89 a ago/90 e mar/92 a tev/93). 

2 



Kalunga - Povo da Terra', coordenado pela Profa. Ora. Mari Baiocchi, na Universi

dade Federal de Goiás, onde havia me graduado em Ciências Sociais, em 1986/7. 

O primeiro encontro face-a-face com alguns dos "Kalunga" ( de carne-e

osso) foi quando me aventurei, a pedido de Mari, a ser um guia em um passeio 

pelo parque Zoológico, em Goiânia. Leó, Katu, Getúlio e Santino (que tinham en

tre 25 e 40 anos) queriam ver tudo, mas em especial alguns bichos que não 

existiam na região deles e de que já tinham ouvido falar, além da onças que eles 

já conheciam, mas que ali poderiam observar sem o risco de serem atacados. O 

leão, o tigre ("uma onça pintada diferente") e a zebra, parte de uma natureza 

desconhecida, mas que figurava no imaginário deles, como vinda do outro lado 

do mar. "da África mesmo?" pergunta Leó, após a leitura da placa de identifica

ção em frente à jaula do bicho. Após os muitos sorrisos ao brincar com os bichos 

enjaulados, eles lançaram aqueles olhares de curiosidade e desentendimento di

ante de tudo o que me era tão familiar: em torno do parque, os prédios altos, 

com plantas lá em cima, o movimento e barulho incessante dos carros. Foi um 

passeio divertido e marcante, não sei se tanto para eles quanto para mim. Dife

rente deles, que explicam de forma simples e coerente seu território e modo de 

vida, dificultava-me, naquele momento, responder a perguntas aparentemente 

elementares: 

"Como vocês conseguem morar nisso, muitas casas uma em cima da ou

tra?" 

"Como vocês conseguem viver com esse barulho todo, de dia e de noite?" 

Apesar da viagem cansativa, eles não conseguiram dormir na noite anteri-

or, devido aos barulhos da rua. Ao fim do passeio, fui convidada a conhecer a 

terra deles, e não resisti a tal convite. 

Depois de outros encontros, nas reuniões em Goiânia, com pessoas dos 

agrupamentos, em fevereiro de 1990 experimentei a outra face da alteridade: 

estar nas terras deles, ser "o outro", em uma primeira incursão ao Sítio Histórico 

e Patrimônio Cultural Kalunga (doravante apenas Sítio). Inesquecível essa pri

meira viagem, cujas impressões deixo em parte registradas nos anexos - Pesqui

sa e Caderno de Campo. O Sítio me parecia mais bonito ao vivo que em fotos 

que eu já vira, mas somente estando lá compreendi o que Mari queria dizer com 

"serras íngremes e tortuosas". De todo modo, estava diante da possibilidade de 

desconstruir o "mito do trabalho de campo" (Clifford: 1998) mostrado pelos an

tropólogos clássicos. 
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No mesmo ano, em uma segunda ida à região (dessa vez com Mari), de

parei com a ebulição do conflito pela terra, em uma reunião tensa e ameaçadora 

entre moradores locais, autoridades ... e jagunços. Era difícil, naquele contexto a 

dedicação imparcial à reflexão teórica sobre a situação, enquanto sevícias e 

mortes ocorriam na região. Foi imperativo ingressar na campanha que Mari já 

desenvolvia, junto às diversas frentes institucionais, para preservar a integridade 

física e humana daquele povo e de seu território. 

Outras idas ao território se sucederam, em 1992 e em 1993, e o envolvi

mento com questões cruciais, como a proteção à terra, propiciou a observação, a 

cada ano, não só da ampliação das inter-relações entre aquela população e a so

ciedade envolvente, como da instauração de conflitos advindos daí. 

Minha inserção no campo se deu, portanto, na condição de pessoa "do 

Projeto", que auxiliaria na resolução das questões da terra, da escola, da melho

ria das condições de vida daquele povo. Posteriormente, estabeleceram-se laços 

de amizade e confiança com algumas famílias, pelas quais passei a ser apresen

tada como uma pessoa amiga, muitas vezes vinculada à pessoa e/ou ao trabalho 

de Baiocchi. Em 1997, as expressões "essa aqui já é kalunga" e "ela é de nós" 

foram usadas mais vezes com referência a mim nas apresentações para familia

res e amigos. Senti, então, sete anos após minha primeira ida à região, que certa 

empatia tinha se estabelecido em bases estáveis. 

Em concomitância com estas atividades, acompanhei a retomada das dis

cussões acadêmicas (ABA, ANPOCS, e diversos seminários) sobre as populações 

negras em condições de vida rural, sobre a nova categoria que nos coube expli

car - os remanescentes de quilombos - e sobre as especificidades e a proteção 

dos territórios delas 

A busca de material de campo para o trabalho acadêmico na pós

graduação iniciou-se, de forma mais sistemática, em 1996 (ano em que elaborei 

o projeto para pesquisa na área), com duas incursões, em julho e depois em se

tembro, de 6 e 13 dias (respectivamente) no território "Kalunga" propriamente, 

em outros dias nas cidades do entorno e em Goiânia, nas instituições envolvidas 

com a população. Em 1997, retornei à área em janeiro e em agosto/setembro. 

Em cada incursão de quinze dias percorri diversas localidades dentro do territó

rio, e retomei contatos nos municípios do entorno nos dias que se seguiram. De

vido à transição do mestrado para o doutorado e, principalmente, por falta de 

recursos, voltei à área somente em agosto/setembro de 2000, após o exame de 

qualificação no doutorado. Nesta última ida ao campo fiquei por cerca de um 
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mês. No Sítio, fazendo mais observações e tentando complementar as anterio

res, e nos três municípios do entorno, revisitando com mais entrevistas e muitas 

conversas informais, por certo mais elucidativas. Um cronograma mais detalhado 

das idas a campo segue nos anexos. 

As entrevistas e conversas informais foram dirigidas, na maioria, aos 

adultos, pais e mães de família entre 25 e 45 anos, e aos mais idosos, privilegi

ando cinco dos principais agrupamentos integrantes do Sítio: Riachão, Saco 

Grande, Vão do Moleque, Contenda, Ribeirão dos Bois/Ema, que aglutinam es

trategicamente outros agrupamentos próximos e/ou afins. Usando vários critéri

os, dividi o Sítio em três grandes áreas, não exatamente coincidentes com os 

limites dos municípios em que se situam, conforme explicito no capítulo II. Os 

assuntos abordados nas conversas variam bastante, mas a questão da garantia 

da terra/território é tema constante. As perguntas dirigidas (principalmente sobre 

a origem, a auto-identificação e identificação de outros agrupamentos dentro do 

sítio) tiveram sua saturação nos locais, faixas etárias e anos consecutivos, quan

do da repetição de respostas por mais de 80% dos entrevistados. Assim os ou

tros 20% foram preservados das mesmas perguntas. 

Mesmo sendo, em princípio, individuais, algumas entrevistas tornaram-se 

reuniões, às vezes até polêmicas. Na intervenção de outros ouvintes transparecia 

a preocupação em garantir a coerência do discurso do grupo; às vezes , em con

trolar as informações que devem ser repassadas ao entrevistador ou em preser

var a privacidade de certas informações que poderiam ser prestadas, com ex

pressões como "esse é assunto da família", "isso é com eles lá". Os moradores 

do Sítio são ciosos quanto à possibilidade dos "agravos" ( ofensas) aos parentes e 

conhecidos. A observação tenta complementar as falas com os modos como o 

corpo fala: os gestos, expressões do rosto traduzindo sentimentos diversos de 

quem fala e a respeito do que/de quem se fala ( contrariedade, reprovação, sa

tisfação, saudade, tristeza). Expressões que às vezes traduzem que o "ontem" de 

que o entrevistado fala refere-se a um, dois, três anos passa-

dos*. Essas tantas linguagens compõem e muitas vezes explici

tam o conteúdo do que não é expresso pela fala, mas é dito 

(Gusmão: 1990). A pesquisa se fez por meio da observação par

* Trato das re

presentações de 
tempo e espaço 
no capitulo V. 

ticipante, e não poderia ser diferente, dado ao modo de minha inserção junto 

àqueles agrupamentos. Tal participação foi muitas vezes exigida e, embora evi

tasse emitir opiniões com senso de valor, elas muitas vezes foram solicitadas, 

bem como minha intervenção, especialmente junto a pessoas "de fora", com as 
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quais muitas vezes intermediei conversações. Também por isso, embora até 

tentasse, nunca tive a ilusão de ser uma observadora neutra e imparcial. Tive a 

pretensão de tentar sempre estabelecer um de campo de interação (Oliveira: 

1996:20) que possibilitasse o acesso ao desvelamento de uma cultura que não é 

a minha. 

2 - Redescobrindo o trabalho de campo 

A primeira ida ao campo sempre é marcada pela expectativa de que o pes

quisador passe por aquela transição mágica de "desconhecido" a "aceito" descrita 

por Geertz (1989) na briga de galos balineza (mas não se fazem mais "nativos" 

como antigamente ... ). Essa "aceitação", se é que ela acontece, faz-se em diver

sos momentos e de diferentes modos. Ao menos em relação aos agrupamentos 

"Kalunga", numericamente grandes e espacialmente dispersos, a aceitação se dá 

em vários níveis, e pode mesmo não acontecer para algumas pessoas, indepen

dente quanto se freqüenta a região. Ademais, a presença do pesquisador des

perta sentimentos muito variados, desde a alegria de receber a "visita", a tristeza 

e/ou preocupação por não ter víveres e condições "ideais" ( de fartura) para ofe

recer ao hóspede, ciúmes pela maior atenção a determinados membros da famí

lia, ou por não ser visitado. Tais sentimentos impõem situações delicadas, nas 

quais o pesquisador, além de ter que conciliar o tempo disponível com as condi

ções e necessidades da pesquisa, não pode ferir susceptibilidades de pessoas que 

lhe são importantes e caras. É difícil explicar, por exemplo, por que, após viajar 

mais de 1600 km ( de São Paulo até o Sítio) e ficar por duas, três semanas no 

Sítio, não pude despender de mais um dia e andar, ou cavalgar, mais 20, 30 km 

para fazer uma visita a determinada pessoa. E tem as encomendas, as fotos, as 

notícias ... Um evento importante que determinada família gostaria que fosse 

visto. Mas até que ponto é importante "estar lá"? 

A presença do pesquisador muitas vezes modifica a ocorrência de certas 

atividades, tornando-as mais ou menos prestigiosas porque são observadas, fo

tografadas pelo estrangeiro. E, se elas se tornam mais prestigiosas, ampliam-se 

os interessados em desenvolvê-las ou prestar informações a seu respeito aos 

observadores. Assim, por vezes percebi que a presença do pesquisador ( e de 

outros "de fora") freqüentemente atrai novas pessoas ou grupos etários a ativi

dades que eram, até então, de menor interesse a estes que, muitas vezes, asse

nhoram-se delas como uma parte importante de um patrimônio que já lhes per-
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tencia. Isso acontece nas grandes festas religiosas e, de certa forma, é impor

tante para retroalimentá-las. Presenciei uma ocorrência em agosto/2000, quando 

as crianças e adolescentes da escola do Saco Grande foram convocados para en

saiar uma dança que já não se pratica, o Boilé, e os mais velhos foram chamados 

para ensiná-los. Os professores locais reforçaram então a importância de asse

nhorar-se da tradição, especificidade a ser mostrada com destreza aos "de fora", 

na festa do Vão de Almas. É inegável a satisfação do pesquisador quando sua 

presença e intervenção ocasiona tais atitudes, mas ela é necessária? 

Mas os dilemas do trabalho de campo não se encerram por aqui. 

3 - Uma estranha em exposição: a observadora observada 

Não posso deixar de dizer algo acerca do desconforto de ser diferente, 

uma estranha, constantemente observada e diversas vezes testada em provas de 

honestidade, confiabilidade e seriedade. A curiosidade nativa fica aguçada em se 

tratando de uma mulher, jovem, viajando muitas vezes sozinha para onde não 

tem parentes ... Como é isso? 

A troca de informações pessoais, desde o início, é uma condição que se 

coloca a despeito da vontade de aceitá-la e é imprescindível para a obtenção da 

confiabilidade. Ademais, é impossível não compartilhar um pouco do que se é 

com as pessoas com que se trabalha, ou, como observou Geertz (2001), o tra

balho de campo antropológico "não permite qualquer separação significativa das 

esferas ocupacional e extra-ocupacional da vida. Ao contrário, ele obriga a essa 

fusão." 

Ao menos de início, as perguntas foram feitas quase que exclusivamente 

pelas mulheres, com bastante sutileza. Na incursão de jan/97 fui mais seria

mente inquirida acerca da situação de vida: moradia, estado civil/situação famili

ar. Tal fato, corriqueiro com os que se aproximam mais da comunidade ou por 

maior tempo/período e, por certo, parte do processo de aceitação, exigia que eu 

me classificasse em uma das categorias nativas. Diante da dificuldade experi

mentada na classificação dentro das situações referentes às mulheres locais 

(solteiras e ainda residentes na casa dos pais ou casadas), forneci as explicações 

ao primeiro homem a perguntar sobre elas. Diante da resposta, ele explicou, com 

bastante cuidado para não ofender, que as mulheres do lugar vivem, até se ca

sarem, com os pais. Depois são casadas e vivem com marido e filhos e, eventu

almente, se estão descasadas ou viúvas e morando independente dos pais, elas 
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são consideradas "donas da sua vida", categoria que poderia servir para que eu 

me incluísse. 

Em outra série de perguntas, iniciadas pelas relações com a família, fui 

questionada sobre casamento e constituição da família ( o que geralmente acon

tece com as mulheres locais ainda na adolescência). Questionaram-me acerca da 

possibilidade de casamento com um homem do lugar. Respondi (sem a preocu

pação de ser "politicamente correta") com termos simples que, apesar de existi

rem lá muitos homens bonitos e atraentes, um casamento não teria sucesso em 

virtude das diferenças entre nossos modos de vida e da difícil adaptação de uma 

das pessoas, que teria de abrir mão de viver em seu lugar de origem, junto aos 

seus. Posteriormente foram citados alguns casos de casamentos entre moradores 

do Sítio e pessoas "de fora" que não resistiram por muito tempo, principalmente 

nos casos em que a mulher se mudou para a região e "não acostumou". 

Outra fator que fala sobre esta exposição do pesquisador é o corpo em si*. 

Ele fala da diferença cultural que se mostra pelas for- *Sobre o significado do cor-

d l.d 
' · 

d 
, · po do tocar e técnicas corpo-mas e I ar com o propno corpo, as tecmcas corpo- .' . . . d' 1 ra1s e 1mprescm 1ve ver 

rais, o modo de andar, de sentar, de cavalgar, de ves- Mauss ( 1974) e Montagu

( 1988). 
tir-se, a cor (a brancura) que muitas vezes foi motivo 

de ironia, outras de estranheza: muitas vezes fui tocada por crianças pequenas e 

até mulheres adultas que queriam tatear essa diferença. Em um episódio em que 

fui me banhar (no Ribeirão dos Bois) com três meninas de cerca de sete anos, 

elas se puseram a rir incessantemente quando me lavei e saí da água. Lhes per

guntei então do que riam. Elas, quase não conseguindo falar em meio às garga

lhadas, responderam perguntando: "você é dessa cor mesmo?" e ainda comple

taram "você Java, Java, e fica assim mesmo?". Lembrei então que elas estavam 

me observando atentas, todos os dias quando, logo de manhã, eu passava o 

protetor solar esbranquiçado sobre meus rosto, pescoço e outras partes que fi

cariam expostas àquele sol ardente. Em outras horas, também o indispensável 

repelente a insetos. Não é difícil deduzir que elas esperavam que, após eu me 

lavar, aparecesse em minha pele a cor "natural" as pessoas da região - mais 

próxima à delas. 

De frente a este corpo estrangeiro (o meu), o desenrolar de uma outra 

cultura compõe quadros, cenários e cenas sobre os quais me proponho a forne

cer uma interpretação, buscando desvendar como, "com que", "por meios de 

que"* esses outros se percebem e articulam seu universo cultural. 
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Algumas condições que ficam expostas ao leitor me possibilitaram o estra

nhamento: ser de uma * Tenho em mente as limitações que Geertz enfatiza na busca

antropológica em campo: .. A meu ver o etnógrafo niio percebe -
outra cultura, citadina, ur- principalmente não é capaz ele perceher - aquilo que seus in-
bana, desenraizada dos formantes percebem. O que ele percebe. e mesmo assim com 

hastante insegurança. é o ·com que·. 011 por meios de que', ou 
laços de família extensa e, ·através dt! que· (ou st!ia Lá qual for a expressão) os outros per-

de certo modo, da referên- cebem. Em país de cegos, que. por sinal. siio mais observadores 

eia territorial de "minha 
que parecem. quem /em um olho niio é rei. é 11111 espectador:· 
(Geertz. 1997:89) 

cidade" (há 13 anos vivendo em outros lugares, longe da família). 

" .... A ciência atual não busca mais uma visão do 
mundo totalmente explicativa, o que produz é parcial 

e provisório. A ciência confronta-se com uma realidade 
incerta, de fronteiras imprecisas e mutáveis, estuda o 

'jogo dos possíveis' explora o complexo, 
o imprevisível e o inédito .. "

(Balandier, 1997) 

Diante da cultura que me foi exibida em diferentes momentos, ao longo 

destes últimos anos, tenho como ponto de partida esse "jogo dos possíveis" a 

que se refere Balandier, busco um ordenamento desse universo tão cruamente 

real e ao mesmo tempo mágico. 

Mesmo com a dificuldade de dar por encerrada a pesquisa, ou pelo menos 

uma fase dela, cultivo a pretensão de que esse trabalho possibilite o enfronha

menta no seio de uma cultura que está em acelerado processo de transformação, 

o qual tem provocado o conflito e o confronto entre idéias e valores que com

põem a referência de mundo daquela população. Essa tensão, observada na úl

tima década, propiciou a sensação de usufruir de uma oportunidade rara: discutir

essa mudança cultural enquanto ela está se processando de forma tão veloz e,

talvez, no seu momento mais gritante.

Se, por um lado, é dada essa possibilidade no tempo histórico, e com o 

instrumental da antropologia, por outro é da maior importância equacionar as 

implicações dessas transformações culturais e políticas propiciadas pelo maior 

envolvimento entre a chamada sociedade envolvente e esse tipo de população, 

ou, dito de outro modo, como se dão os mecanismos de construção da diferença 

cultural. É preciso saber de que forma essas populações se organizam nessa 

nova realidade de maior interação, até que ponto suas culturas imprimem as 

marcas do que estes povos orgulhosamente chamam de 'tradição' e que lhes dá 

uma identidade distinta dos roceiros, caipiras, sertanejos, capiaus e outros tantos 
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nomes que se atribuem aos camponeses ou rurícolas do interior brasileiro. Tem

se o intuito de saber também o quanto as "descobertas" antropológicas contribu

íram para o avanço sobre essa "fronteira" cultural, uma frente de confronto que 

concorre com a luta pela terra, que eles vêm conquistando e reconquistando 

durante os dois últimos séculos. 

4 - A efervescência das "comunidades rurais negras" 

a partir do final dos anos 1970 

Este trabalho insere-se numa linha de pesquisa que se convencionou cha

* A populações negras têm sido 

caracterizadas com maior fre

quência como a composição dos 
segmentos preto e pardo, cate

gorias utilizadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta

tística nos censos decenais. En
tre as populações rurais do Cen
tro-Oeste o termo ·'negro" é 
pouco utilizado, Bandeira ( 1988: 
24) observa seu uso em Vila
Bela (MT) como ·'conotativo de
inferioridade social e cultural". 

Na área onde se desenvolve a 
pesquisa (região do norte goia
no), os moradores se reconhe
cem e são reconhecidos como 
pretos. 

mar de estudos de populações negras* em condições 

de vida rural no Brasil. Com inspiração nos clássicos 

trabalhos sobre relações raciais de décadas anterio

res, os estudos antropológicos nessa linha têm como 

marco o final dos anos 1970 e início dos 80 com a 

produção de diversos trabalhos, a maioria vinculados 

a programas de pós-graduação e que, na Universi

dade de São Paulo, tiveram a orientação do Prof. 

João Batista Borges Pereira2
• Deste período torna

ram-se mais conhecidos os trabalhos de Neusa Gus

mão (1979), sobre Campinho da Independência 

(RJ); de Mari Baiocchi ([1981]1983), sobre Cedro 

(GO); de Renato Queiroz (1983), sobre Ivaporundu

va (SP); de Peter Fry & Carlos Vogt (1986), sobre o Cafundó (SP); de Anita 

Monteiro (1985) sobre Castainho (PE); de Maria de Lourdes Bandeira (1988), 

sobre Vila Bela (MT), entre outros. Discussões sobre a produção desta época têm 

sido apresentadas em diversos trabalhos mais recentes, (alguns dos quais listo 

abaixo) e são a tônica de Cantanhede Filho (1996). Esta nova safra de trabalhos 

traz à tona as discussões sobre a regulamentação das terras de negros e da ca

tegoria "remanescentes de quilombos", refletindo as polêmicas surgidas nos fó

runs acadêmicos, diante da possibilidade instituída pelo Artigo 68 do Ato das Dis

posições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 19883
• 

2 Além dessa temática, o projeto de pesquisas implementado pelo Prof. Borges Pereira abrangia 
outros três enfoques: o negro e a comunicação, o negro em contexto religioso e o negro no siste
ma de relações raciais (Borges Pereira: 1981). 
3 Aliado a este, os artigos 215 e 216 Da Cultura, que tratam da proteção ao patrimônio histórico e 
cultural transformam-se em instrumental para a regularização fundiária de tais comunidades. 
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O Artigo versa sobre o reconhecimento legal e titulação das terras dos 

"remanescentes de comunidades de quilombos". Com ele as questões ligadas à 

posse da terra e à territorialidade das populações rurais negras se colocaram na 

pauta de um número maior de especialistas e de instituições acadêmicas que 

passaram a pesquisar e atuar junto a estas populações, caracterizando o que 

Arruti (1997) chamou de "translação de 'especialistas' (ONG's e antropólogos)". 

A discussão sobre a nova categoria e a ressemantização ou atualização da 

noção de quilombo causou controvérsias em muitas das reuniões científicas, 

como as da ABA
4 e ANPOCS, bem como na II Reunião Nacional sobre Sítios His

tóricos e Monumentos Negros, em 1992, que congregou especialistas de 14 ins

tituições, além de militantes e outros interessados, para oferecer subsídios à re

gulamentação do Art. 68 da ADCT. Em algumas destas reuniões, certos historia

dores que trabalham com o tema se opuseram abertamente à atualização da no

ção colonial de quilombo, suscitando animosidades e colocando-se na contramão 

dos autores e trabalhos recentes que, à luz de novos dados, problematizam a 

concepção simplista de quilombo "apenas como reduto de negros fugidos" (Reis 

& Gomes: 1998). Assim, a década de 1990 enriqueceu esta discussão com traba

lhos que ora forneciam elementos novos (inclusive de outras áreas como a histó

ria, geografia, arqueologia e o direito) para a constituição da categoria "rema

nescentes de comunidades de quilombos", ora serviam à própria defesa dessa 

categoria. Dentre as publicações, destacam-se as coletâneas da ABA/ O'Dwyer 

(1995) e de Reis & Gomes (1998), os trabalhos de Gusmão (1991, 93, 95, 95a, 

96), Leite (1991, 93, 96, 99), Bandeira (1991), Marin (1995), Carril (1995), Al

meida (1996, 98), Carvalho (1996), Munanga (1996), Ratts (1996), D. Silva 

(1996), O. Silva (1996), V. Silva (1997), Andrade (1997), Arruti (1997), Price 

(1998,99), Funari (1998). 

O surgimento da categoria e o reconhecimento dos "remanescentes" trou

xe ao cenário dos estudos sobre populações rurais negras e aos antropólogos 

várias inquietações. Uma das mais freqüentes tem sido a de traduzir, para a lin

guagem jurídica e institucional, o sentimento e as relações que envolvem tais 

populações e sua terra/território, no sentido de que, conforme ressalta Gusmão, 

4 A Associação Brasileira de Antropologia realizou, ao menos, três reuniões importantes para o 
tema, uma sobre o papel da perícia antropológica em processos judiciais (publicada em 1994), 
outra abordando diretamente o assunto e que resultou na coletânea Terra de Quilombos ( 1995) e, 
na RBA de 1998, um grupo de trabalho. Outras organizações como o Núcleo de Estudos sobre 
Identidade e Relações Interétnicas - NUER, a Comissão Pró-Indio e a Fundação Cultural Palmares 
contribuíram com diversas publicações (vide bibliografia). 
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o espaço habitado por elas ultrapassa o mero espaço físico da terra. É um espaço

de vivência coletiva e não apenas um lote de terras demarcado e delimitado pela 

lei (1995a:121). Tal espaço coletivo é onde " .. com a família e entre parentes, os 

negros camponeses estabelecem as regras e as práticas referentes ao uso indivi

dual e coletivo da terra; organizam a vida familiar e as relações entre parentes; 

definem os direitos de uso dos bens essenciais ( ... ) e constroem uma visão de 

mundo." (idem, idem, pp. 123). 

Assim, as definições usadas nem sempre parecem satisfatórias às institui

ções jurídicas e administrativas, incumbidas do reconhecimento e legalização das 

terras de tais remanescentes. Tais instituições, no intuito de atender aos quesitos 

legais, requerem uma objetividade na apresentação de critérios gerais para a 

definição desta categoria que poderia levar ao reducionismo de sua alteridade 

(Arruti: 1997). Acresce-se a isso a dificuldade em adequar estudos extensos, 

quando estes já existem (teses, p.e.), ao formato de relatórios sintéticos e obje

tivos para compor os processos. Isso atrapalha o trabalho do antropólogo, que 

lida com diferentes processos de formação de tais grupos, realidades e historici

dades diversas e mesmo, por vezes, com a própria dificuldade de identificar os 

sujeitos do direito, como lembra Leite (1994). 

Outro embaraço observado em tais publicações refere-se à indistinção en

tre terras de uso comum e de ocupação comum, consideradas freqüentemente 

como sinônimo. É importante observar a existência de terras que combinam as 

seguintes características: propriedade individual e uso coletivo; propriedade indi

vidual e uso individual; propriedade coletiva e uso coletivo e também propriedade 

coletiva e uso individual, ou que, em determinados períodos, prevalece uma das 

regras e em outro período esta se modifica, sem causar nenhuma estranheza ou 

conflito no interior dos grupos. Uma observação feita de modo superficial pode, 

facilmente, incorrer no erro da indistinção entre estes diversos sistemas ou es

quemas referentes ao uso e propriedade da terra nas populações rurais negras, 

ou em outros grupos rurais ditos tradicionais. 

Outra dificuldade reside, muitas vezes, na dissociação dos interesses des

sas populações e dos responsáveis pelo "reconhecimento", no que se refere ao 

modo da titulação. Enquanto que elas já têm uma regulamentação interna sobre 

a propriedade e uso de suas terras ( que não é igual em todas elas), as institui

ções buscam impor uma regulamentação "igual", baseada em um título único e 
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coletivo para cada área "reconhecida". Com esse intuito, a legislação paulista que 

trata do reconhecimento e titulação de terras dos remanescentes de quilombos5
,

a primeira iniciativa genérica tratando do tema, impõe a titulação coletiva como 

condição sine qua non para que o Estado emita tais títulos, após o processo de 

identificação e reconhecimento de tais remanescentes. Essa situação fez com que 

alguns dos grupos procurados para a regularização fundiária de seus territórios 

não quisessem "ser reconhecidos" como remanescentes de quilombos, mesmo 

com os benefícios6 que poderiam ser proporcionados àqueles grupos pela institui

ção responsável, caso fossem enquadrados nesta nova categoria. Eles dispensa

ram a assistência governamental em detrimento da possibilidade de terem seus 

títulos individuais coletivizados e terem que se adaptar a uma nova organização 

política para a administração da área e, por extensão, do grupo. 

O tratamento homogeneizador que as instituições tentam impor para a 

regulamentação das terras dos agrupamentos de remanescentes de quilombos 

deixa a impressão de que, entre os seus dirigentes, ainda prevalece a visão ro

mantizada de quilombo, quiçá inspirada pelos clássicos trabalhos de Edson Car

neiro, Clóvis Moura e outros autores sobre a "República" de Palmares. Sobre essa 

concepção de quilombo, Reis & Gomes (1998) observam que: 

"Muitas vezes, sem querer, esses autores (Nina Rodrigues e Edison Car
neiro) inspiraram uma concepção popular de quilombo enquanto comuni
dade isolada e isolacionista que pretendia recriar a África pura nas Améri
cas. Seria uma espécie de sociedade alternativa à sociedade escravocrata, 
onde todos seriam livres e possivelmente iguais, tal como teriam sido na 
África, uma África consideravelmente romantizada. 

Malgrado o esforço de alguns autores para documentar os sincretismos 
sociais e culturais desenvolvidos nos quilombos desde palmares, subsiste 
nessas interpretações um impulso básico de encontrar 'africanismos' ou 
'sobrevivências' africanas, método consagrado internacionalmente nos 
estudos das culturas afro-americanas por Me/vil/e Herskovits." 

Em vista desses entendimentos, os títulos de propriedade em nome coleti

vo, propostos pelas instituções, são destinados a uma única associação dos mo

radores da área que, supostamente democrática, parecer adequar-se perfeita

mente à administração do patrimônio coletivizado. 

No caso dos agrupamentos do Sítio Kalunga encaminhamentos e ações 

diferentes se sucederam por parte do poder público estadual e do federal ( con

forme veremos no capítulo II). 

5 Lei nº 9.757, de 15 de setembro de 1997. Ver também o Decreto n° 41.774, de 13 de maio de 
1997. 
6 Previstos no Decreto acima citado, e executados por meio de recursos e equipe técnica do ITESP
e de convênios feitos pela instituição (com a Fundação Palmares, por exemplo). 
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Se o reconhecimento dos remanescentes de quilombos demonstra uma 

certa remissão nacional para com uma parte da população cuja história foi an

corada nas injustiças sociais, a concretização dessa conquista - a titulação das 

terras - é processo complexo e passa longe da simplicidade das boas intenções. 

Outras questões acerca da definição das categorias adequadas para os "rema

nescentes de quilombos", bem como sobre a atualização do próprio conceito de 

quilombos, serão discutidas no capítulo III. 

Este estudo imerge na cultura dos agrupamentos do Sítio Kalunga, sem a 

pretensão de entendê-la ou de explicá-la de forma totalizante, mas com a inten

ção de fornecer elementos que permitam refletir sobre o processo de produção 

da diferença cultural, a partir desse caso. Para isso, os primeiros elementos (no 

capítulo I) versam sobre o processo de ocupação do norte goiano pelos bandei

rantes mineradores, a partir do século XVIII, fator que propiciou a formação de 

comunidades negras rurais e quilombos na região. 

O capítulo II mostra que a luta da população pela garantia da sua terra

território requisitou o domínio dos códigos da sociedade nacional - as leis, o "di

reito", sendo entre os "Kalunga" a primeira parte do acesso aos direitos civis bá

sicos foi existir oficialmente, adquirindo documentação pessoa (tema elaborado 

por Soares, 1995, a partir de Baiocchi, 1984); e, em prosseguimento, incremen

tar a interlocução com as instituições. Para tanto explicita-se processo de visibili

zação e reconhecimento dos agrupamentos negros, com a criação do "Sítio His

tórico e Patrimônio Cultural Kalunga" pela legislação estadual e, posteriormente, 

federal. Este capítulo fornece também dados gerais sobre a localização, organiza

ção e configuração social dos agrupamentos. 

No capítulo IV, a construção da estrada que corta parte da área do Sitio 

Kalunga, onde ainda não havia esse tipo de acesso, é o ponto de partida para a 

discussão sobre as relações sociais e econômicas com o entorno, bem como os 

antagonismos entre a vida citadina e a vida no Sítio. 

No capítulo V as representações sobre tempo e espaço constituem o eixo 

para a discussão sobre a memória histórica e mítica entre os agrupamentos. 

Fala-se da constituição do espaço no qual se organizam e pelo qual expressam as 

relações sociais e políticas dentro do Sítio, especialmente do lugar onde se reali

zam as grandes festas religiosas. 

No capítulo VI, a partir do noticiário impresso e de projetos governamen

tais para a população do Sítio, serão expostos os modos como a mídia e as ins

tituições envolvidas têm representado aqueles agrupamentos. Como parâmetro 
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para a análise desses discursos, o capítulo inicia com algumas noções dos séculos 

XIX e XX que balizaram nossa constituição como nação. É interessante ver os 

pressupostos evolucionistas, imbricados nos discursos e ações instituicionais, no 

limiar do século XXI. 

A partir destes parâmetros busca-se, no capítulo VII, a constituição do 

ser/existir como grupo, mostrando as diferentes identidades existentes no Sítio 

Histórico e para fora dele, constituídas, portanto, nas relações com a sociedade 

envolvente. As representações quanto a origem, descendência, raça, cor e situa

ção social a partir do discurso dos pesquisados nos dão a possibilidade de pensar 

sobre essa identidade multifacetada e em mudança. 

Seguem-se as Considerações Finais e a Bibliografia, em que optei por se

parar os títulos referentes à história goiana dos outros textos que nortearam o 

trabalho e, para facilitar a consulta do leitor, listo as fontes hemerográficas cita

das. Incluo ainda alguns anexos, referentes à documentação sobre o reconheci

mento do Sítio Histórico, referentes à pesquisa e a recortes do meu extenso ca

derno de campo. 

Notas técnicas: 

1- no texto, os termos usados pelos pesquisados, bem como citações e

expressões consagradas por outros autores e palavras estrangeiras de uso

corrente, com ou sem aspas, estão grafadas em itálico, outros termos quei

enfatizo estão entre aspas.

2 - Todas as fotografias e figuras são de minha autoria, exceto a fotografia i 

(da Capela do Vão do Moleque) feita por Leopoldo Silva, que aparece no

capítulo V.
-- - -�-------------------
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I - O NEGRO EM GOIÁS: As Mynas de Goyaz 

"Os anligos paulíslas se espalhaoam pelo ;n/erior do <J3rasil afim de caçar os in

dígenas.(.) um paulísla. que peneirou por esse modo nos desertos. afim de agar

rar escraoos. 9Ylanoel Corrêa. chegou. anles de 1670. até um rio chamado <:_Rio 
dos 9lraês. na regíiio que conslilue hoje em dia a prooíncia de Çoyaz. e oollou d 

palría carregado de ouro e índios escraoizados. ( . .) <])elo anno de 16130 outro 
paulísla. <J3arlholomeu <J3ueno da oíloa. chegou ao local onde esld acfualmenle 
siluada CVílla <J3õa e que. nessa época. era ocupada pelos índios pacíficos da 

nação Çoyd. 9ls parcellas de ouro com que se omaoam as mulheres desles sel
oagens lrahiram a riqueza da zona. <])ara submeller os habilanles. 93ueno recor

reu ao eslralagema. na apparência. mais pueril accendeu um vaso cheio de 

aguardenle perante os índios espanlados. e ameaçou-os de queimar da mesma 
maneira a eles e seus rios si ousassem resislir-lhe. " 

(Saint-Hilaire, 1819:280) 

A citação acima é a principal referência, ou, ao menos, a mais conhecida 

do "momento" histórico do desbravamento do sertão goiano pelos bandeirantes 

paulistas. A partir desse mito de origem constrói-se a história do Estado de Goi

ás. Neste capítulo apresento dados sobre a ocupação do norte Goiano, o ciclo 

minerador e a existência dos quilombos, bem como sobre a origem do Sítio Ka

lunga e a constituição da região atualmente. 

As primeiras bandeiras paulistas adentraram pelo Centro-Oeste no século 

XVII, e as notícias sobre o ouro farto levaram à colonização de Goiás, no século 

XVIII. A partir de 1722 os centros de mineração instalam-se inicialmente ao sul

do Estado, levando, para a exploração do potencial aurífero da região, a mão-de

obra do escravo africano e doafro-brasileiro. Muitos dos povoados criados pela 

febre do ouro fácil desapareceram com a mudança da atividade econômica. Cu

nha Mattos, em sua Chorographia Histórica de 1824, fala sobre esse processo, 

quando a decadência da mineração e o desmantelamento dos centros minera

dores já era uma realidade. " .. . No distrito de Pilar existiram mais de 9000 escra

vos: no dia de hoje toda a sua população sempre decrescente e atenuada monta 

a menos de 300 almas inclusive os escravos. Os arraiais da Barra, Anta, Santa 



Rita, Ferreiro, Ouro Fino e outros são montes de ruínas ... " (Matos: 1979:88). O 

esvaziamento dos povoados propiciou, entre outros fatores, uma clara despro

porção entre os brancos que restaram na região e os que o autor chamou "par

dos": 

" .. . Acabou o ouro ou dificultou-se a extração dele; acabaram os brancos e 
não foram seguidos por novos hóspedes, que houvessem de os imitar, 
( ... ). Os arraiais todos continham muitos homens brancos puros; no dia de 
hoje apenas se encontrará em alguns a vigésima parte da população bran
ca ou em pareça (sic) desta primeira cor: e em outros os brancos são para 
os pardos na razão de um para dez!" (idem, ibidem: 85). 

Para Artur Ramos (1949), no que pese a fragilidade das fontes documen

tais a respeito, a maior parte dos escravos que vieram para Goiás eram originári

os de Angola e do Congo. Seguindo os passos de Cunha Mattos, ele faz crer que, 

devido à intensa miscigenação do passado, os mestiços compõem a maior parte 

da população à época. 

Devido à distância da costa e às dificuldades de transporte e abasteci

mento, consoante à mineração implantava-se uma agricultura de pequeno porte 

e a criação de gado e cavalos. O muar (burro) representou por muito tempo o 

principal meio de transporte e, mesmo com a existência recente da estrada, ain

da o representa no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Após 1730 ini

cia-se a segunda etapa da busca pelo ouro na Capitania, com a expansão da em

presa mineradora para o centro-norte e nordeste. Instalam-se densos núcleos de 

população, entre eles Arraias ( 1733), São José do Tocantins ( 1735), Cavalcante 

(1740) e Santo Antônio do Morro do Chapéu (1769), hoje Monte Alegre. Após a 

desestruturação de diversos arraiais, os que resistiram constituem-se, ainda 

hoje, em pequenos e carentes municípios, com pequena movimentação econômi

ca, baixa arrecadação e, conseqüentemente, muitos problemas estruturais a se

rem solucionados. 

Historiadores atuais têm se preocupado em explorar a história goiana do 

período do ouro. Com esse intuito, Salles (1983) reconstitui a presença do escra

vo na formação econômica do estado e a articulação de numerosos quilombos, 

rebeliões e "protestos do escravo ao domínio do branco". Aponta ainda para do

cumentação que menciona a existência, em 1760, de "alguns quilombos no vale 

do Paranã, onde se congregavam 200 pretos" ( o rio Paranã atravessa o Sítio 

Histórico). A autora retoma em sua tese o intenso comércio aurífero que movi

mentava a região do norte goiano, e destaca que, em Arraias " . . .  tirava-se o ouro 

das faisqueiras e das entaipavas, por vezes em considerável abundância. Con-
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forme Cunha Matos, a região chegou a render 60 oitavas por batêa, e houve 

noite em que se tirou 3 arrobas" (1983:112). Com o trabalho de 13 mil escravos 

por ano, a Capitania produziu 20% do ouro brasileiro no período de 1736 a 1751, 

cerca de 47.500 quilos (idem: 365). 

A produção de todo esse ouro custava à população escrava condições in

salubres de trabalho e, conseqüentemente, baixa expectativa de vida. Os maus 

tratos levavam os escravos à revolta e as características do trabalho minerador 

possibilitavam a fuga e a formação dos quilombos. As condições geográficas dos 

arraiais, cercados por serras, aliada às condições de fraca vigilância, pois o pe

queno efetivo de feitores armados era totalmente desproporcional à grande 

quantidade de escravos, possibilitava uma fuga fácil em canoas pelos grandes 

rios que cortam o cerrado ou pelas serras. 

"Um particular de Vil/a Boa envia o seu negro a procurar ouro no leito do 
Rio Vermelho, que atravessa a vil/a; o escravo é obrigado a trazer ao se
nhor 900 réis (5 fr.62c.) no fim da semana: tudo o que extráe a mais 
pertence-lhe, e é obrigado a se nutrir." 

(Saint-Hilaire: id: 318). 

Mesmo diante dos riscos da recaptura, dos conflitos com indígenas, dos 

animais e insetos ameaçadores e da escassez sazonal de água nas serras (por 

quase metade do ano), a formação dos quilombos era a alternativa para uma 

vida mais digna e duradoura e contrapunha-se às raras possibilidades legais do 

negro faiscador, do parceiro, do vaqueiro e do agregado, cujo trabalho em pró

prio benefício por vezes era permitido, aos domingos e dias santos (feriados). 

Esse trabalho propiciava a aquisição de recursos para a compra da própria alfor

ria e a dos parentes e também de terras (Salles: 1983; Baiocchi: 1983; Karash: 

1996). Isso ocorreu no caso de Cedro, bairro rural de negros no sudoeste goiano, 

município de Mineiros, estudado por Baiocchi (op.cit.). 

Neste trabalho a autora situa (mapa de 1972) a existência de aproxima

damente duas dezenas de agrupamentos de negros em Goiás, dos quais ela es

colhe inicialmente, para estudo sistemático, Cedro, no sudoeste. Baiocchi en

quadra metodologicamente este grupo ( originário de escravos mineradores) 

como um bairro rural inserido numa "realidade camponesa". No séc. XIX, o bairro 

se formou através da aquisição ( compra) de terras, mostrando uma faceta das 

relações sociais e econômicas da época. Este trabalho da autora constitui-se em 

um guia para o estudo das populações rurais negras em Goiás e vem subsidiando 

pesquisas recentes sobre a temática. No início dos anos 80, a autora passou a 

18 



pesquisar os agrupamentos1 do Sítio Kalunga, no atual norte goiano e suas pes

quisas subsidiaram trabalhos acadêmicos com diferentes enfoques: Soares 

(1995), Real (1997) e Martins (1997). 

No trabalho sobre Cedro, Baiocchi retoma referências feitas à mestiçagem 

em Goiás, a partir de Cunha Mattos e Pohl. 

Em Cunha Mattos (1979) observa-se que a mestiçagem foi amplamente 

praticada pelos Bandeirantes que vieram, inicialmente solteiros, para o Centro

Oeste, gerando uma prole mestiça, a muitos dos quais a liberdade e a aquisição 

de bens tornava-se mais próxima. 

" . . A comarca de Goiás foi descoberta por robustos e intrépidos paulistas e 
mineiros que procuravam ouro e cativavam índios como escravos.( ... ) Os 
conquistadores foram seguidos por inumeráveis portugueses, todos sim, 
mas industriosos: estes e aqueles desprezavam como a inferiores tanto a 
raça africana, como os brasilienses cativos, que os seguiam e engrossa
vam nos trabalhos. ( ... ). Todos os proprietários eram brancos americanos 
ou europeus, celibatários e mui raras vezes entrou na província alguma 
mulher da sua cor." 

(Mattos: 1979: 84). 

Diga-se de passagem que a "integração racial" em Goiás foi feita, no mais 

das vezes, através da preação de mulheres indígenas. No caso dos quilombolas, 

o rapto delas gerava freqüentemente situação de hostilidade com os "gentios",

principalmente os Xavante e Caiapó (Karash: 1966). É comum nas histórias de

famílias goianas o episódio em que uma antecessora índia foi "pega a laço" e in

corporada à família.

Outra fase da expansão das frentes pioneiras para o nordeste goiano foi 

marcada, a partir dos anos 1960, pela construção da Capital Federal e da ponte 

sobre o rio Paranã (Baiocchi: 1985) e, posteriormente, pelo asfaltamento da ro

dovia que faz a ligação daquela região com Brasília e Goiânia, em 1987. A viabili

zação do acesso e a conseqüente valorização das terras atraiu para a região em

presas de mineração, madeireiras e criadores de gado, que levaram o búfalo 

para a região. Estes novos "conquistadores" ocasionaram grandes problemas aos 

moradores do Sítio, onde a maioria não tinha sequer documentação pessoal. Ini

cia-se a fase conflituosa das relações entre os nativos e os chegantes. 

Os séculos XVIII e XIX marcam a existência de muitos quilombos em Goi

ás, a maior parte deles, rapidamente desfeitos por três tipos de forças repressi-

1 optei pelo uso de "agrupamentos", em detrimento de povo ou população, por compreender que o 
termo se adapta melhor à organização social e espacial utilizada no Sítio Kalunga. 
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vas: as bandeiras organizadas pelo governador da capitania; as organizadas pe

los senhores de escravos tentando a recaptura ou obtenção de novos escravos; e 

as nações indígenas. Karash ( 1996) conclui, a partir da documentação do séc. 

XVIII, que os indígenas destruíram mais quilombos que as bandeiras luso

brasileiras. Outros quilombos transformaram-se em povoados, como sugere o 

caso de Quilombos (GO), ou bairros rurais negros como Moinho e Muquem (GO), 

Centro dos Borges e Centro dos Mulatos (no norte do atual estado do Tocantins); 

Chapada dos Negros (extinto povoado no município de Arraias-TO). A documen

tação pesquisada no Arquivo Histórico do Estado de Goiás apresenta freqüente

mente relatos sobre fuga de escravos na região da Chapada dos Veadeiros, parti

cularmente entre 1820 e 1885. Pode-se observar nesta documentação do Arqui

vo, diversas solicitações para pagamento de despesas de alimentação dos escra

vos, presos com freqüência nas cadeias municipais neste período. Infelizmente, 

com a transferência da capital para Goiânia, no primeiro quartel do século XX, 

muitas peças documentais se perderam, dificultando principalmente a consulta à 

documentação do século XIX. 

Na historiografia recente Salles (1983), menciona indícios da existência de 

quilombos no Vale do Paranã e em Arraias. Essas informações são reforçadas 

pelas pesquisas de Karrash (1996), que consultou documentação do século XVIII

sobre Goiás inclusive nos arquivos de Portugal. Esta documentação confirma que 

a população daquela região compunha-se majoritariamente por pretos2
• 

É muito ilustrativo o mapa de Cantão, reproduzido abaixo, no qual, apesar 

da falta de escala e da desproporção entre algumas distâncias ( que no mapa 

aparecem maiores), mostra uma localidade apontada como "mocambo" (desi

gnação também usada para quilombo) entre as referências geográficas mais co

nhecidas no Sítio Histórico: Morro do Moleque, Rio Paranã e Rio Almas. 

2 Segundo o censo de 1779, em Cavalcante 75,9% eram pretos, e em Arraias, 70, 4%. (Karasch:
1996:242) 
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Fig. 1 (acima) - Mapa de Carlos Marie Cantão, feito à partir de mapas da Ins
petoria Federal das Estradas (1913) e do Fr. Reginaldo Tournier (1918), 
para a segunda edição do livro de Renato Mendonça. Fonte: MENDON
ÇA, 1935. 

Fig. 2 - Mapa do Brasil com destaque para o Estado de Goiás. Fonte: IBGE e 
Mapa do Estado de Goiás, com destaque para o Sítio Histórico e Patri
mômio Cultural Kalunga. Fonte: IDAGO, 1996 
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A história oral dos agrupamentos do Sítio Kalunga, reconstituída por Bai

occhi (1982 e 1995), menciona a formação do quilombo a partir das fugas das 

minas de Boa Vista* (Cavalcante/Monte Alegre), de migrações sucessivas e tam

bém da miscigenação com os indígenas que já habitavam a região. 

"Existia uma mina de ouro, ali bem perto ( ... ), nesta mina trabalhavam 
muitos escravos. O nome da mina é Boa Vista, fizeram um rego grande 
para levar água até a mina. Eram maltratados, o trabalho era por de
mais ... " 

(BAIOCCHI: 1982) 

Uma outra versão da origem, que teria sido relatada por "pessoas muito 

velhas de dentro dessas 

veredas" a um funcionário 

do IDAGO (instituto de 

terras que trabalhava na 

região) em 1997, mencio

na um ancestral comum*. 

*"um negro grande e muito forte'·. do qual todos seriam descen
dentes. Tal ascendente --era considerado um reprodutor" no perí
odo da escravidão e. ··usado'" para esses fins pelos senhores de 
escravos. inclusive sendo .. emprestado·· para outros senhores para 
--emprenhar" suas e cravas, por isso tinha muitos filhos por todo 
lado. Certo dia. cansado daquela vida, fugiu com muitos de seus 
filhos e mulheres e povoaram a região. 

Como não houve qualquer outra menção a tal mito pelos moradores da região, 

ele será desconsiderado para este trabalho. Vale observar, entretanto, que essa 

versão expressa a representação deste funcionário, agente da sociedade envol

vente, diante de uma sociedade diferentemente organizada em relação às que 

ele mencionou conhecer pelo interior goiano. 

Mas, vejamos esse cenário mais de perto. 

Partindo de Brasília (DF), no sentido nordeste rumo à Chapada dos Vea

deiros, segue-se por uma estrada pavimentada e quase deserta. É a GO-060, de 

onde se avistam campos ao longe. A grande luminosidade propiciada pela altitu

de do Planalto Central e o azul intenso do céu encantam e envolvem qualquer 

espectador menos atento. Contrasta com esse azul a paisagem do cerrado, com 

suas árvores contorcidas e disformes, os vários tons de verde que podem ser 

vistos durante o percurso e, na maior parte do ano, vários arbustos floridos, que 

até parecem ter sido cuidadosamente plantados à margem da rodovia. Na região 

da Chapada propriamente dita, após São João da Aliança, iniciam-se as serras 

que abrigam uma natureza quase intocada. A Microrregião Chapada dos Veadei

ros comporta 80% do que restou de mata nativa no Estado de Goiás. São muitas 

cachoeiras, rios de águas claras que descem das rochas de cristais. Neste patri

mônio há uma área de preservação ambiental, o Parque Nacional da Chapada 

dos Veadeiros, administrado pelo IBAMA. Em meio a tantas espécies faunísticas e 
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florísticas, algumas em extinção, habitam alguns grupos oriundos de outras regi

ões do país, conhecidos como "alternativos". Saídos das metrópoles em busca de 

vida mais tranqüila e de uma maior convivência com a natureza, remetem-nos ao 

Movimento Hippie dos anos 1960. Nos anos 1980 o lugar foi palco do primeiro 

encontro mundial de eco-esotéricos. O parque é bastante visitado, principal

mente por turistas "ecológicos" e, para acomodá-los, a cidade de Alto Paraíso 

dispõe de uma hotelaria bem peculiar. Avistam-se ainda, nesta cidade de pouco 

mais de seis mil habitantes, algumas construções "alternativas" totalmente dís

pares em relação ao restante das outras e à arquitetura predominante nos muni

cípios próximos, e que se destacam mesmo para quem apenas passa pela rodo

via. Dela também pode ser vista uma usina de beneficiamento de lixo, construída 

sob os auspícios da WWF (Fundação Mundial para o Meio-Ambiente). Esta orga

nização não-governamental tem uma sede no município, também na margem da 

estrada, por sinal, uma bela casa de madeira. Devido ao turismo, este município, 

situado a pouco mais de 200 kms de Brasília, é um dos maiores empregadores 

da região. Avançando mais 60 km, chega-se a Terezina de Goiás, onde a estrada 

se bifurca: seguindo-se à esquerda por mais 26 km até Cavalcante; à frente, por 

mais 80 km, chega-se a Monte Alegre de Goiás. Estes três últimos municípios 

abrigam o território do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. 

Os dados mais recentes do IBGE (censo 2000) apontam para uma popula

ção de 18629 habitantes nos municípios de Monte Alegre, Cavalcante e Terezina 

( este último criado em 1988, a partir da emancipação de um distrito de Cavai

cante). No Sítio habita uma população aproximada de 4000 pessoas, o que cor

responde, atualmente, a mais de 1/6 do total de moradores dos três municípios. 

A economia predominante na região é a agropecuária, à qual se aliam atividades 

de empresas mineradoras e de extração de recursos naturais como a areia e ma

deira, práticas que promovem o desmatamento e o assoreamento e contamina

ção de diversos rios na região. Entretanto, desde o início de 1997, a exemplo do 

que já se fazia em Alto Paraíso, em Cavalcante e Terezina as prefeituras têm 

empreendido e estimulado o investimento em turismo, tendo em vista principal

mente as belas paisagens do Paranã e de seus afluentes. O rio Paranã nasce na 

fronteira do Distrito Federal (planalto Goiano) e atravessa toda a região, percor

rendo cerca de 500 km, até encontrar-se com o rio Tocantins. Na área do Sítio, 

circundado e entrecortado pelas serras, o Paranã corre por entre algumas en

costas, formando paredes de pedras escuras que compõem um belo cenário. 
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A exploração do potencial turístico tem atraído para a região novos inte

ressados na aquisição de terras para a construção de hotéis-fazenda, os quais, 

juntamente com os proprietários rurais requerem melhorias na infra-estrutura: a 

construção de estradas e a eletrificação da zona rural. Para o sucesso dessas rei

vindicações junto ao governo estadual, os prefeitos têm utilizado a argumentação 

de que tais benefícios servirão também aos "carentes Kalunga", para os quais é 

solicitada a isenção de pagamentos dos custos de construção e/ou instalação. O 

Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás - IDAGO, representado 

pelo seu ex-presidente (até 1998), intermediou essas negociações, fazendo as 

solicitações de serviços e verbas para os agrupamentos. Retornaremos ao as

sunto adiante. 

A região, limitada ao norte pelo paralelo 13, é composta de serras e apre

senta em algumas das áreas mais planas um terreno arenoso e/ou com cascalho, 

restando poucas veredas apropriadas para agricultura e pecuária. O clima de al

tas temperaturas e a ausência de chuvas durante a maior parte do ano inviabili

zam lavouras sem estrutura técnica adequada. A maioria dos cereais e, princi

palmente, os hortifrutigranjeiros consumidos na região são provenientes do sul 

do Estado. Esses fatores, acrescidos pela escassa oferta de empregos no merca

do de trabalho, falta de assistência médico-hospitalar, etc., promovem uma baixa 

densidade populacional na região: o total dos três municípios, mesmo incluindo 

os do Sítio Kalunga, não chegam a 0,5% da população goiana, conforme os indi

cadores do IBGE no censo de 2000: 

Fig. 3 - Indicadores do censo 2000 do IBGE para os municípios 
abrangidos pela pesquisa. 

População 

homens 

mulheres 

urbana 

1 rural 

total 

Monte Ale-

gre 

3.620 

3.283 

2.752 

4.154 

6.906 

Cavalcante Terezina 

4.844 1.321 

4.289 1.269 

3.639 1.777 

5.484 813 

9.133 2.590 
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Não se pode afirmar com certeza que os agrupamentos do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, localizado em parte dos três municípios, tenha sido 

contemplada neste censo, uma vez que nos anteriores os agrupamentos não fo

ram recenceados e que o total da população dos três municípios diminuiu em 92 

pessoas desde o censo de 1996. Um dos técnicos encarregados de realizar o re

censeamento em Cavalcante afirmou ( em agosto/2000) que o propósito era vi

sitar toda a área rural, "dentro do tempo e dos recursos" que eles tinham. De 

todo modo, as estimativas da população do Sítio utilizadas neste trabalho partem 

de levantamentos feitos na área pelo IDAGO e Projeto Kalunga - Povo da Terra, e 

estão condizentes com as estimativas utilizadas pela Fundação Nacional de Saú

de na região. 

Enfim, dados mais detalhados sobre os agrupamentos do Sítio serão apre

sentados nos capítulos seguintes, bem como sobre a organização social e eco

nômica que se originou desse histórico da mineração, da formação dos arraiais e 

da constituição de uma agricultura que combina a engenhosidade em uma terra 

"dificulitosa" e a utilização de artefatos indígenas. 
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f.1 - O Rio Paranã
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II - O CAMPO DA PESQUISA 

Neste capítulo apresenta-se um resumo da história da luta pela terra e do 

reconhecimento do território ocupado pelos agrupamentos estudados. Mostram

se dados sobre a população, sobre a atuação do Projeto Kalunga, do órgão esta

dual encarregado da regularização fundiária e de outras organizações. Discute-se 

o impacto da ameaça de construção de grandes obras na região e sugere-se uma

divisão da área para viabilizar as ponderações a que se propõe o trabalho. 

1- O Re-conhecimento: a luta pelo território

Os moradores do Vão de Almas, Vão do Moleque, Contenda, Riachão e Ri

beirão dos Bois (apresentados à Academia por Baiocchi, 1982), e outras localida

des conhecidas genericamente por "Kalunga" são hoje legalmente reconhecidos 

* Cada agrupamentos é constituído
por uma família extensa, cujas 
partes - famílias nucleares - resi
dem em casas dispersas pela área 
daquele agrupamento, com distân
cias variáveis entre elas. Os agru
pamentos não configuram vilas ou 
bairros rurais. A disposição espa
cial e o uso da terra serão detalha

como uma população de remanescentes de qui-

lombo. São diversos agrupamentos*, ocupando 

uma área composta basicamente por serras, tom-

bacia, em Goiás, em forma de Sítio Histórico e Pa

trimônio Cultural pela Lei n° 11.409, de 21 de ja-

neiro de 1991, regulamentada pela Lei Comple-

dos no capítulo 4. mentar n° 19 de 05 de janeiro de 1996. Como exi-

gência para a regulamentação da Lei, o órgão estadual responsável pela regulari-

zação fundiária promoveu dois levantamentos sócio-econômicos e elaborou uma 

proposta de "desenvolvimento integrado" para a região (IDAGO: 1994, 1995 e 

1996). O primeiro levantamento foi realizado pelo Projeto Kalunga - Povo da 

Terra, em 1982. 

A primeira Lei obedeceu a recomendação do art. 16 do Ato das Disposi

ções Transitórias da Constituição Estadual de 1989, que determinou a criação da 

"reserva Kalunga". Para isso, baseou-se no art. 68, Das Disposições Transitórias, 

e no art. 5º, Da Cultura, da Constituição Nacional. A Lei teve como subsídio teó

rico e técnico o Relatório Técnico-Científico elaborado pela antropóloga Mari Bai

occhi (1990). E, finalmente, em 1998 o Governo Federal, por meio da Fundação 

Cultural Palmares reconheceu os agrupamentos do Sítio Kalunga como remanes-



centes de quilombo. Tais agrupamentos, que lá se instalaram nos últimos du

zentos anos, constituíram-se, principalmente, a partir das fugas das minas de 

ouro da região, origem apontada pela documentação histórica e arquivística de 

que se falou no capítulo anterior. Baiocchi (1995) salienta que esta origem pro

vável não pode ser atribuída à totalidade dos moradores* do Sítio, visto que a 

ocupação da área se deu em diferentes etapas e apenas alguns fazem referência 

a essa história, na qual também tiveram par

ticipação os indígenas. 

Os moradores do Sítio Kalunga são cer

ca de 4.000 pessoas, vivendo da agricultura, 

da criação de gado bovino, galinhas e porcos, 

da pesca e caça, cada vez mais escassas, e da 

eventual extração de ouro e cristais. 

As condições geográficas do Sítio, cer

cado e entrecortado por serras e de difícil 

acesso, impuseram um certo distanciamento 

(não se sabe até que ponto proposital), em 

relação à população dos municípios do entor

no, com a qual, de longa data mantêm rela

ções sociais e comerciais. Esse comércio con

sistia basicamente na troca do excedente da 

farinha de mandioca feita no Sitio e de pro

dutos como carne ou gado vivo por alimentos 

e produtos somente encontrados na cidade 

(querosene, utensílios, tecidos, sal, etc.). A 

troca envolvia também a prestação de servi-

* O uso do termo morador se faz aqui
diferentemente da utilização feita por 
Pereira de Queiroz ( 1976:28). A autora o 
define como o equivalente de "agrega
do" ou ··sitiante". em função do campe
sinato brasileiro. embora em muitos 
casos tenha a propriedade ou posse da 
terra, a autonomia sobre a força de tra
balho, e utilize equipamentos rudimenta
res. Apesar destas características, o ·'mo
rador" do Sítio talvez se aproxime mais 
da categoria "posseiro" definida pela 
autora. embora lá existam diferentes 
situações em relação à posse da terra 
(ver em Soares ( 1995), e Levantamento 
do IDAGO). O uso da categoria_neste 
trabalho obedece a um critério da identi
ficação nativa utilizada pelos informan
tes, que denomina ·'morador" a pessoa 
que vive no Sítio Histórico e Patrimônio 
Cultural Kalunga, a que tem a "descen

dência''. ao ··nascido e criado" naquela 
região. ou seja, o termo é utilizado para 
referir-se a qualquer um que viva no 
mesmo ou em outro agrupamento, inde
pendente de relações de parentesco ou de 
vizinhança. O termo foi empregado por 
Baiocchi ( 1984) como categoria que 
traduz o ··cidadão Kalunga". Soares 
( 1995) reifica o uso do termo neste últi
mo sentido. 

ços - principalmente, mas não exclusivamente - dos moradores do Sítio Kalunga 

aos moradores de municípios próximos. 

Segundo depoimentos ( colhidos entre os dois grupos de moradores), até 

por volta da metade do século XX os agrupamentos do Sítio constituíram impor

tante mão-de-obra, trabalhando, com seus próprios animais, para o transporte 

de cargas da região até Barreiras (Bahia), onde, com o pagamento de seus ser

viços, adquiriam sal e outros gêneros. A Sra. Santina, do agrupamento de Saco 

Grande, lembra que, até a década de 1950, as compras feitas em Barreiras de

mandavam uma preparação bem anterior. Os cavalos eram deixados de reserva 

durante todo o ano e as viagens aconteciam em outubro: " ... levava o dobro de
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animais, a metade ia levando carga. Naquele tempo era povo nobre e não dava 

fé de sofrimento. (. .. ) Pinga era feita nos engenhos daqui, sal e café vinham da 

Bahia." 

A antiga presença, no território do Sítio, de mascates vendendo utensílios 

e tecidos e de prestadores de serviços aparece igualmente em depoimentos dos 

citadinos do entorno: 

"Meu marido (Manoel Cipriano Souza) era alfaiate. Levava máquina de 
mão e costurava lá para os Kalunga há uns 30 ou mais anos atras. Pai 
(Marcelino de Almeida) andava de cargueiro para vender coisas para eles. 
Ia gente a pé mais de mês para trazer coisas no cargueiro. Depois (o pai) 
negociava em Posse, São Domingos e Veadeiros. ( ... ) Pai de Pedro, Pedro 
Galvão, foi muitas vezes para a Bahia com cargueiro". 

(D. Maroca, 84 anos, moradora de Monte Alegre. Janeiro de 1997). 

Os serviços de vaqueiro e agricultor para os fazendeiros próximos ainda 

são prestados e suprem as carências de recursos provocadas pelos fatores na

turais (secas, enchentes), pela degradação do solo e pela crescente diminuição 

dos excedentes comercializáveis. Cumprem o papel de um mercado de trabalho 

transitório. A saída prolongada ou permanente em busca de trabalho assalariado 

também acontece, e será mencionada adiante. 

Até os anos 1980, a troca de mercadorias mobilizava poucos membros das 

famílias para "descer a serra" levando a farinha. A maioria das pessoas do Sítio 

parecia não ter necessidade ou motivação suficiente para conhecer as cidades 

próximas. 

Outro fator de inter-relações com a população próxima consiste na partici

pação, antes em menor número, dos visitantes nas grandes festas religiosas do 

Sítio. Aliam-se a esses fatores a presença de missionários religiosos, agentes da 

SUCAM, atual FNS (Fundação Nacional de Saúde) no Sítio, e a crescente procura, 

dos agrupamentos, pelo atendimento de saúde nas sedes dos municípios. 

Nas duas últimas décadas, pesquisadores, estudantes, jornalistas e curio

sos visitaram os agrupamentos. E, com a aparição na mídia, a população das 

cidades do entorno ficou com a curiosidade aguçada. Mas visitantes não deseja

dos têm sua parte na história: os grileiros. 

Na região do norte goiano, a grilagem faz parte da história da ocupação 

mais recente da região. A grilagem é o processo fraudulento de posse de terra 

pública ou particular, caracterizado por falsidade documental, usurpação, sendo 

que, quando há ocupantes na área pretendida, é comum o uso da violência. A 
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atuação dos grileiros na região tem por base duas atividades: a retirada dos 

moradores da área e a legalização da posse no cartório do município, mas não 

necessariamente nessa ordem. Duas dissertações recentes em Direito Agrário 

tratam do tema: SOARES (1995) e, mais diretamente, MARTINS (1997). A últi

ma autora destaca que um dos fatores de surgimento da grilagem no Centro

Oeste teria sido a "necessidade dos fazendeiros ávidos por terras para estende

rem suas plantações de café, e de antigos traficantes de escravos, ora 'desem

pregados', dispostos a se aventurarem Brasil adentro". Já no início da ocupação 

do Centro-Oeste esses aventureiros carregavam um estereótipo heroificante 

contrapondo-se ao índio, tido como "nômade infecundo" (Martins: idem: 26), o 

que certamente contribuía para a proliferação desses grileiros. 

Na área do Sitio, nas últimas três décadas, teve início o conflito entre os 

ocupantes antigos e os grileiros, que começaram avançando sobre as terras mais 

acessíveis (planas) e férteis. Esse conflito trouxe novos personagens à área do 

Sítio - os "capangas", igualmente conhecidos como jagunços: homens que tra

balham para os fazendeiros-grileiros, prestando serviços desde a proteção da 

"propriedade", até a invasão de outras terras, usando, para tanto, de agressões 

físicas, morais, ameaças, coação e outros métodos violentos. Traziam em punho 

armas de fogo, papéis "de posse" e polícia "fardada" (militar) de uma das cida

des próximas. Estes personagens corporificam alguns dos aspectos mais indese

jáveis de nossa sociedade: a espoliação, a violência e a crueldade. Restauram 

imagens e sensações que a memória histórica dos agrupamentos mantinha en

cobertas, quase esquecidas... ligadas às atrocidades da escravidão. 

" ... Porque eles não quer que o Kalunga tenha liberdade. Possa ser 
que isso (titulação das terras) seria ruim para os Kalunga, mas até hoje, 
até o presente, tá sendo uma felicidade, que grileiro deixou de tá com

prando terra lá. Os fazendero deixou de tá ameaçado os Kalunga, né. E a 
gente tá vivendo uma vida assim independente e eles não quer que a 
gente viva independente. Quer que a gente fica massacrado debaixo do pé 
deles. Inclusive tem desses candidatos daí que disse se ele ganhar a pre
feito que vai .. vai acabar com o negócio do Kalunga, que não vai aceitar. 
( ... ) nós já sofremos demais debaixo da taca desse povo" 

(Sr. Santino, morador do Vão do Moleque, em setembro de 1996) 

"Taca" era um instrumento tipicamente usado para surrar escravos, uma 

fasquia de madeira, presa por uma correia ao pulso (Michaelis: 1998). Tornou-se 

sinônimo de surra, espancamento. 

Na década de 1980 ingressou no Sítio o Projeto Kalunga - Povo da Terra, 

da Universidade Federal de Goiás, coordenado pela antropóloga Mari Baiocchi, e 
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que tinha em vista a realização de pesquisas. A partir de 1982 o Projeto atuou 

por meio de vários sub-projetos, organizados para atender a solicitações da co

munidade: o sub-projeto Terra realizou convênio entre a UFG e o IDAGO (em 

1983) para a regularização fundiária de áreas que estavam sendo griladas; o 

sub-projeto Saúde levou assistência médica para combater epidemias, como o 

sarampo, e era composto por médicos da rede pública, professores médicos e 

estagiários da Faculdade de Medicina/UFG; o sub-projeto Educação* (do qual 

participei das etapas iniciais) pretendia, inicialmente a alfabetização de adultos 

* Esse projeto utilizava a literatura

oral. recolhida por Baiocchi ( 1991) 
e transcrita em um livreto bilingi.ie: 

com o modo de falar nativo e o do 

nosso português culto. 

que seriam os professores nas escolas construídas 

na região, com as técnicas locais. E o sub-projeto 

Resgate Histórico dos Quilombos (do qual partici

pei), iniciado a partir de 1989, fez pesquisa doeu-

mental sobre a constituição de quilombos na região. 

Outro grupo da Universidade Federal de Goiás, ligado ao Departamento de 

Comunicação, iniciou incursões à área, ainda na década de 1980, produzindo di

versas matérias para jornais goianos e publicações da universidade e exposições 

fotográficas, inclusive uma na área. Este grupo articulou, juntamente com o 

MNU, no final dos anos 1980 o Comitê Kalunga, para lutar contra a construção 

da barragem de FURNAS. 

Num primeiro momento, as informações divulgadas pelo Projeto Kalunga, 

junto à comunidade científica e à sociedade em geral motivaram a imprensa na

cional e internacional a conhecer a área, sendo que a primeira comunicação à

Academia foi feita na 6ª Reunião Anual da ANPOCS, em 1982. No final da déca

da, a pretensa construção de uma hidrelétrica leva aqueles agrupamentos ao 

conhecimento do grande público pela via dos meios de comunicação de massa 

(imprensa regional, a TV Globo, a TV Manchete e jornais de grande circulação 

estiveram na área). Como conseqüência de uma maior divulgação, particular

mente no ano de 1988, em que se celebrou o Centenário da Abolição da Escra

vatura no Brasil, os agrupamentos foram bastante visitados por profissionais da 

imprensa, militantes políticos e curiosos. Isso voltou a acontecer em 1995, 

quando se comemoraram os SOO anos da morte de Zumbi, líder do quilombos de 

Palmares, com um leque maior de visitantes. 

De outro lado, a articulação e mobilização junto ao poder público, a fim de 

solucionar os problemas prementes daquela população, fez com que muitos se 

deslocassem à Goiânia e Brasília para participar de reuniões, seminários, audiên

cias, discussões, elaboração de projetos, protestos, e mesmo para sensibilizar a 
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sociedade, principalmente os parlamentares goianos, quanto à necessidade de 

aprovação da lei, medida complementar à criação do Sítio Histórico pela Assem

bléia Legislativa, em Goiânia. 

Desse modo, os agrupamentos do Sítio Kalunga percorrem os anos 1980 

saindo de um certo anonimato em relação à sociedade envolvente e passando a 

ser notícia na imprensa regional, nacional e internacional* como uma população 

de remanescentes de quilombo que luta arduamente * Publicações em periódicos

pela sobrevivência física diante das intempéries da na-
nos EUA, Itália, Argentina,

França e pela agência Reu-
tureza (secas, enchentes), da grilagem de terras e da ters em outros países. 

ameaça da construção de uma usina, que ocasionaria a inundação de 80% de 

seu território. Adquirem documentação pessoal e título eleitoral (uma vez que os 

analfabetos passaram a ter o direito constitucional de voto em 1988), passam a 

ser alvo de disputa por candidatos de diversos partidos e por militantes políticos. 

O papel desempenhado pela mídia neste processo e as representações que ela 

faz acerca dos "Kalunga" serão discutidos no capítulo VI. 

Nas aparições na mídia e na participação em todos esses processos desta

cam-se a luta pela sobrevivência e o forte apelo pela consolidação da ter

ra/território, por meio da titulação. 

2 - Terra/território - o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

A história dos agrupamentos inicia-se com a ocupação do território do Sítio 

Histórico e confunde-se com a história da terra: para eles essas existências estão 

intrinsecamente ligadas: 

" ... esse lugar, essa terra é nossa mãe. E nós somos filhos dela. Nós não 
podemos viver sem ela, como um filho não pode viver sem a mãe. Se a 
gente fica sem ela, o que nós vai fazer? Quem vai pegar esse menino?" 

(morador do Sítio, em reunião com representantes de Furnas, da 
Fundação Palmares, da Procuradoria da República e membros do 
Projeto Kalunga - Povo da Terra, no Sítio Histórico, em julho de 
1992) 

A ligação vital com a terra ("essa terra é nossa mãe") é um componente 

visível da referência identitária de grupo que, no caso dos agrupamentos do Sítio 

Kalunga, requer necessariamente a propriedade definitiva do território, que está 

vinculado à memória, à história (território-história)1 e à vida. A ameaça a esta 

conquista põe em risco a existência deles enquanto grupo, a exemplo do que 

1 
B. Batalla ( 1987) apud Gusmão: 1990.
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ocorre em outras comunidades negras rurais analisadas por outros autores2, e 

algumas em São Paulo: Caçandoca, Jaó, Ivaporunduva, São Pedro, Pilões, etc. 

Situados na região no norte goiano, os agrupamentos do Sítio Kalunga 

assentam-se na microrregião da Chapada dos Veadeiros do Estado de Goiás, 

propriamente em três municípios: Cavalcante, Monte Alegre e Terezina. Estão a 

602 Km da capital Goiânia, e a 400 de Brasília, às margens do Rio Paranã, aflu

ente do Tocantins. Ocupam um território, legalmente tombado, de (inicialmente) 

202.620,0000 hectares, dos quais estima-se que apenas cerca de 30% das ter

ras é agricultável, e com baixa produtividade. A maior parte do território é com

posta por serras, o que torna difícil o acesso à região, marcada pela intercalação 

de grandes extensões de áreas íngremes e veredas vicejantes. As vias de entra

da são poucas e variadas, dependendo do agrupamento/localidade que se pre

tende visitar dentro do Sítio. A ele chega-se, em parte, de carro (pelos três mu

nicípios, na seca), de barco (por Terezina), em lombo de burro ou a pé em todas 

as localidades. Em algumas delas, os fazendeiros que ocuparam a região com 

grandes latifúndios já construíram estradas nos últimos dez anos, facilitando a 

aproximação ao "pé" da serra. Em 1997 iniciou-se a construção de uma estrada 

a partir do lado de Monte Alegre, rompendo as serras para o interior do territó

rio. Lá dentro os caminhos se multiplicam em centenas de "estradas", conforme 

os moradores denominam as trilhas estreitas (de 20 a 50 centímetros de largu

ra). 

No Sítio os moradores habitam em regiões maiores distintas: Vão de Al

mas, Vão do Moleque, Ribeirão dos Bois, circundadas pelas grandes serras e áre

as menores, limitadas por serras menores e rios. Estas áreas menores são os 

agrupamentos: Riachão, Barra do Bezerra, Saco Grande, Tinguisal, Sucuriú, Fai

na, Ema, Limoeiro, Vargem Grande, Soledade, Porcos, Bom Jardim, Boa Sorte, 

etc. Baiocchi (1999) menciona a existência de 48 deles, aos quais denomina "nú

cleos". Toda a região é entrecortada por rios e riachos, muitos deles com as nas

centes nas serras. São águas que brotam, de forma cristalina, formando regos 

d'água ("gratas"), que correm para os riachos, que caem no rio Paranã. Entre

tanto, na época da seca - meses de abril a setembro - muitas dessas gratas e 

riachos secam. Alguns deles já secaram, mesmo na época chuvosa ("das 

águas"), devido à intensa ação depredadora de dezenas de empresas de minera

ção que operavam* na região; transformaram-se em corredores de areia, onde a 

2 Por Baiocchi (1981), Bandeira (1988), Gusmão (1986), Leite (1995), Marin (1995), Martins
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vegetação não mais floresce. * Segundo Baiocchi ( 1995). contavam-se mais de 20.

entre elas as principais são: Mineração Canabrava, Ouro

minas. Araguaia Metais Nobres. Mineração Leão Doura

do. Mineração Brasileira. Salomão Mineração, Grupo

Toniolo.

3- Três áreas propostas para este trabalho

Os moradores do Sítio Histórico poderiam ser apresentados de diversas 

formas, como a partir de cada agrupamento em particular. Optou-se por três 

grandes áreas, critério por eles mesmos utilizado, diante das solicitações de re

presentação às instituições públicas, quando um pequeno número de represen

tantes é solicitado. 

• Área 1 - situada majoritariamente no município de Monte Alegre, reúne os

agrupamentos de Contenda e Barra, Riachão, Aldeia, Sucuriu, Saco Grande,

Areia, Tinguisal, Bom Jardim, Boa Sorte, Campo Grande, São Pedro/Barra do

Bezerra, Curral de Taboca, Faina e Vão de Almas, a maior parte deles às mar

gens do rio Paranã. Nesta área, onde se situa o córrego Kalunga (que não

consta em nenhum dos mapas já divulgados), vivem cerca de 35 a 40% dos

moradores do Sítio, os primeiros a serem identificados pelo nome "Kalunga";

• Área 2, de ocupação secundária, situada no município de Cavalcante identifica

-se com o maior referencial físico da área: o morro e o Vão do Moleque. Nesta

área vive 50% ou mais da população do Sítio Histórico, a qual inicialmente não 

se identificava com a denominação de "kalunga" ou "kalungueiro". Também 

não era identificada por essas designações na sede do município mais próxi

mo, no qual a região se insere, até a década de 1990; 

• Área 3, situada no município de Terezina de Goiás, é onde vive o menor nú

mero de moradores do Sítio Histórico, cerca de 10 a 15%. Caracteriza-se por

ter os últimos núcleos de ocupação do Sítio, segundo a história oral recolhida

por Baiocchi entre os moradores da área 1. Lá foram viver parentes de mora

dores das área anteriores. Os agrupamentos Ema, Limoeiro, Borrachudo, Soli

dade, Bacuri, Tarumã ... a maior parte deles, às margens do Ribeirão dos Bois,

que é afluente do rio Paranã. A área foi palco dos conflitos mais violentos em

relação à posse da terra, os quais ainda não foram definitivamente resolvidos.

(1995) Silva (1997), etc. 
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FIG. 4 - Mapa do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, 
com destaque para as áreas propostas 
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4- Sobre a população: a dança dos números

Em um primeiro levantamento sobre a população da região, feito pelo 

Projeto Kalunga - Povo da Terra, obteve-se a estimativa de 3.500 pessoas. Em 

1994 foi realizado o primeiro Levantamento Sócio-Econômico "oficial", envolven

do a Diretoria de Irrigação e Reforma Agrária do Estado de Goiás - DIRA*, o 

IBGE e o Projeto. Neste levantamento a estimativa foi de 3.600 moradores. 

No Levantamento posterior, realizado 

em 1996 pelo mesmo órgão, o IDAGO forne-

ceu dados contraditórios sobre a população 

do Sítio Histórico: surpreendentemente a 

quantidade de habitantes foi para 4. 935 pes

soas, sendo 2.587 de Cavalcante, 1.685 de 

Monte Alegre e 663 de Terezina, para uma 

*DIRA foi um outro nome para o órgão

estatal responsável pela regularização 
fundiária no Estado de Goiás. que ante
rionnente chamava-se IDAGO, e poste
riormente voltou a ter o mesmo nome. 
No último governo. o órgão foi extinto. 

passando a ser parte. junto com outros 
órgãos que tratam da questão rural, do 
que se denomina hoje Agência Rural. 

população de 9.835 habitantes em Cavalcante, 6.891 em Monte Alegre e 1.994 

em Terezina, (18. 720 nos três municípios), segundo o censo do IBGE em 1996. 

Sobre os novos dados institucionais, o presidente do IDAGO, à época, admitiu a 

existência de falhas no Levantamento, que estaria "incompleto" com a ausência 

de, pelo menos, segundo ele, cinco famílias que não foram entrevistadas pelos 

funcionários do órgão. É possível que esse aumento abrupto ( e pouco provável) 

da população tenha servido como justificativa ao pleiteamento de verbas para os 

"programas de desenvolvimento" planificados pelo órgão para a área. Contradi

toriamente, também consta neste Levantamento de 1996, o total de 3367 pes

soas no item "população", o que estaria mais condizente com os dados anterio

res. 

Com base nesses dados, percebe-se a importância eleitoral que os mora

dores do Sítio passaram a representar para os candidatos da região. 

Fig. 5 - População, no Levantamento Sócio Econômico no Sítio Histórico 
Kalunga - fev/ 1996 . 

CAVALCANTE MONTE ALEGRE TEREZINA 

homens 964 943 231 

mulheres 978 383 248 

crianças - 1 a 5 anos 216 131 80 
6 a 10 239 118 54 

11 a 16 190 110 50 
ão 2.103 792 472 
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Nota-se, por meio destes dados, que a soma dos números referentes à 

população (2103, 792 e 472) não confere com a soma dos itens (que deveriam 

ser 2587, 1685 e 663). O total do item população é de 3367, enquanto a soma 

real dos números fornecidos nos itens é de 4935, número de referência que a 

instituição passou a usar após esse levantamento. É também de se estranhar 

que esse Levantamento apresente uma desproporção tão acentuada (mais de 

500) entre a quantidade de homens e mulheres na parte de Monte Alegre.

Toda a documentação referente a esse levantamento desapareceu misteri

osamente do Instituto no ano de 1998. O então presidente nem sabia da exis

tência dele, conforme declarou (em dezembro/98). 

Mas os desencontros dos números não terminam aqui. A extensão da área 

a ser titulada varia, como o mapa, principalmente entre os documentos emitidos 

pelo IDAGO em diferentes gestões e pela Fundação Palmares. A polêmica envol

ve os limites do território e diversos interesses na área. 

5 - Os limites do território: a dança dos mapas 

Os limites do território têm sofrido diversas variações, principalmente nas 

áreas que incidem nos municípios de Terezina e Cavalcante, já que as terras in

cidentes em Monte Alegre foram demarcadas e tituladas entre 1983 e 1985. Os 

mapas que se seguem demonstram algumas das variações, em especial a exclu

são de uma das áreas mais valorizadas do Sítio, justamente a atravessada pela 

estrada asfáltica ( que liga as sedes dos municípios de Terezina e Monte Alegre), 

e que foi palco de uma das fases mais violentas da grilagem, em 1990. Os pri

meiros números referentes ao tamanho da área do Sítio Histórico, antes mesmo 

da lei que o criou, mencionavam 202.620,0000 ha. Posteriormente, a área de

marcada, de acordo com a lei estadual, ficou em 217.012,5622 ha. A área que 

consta no reconhecimento feito através da Fundação Cultural Palmares é de 

253.191,72 ha. As variações fazem com que cerca de 50 mil ha progressiva

mente se acresçam aos mapas. A inclusão de áreas "compensatórias" geralmente 

insere no mapa trechos inabitáveis de serras e áreas impróprias para agricultura, 

áreas que, por esse motivo óbvio, não estavam ocupadas, nem pelos moradores 

do Sítio, nem por quaisquer outros pretendentes, como é o caso da Chapada Lui

za de Melo. O mapa fica maior, mas a área de ocupação efetiva não é automati

camente aumentada e, no caso do último mapa, é reduzida. 
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Fig. 6- Mapa da Área para Tombamento do Sítio Histórico. 

i 
Fonte: IDAGO/ Projeto Kalunga - Povo da Terra - UFG, 1990 
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Fig. 7 - Mapa do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga.

Fonte: Baiocchi, 1999
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A mudança mais recente no mapa: julho de 2000 

Encaminhado pela Fundação Palmares - FCP, em julho de 2000 chegou ao 

cartório de Cavalcante o título de reconhecimento de domínio FCP 004/2000 do 

Sítio Kalunga para ser registrado. Nele consta uma área de 253.191,72 ha e um 

mapa diferente do que foi reconhecido pelo Estado de Goiás há uma década. A 

juíza local, consultada pelo cartório, pediu 30 dias para examinar o título, justifi

cando que há menos de dois anos assumiu a jurisdição e que, para autorizar o 

título, teria que ao menos tomar ciência do processo de regularização fundiária 

das áreas envolvidas, que já dura mais de uma década e comporta 42 volumes 

(quase um metro de altura). Argumentou ainda que o registro proposto não é 

tão simplificado quanto parece, uma vez que há disputas jurídicas que estão em 

andamento, outros títulos já registrados, um assentamento do INCRA (com 70 

famílias, em Terezina) e a área proposta pelo título ainda não foi completamente 

demarcada. Além disso, o título único proposto envolve terras em municípios 

com uma outra jurisdição além daquela (que envolve Cavalcante e Terezina. A 

jurisdição à qual Monte Alegre pertence registra documentos em Campos Belos 

de Goiás). 

Segundo informou o técnico da Agência Rural (à qual o IDAGO foi incor

porado), que tem acompanhado os trabalhos na área nos últimos anos e que 

prestou apoio aos "peritos" indicados pela FCP, o território apontado pelo título, 

embora com uma área maior que a já reconhecida anteriormente, exclui áreas 

efetivamente ocupadas pelos agrupamentos, como a Fazenda Boqueirão e parte 

da Fazenda Barreirão, além de incluir áreas desconhecidas e não habitadas pelos 

agrupamentos do Sítio Kalunga, a fazenda São Domingos, na Chapada Luiza de 

Melo, o largo da Boa Vista, na Serra da Boa Vista (pedregosa e improdutiva). Os 

limites apontados contam com uma imprecisão devido à ausência da implantação 

de uma linha demarcatória, de cerca de 14 km, em dois trechos onde a demar

cação não foi finalizada (7km entre a rodovia GO 118 e a cabeceira do córrego 

Leite e outros 7 entre o córrego Água Fria e o Ponte Alta). Os limites novos fo

ram realizados por "peritos" que não visitaram a área efetivamente, procedi

mento de praxe, e que fizeram o reconhecimento da área por meio de mapas já 

conhecidos da região e do Sítio Histórico, conforme informou o técnico da Agên

cia Rural. 

6 - o território e os processos de conquista 
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O processo de luta pela manutenção do território ocupado passou por di

ferentes etapas nestes últimos 20 anos. A conquista definitiva da terra e a pre

servação da integridade física e cultural estiveram em pauta em dois grandes 

eventos dos últimos anos, que se referenciam aqui com base nos relatos dos en

trevistados, e que revelam os conflitos provocados pela intensificação das rela

ções entre os moradores do Sítio Histórico e os agentes da sociedade envolvente. 

O primeiro evento, que se estendeu por cerca de duas décadas, foi a en

trada de grileiros na região na década de 1970. No início dos anos 1980, por in

termédio do Projeto Kalunga- Povo da Terra, foi tomada uma iniciativa legal, na 

qual um agrupamento tentou e consegue reverter uma transação entre uma 

moradora da Contenda (na área 1, do lado direito do rio Paranã) e um grileiro, 

marcando a primeira reação, no campo jurídico, para a legalização de terras pelo 

IDAGO. O temor da grilagem e a possibilidade da regularização aberta pelo pri

meiro caso estimulou outros moradores da área 1 a solicitarem a documentação 

da terra. Entre 1993 e 1995 as terras (no município de Monte Alegre) foram vis

toriadas, demarcadas e tituladas individualmente para as famílias de cada agru

pamento. A emissão de títulos foi precedida pela feitura de documentação pesso

al aos adultos que seriam beneficiados com os títulos. A maior parte da popula

ção não tinha, até então, nenhum documento pessoal. Soares (1995) trata, à 

partir do texto de Baiocchi (1984), dessa existência legal surgida a partir da dé

cada de 1980, encarando-a como o surgimento de uma segunda cidadania, uma 

vez que esses moradores já exercitavam sua cidadania dentro do território em 

que habitam e, a partir de então, passaram a saber da existência de uma cida

dania nacional, com os direitos e prerrogativas devidas, inclusive a de eleitores. 

Um segundo evento marcante foi a ameaça de construção de uma usina 

(UH BOA VISTA) por FURNAS, o que significaria a inundação de cerca de 80% do 

território do Sítio Histórico. Tal ameaça suscitou a possibilidade de desterritoriali

zação, do esfacelamento e/ou dissolução do conjunto dos agrupamentos levando 

ao fim uma relação secular e, de certa forma, equilibrada com o território e a 

terra propriamente dita - parte tão conhecida de suas vidas quanto elas próprias. 

Muito do que se tem discutido acerca do impacto ambiental que a constru

ção de grandes obras causa no meio rural brasileiro, bem como do impacto só

cio-cultural sobre as populações que são freqüentemente desalojadas, parte das 

conseqüências mais visíveis desse desalojamento: a desterritorialização e a con-
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seqüente desarticulação social e cultural. É importante que se atente para o que 

acontece a partir de um momento bem anterior - o que anuncia os grandes em

preendimentos para as áreas em que vivem tais populações. Quando se inicia, na 

região atingida, a cogitação sobre a construção do grande empreendimento, 

além de uma rápida valorização das terras que restarão e serão beneficiadas 

pela obra e da especulação imobiliária que se segue, entra em cena o pânico en

tre as populações ameaçadas. Esta história se repete em muitas das comunida

des rurais. 

O questionamento sobre a propriedade das terras revela a imensa contra

dição entre o direito consuetudinário, legítimo, e o direito legal. Aquele que ali 

vivia nas terras que recebeu de sua família, longe do centro urbano, e que dirigia 

suas preocupações a problemas como a falta ou excesso de chuvas, as geadas, 

pragas e bichos que estragam sua plantação, passa a ser questionado sobre re

gistro de escrituras, testamento, formal de partilha, documentos pessoais e ou

tras tantas coisas cujos significados ele terá que descobrir. Inicia-se uma fase de 

busca por alguém ou alguma instituição que possa traduzir essas novas necessi

dades e auxiliar na tomada de providências. Enquanto esta fase não se inicia, a 

população fica ao sabor das intervenções dos dirigentes do município, os quais 

falam em nome dela e, freqüentemente, agem em seu próprio benefício. 

Sem a preocupação de fornecer informações técnicas sobre o projeto de 

uma usina hidroelétrica de FURNAS no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Ka

lunga - SHPCK, A UH Foz do Bezerra (e a UH Boa Vista como segunda alternati

va) e tendo em conta a fase dos chamados "estudos preliminares" da estatal na 

região, apresentam-se algumas observações sobre o que ocorreu no primeiro 

momento de impacto do empreendimento e os desdobramentos que estes tive

ram junto à população local. 

A terra é, para os moradores do Sítio Histórico, a principal referência his

tórico-espacial. É seu território, o local de origem, a mãe e mantenedora de to

dos os que ali vivem e dos ancestrais que já se foram. É o local de moradia, de 

trabalho, de convívio com os parentes, com os iguais de seu e de outros agru

pamentos que compõem o Sítio. Determinados lugares desse território são into

cáveis, outros são sagrados, lugares de culto aos Santos de devoção, aos ances

trais, das festas religiosas onde, ritualmente, coroa-se o Imperador e a Rainha. 

Nesses lugares sagrados, onde anualmente se reúnem centenas de pessoas, a 

identidade étnica e cultural é reafirmada. Essa terra/território não é só agrícola, 

pastoril, ela é essencialmente simbólica. Histórias de vida estão impressas nos 
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caminhos, nas fendas das pedras, em ruínas de casas, em roças que já se 

transformaram em mata nativa, nos ecos que vêm das serras. O território é pen

sado como um dos componentes do grupo, que não existiria fora dele. Estão se

cularmente imbricados, têm uma ligação simbiótica, pulsam juntos. Como imagi

nar a possibilidade desta ruptura sem apreensão, sem pânico? 

Toda essa concepção do território como parte integrante do grupo é ques

tionada quando se aventa o alagamento do território e a transferência dos mora

dores para outra região, a partir da chegada dos primeiros técnicos e operários 

de Furnas para a realização dos tais "estudos preliminares", segundo os mora

dores, em 1988. 

A apreensão ocorreu, de início, pela falta absoluta de esclarecimentos e 

explicações mínimas e adequadas acerca do trabalho iniciado pelos operários, 

sem a devida autorização dos moradores, que foram ignorados nessa fase inicial 

do processo. As falas dos operários transmitiam fatalismo, levando os moradores 

à angústia e até ao pânico. Tais falas argumentavam que seria construída ali 

uma barragem que, no caso da UH Foz do Bezerra, alagaria cerca de 80% da 

área, justamente as áreas baixas, onde as pessoas vivem, plantam, pescam, etc. 

(O lago previsto para a barragem seria de 651 km2). Falavam também que os 

moradores atingidos, a exemplo do que se fez em outras barragens já construí

das pela empresa, seriam transferidos para novos locais de moradia, ainda inde

finidos, longe dali. 

Em função dessa nova situação social e política que se apresentou repen

tinamente aos moradores do Sítio, estes se mobilizaram junto a pessoas e orga

nizações "de fora", com as quais estavam em contato, e que não tinham ligações 

com as administrações dos municípios próximos. Em função dessa mobilização, 

realizaram-se, entre outras coisas, três grandes reuniões envolvendo a empresa 

FURNAS, chamada a prestar informações sobre o empreendimento: 

- A primeira, em 1988, em Goiânia, intitulou-se "Kalunga - Povo da Terra". Pro

movida pelo Projeto Kalunga - Povo da Terra (ligado à Universidade Federal de 

Goiás), com o apoio do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura -

IBECC, instância da UNESCO, Comissão do Centenário. (Goiânia: Fac. Direito 

UFG). Nesta reunião, além das instituições promotoras, participaram da mesa 

representantes dos agrupamentos do Sítio, das Secretarias Estaduais de Meio 

Ambiente e de Minas e Energia, da ENGERIO e de FURNAS. 

- Uma segunda, "Seminário Fala Calunga", foi realizada pelo Comitê Calunga

(constituído basicamente por militantes do movimento negro), com o apoio da 
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Secretaria Estadual de Minas e Energia e da própria empresa FURNAS, ern ja? 

neiro de 1990, em Goiânia. Nesta reunião houve a participação de técnicos da 

estatal, de diversas pessoas que estiveram ou trabalharam na comunidade. A 

reunião foi marcada ainda por discussões acaloradas, pequena participação.;dos 

moradores do Sítio e explicações demasiadamente técnicas do empreendimento 

que não colaboraram muito para o entendimento da questão. Um jornalista pre

sente ressaltou o "terrorismo da informação" e a pressão psicológica causada 

pela falta de informações da estatal;

- Uma terceira, em 1992, articulada pelo Projeto Kalunga - Povo da Terra, dessa 

vez no Sítio Histórico e com maior participação da população local, contou com a 

presença de técnicos de FURNAS, uma representante da Procuradoria Geral da 

República e outro da Fundação Cultural Palmares. Esta reunião durou quatro dias 

e foi realizada em três diferentes lugares dentro do Sítio: Funil, Ribeirão e Ema. 

No Funil, reunindo os agrupamentos da área 1 (de Riachão, Contenda, Sucuriú, 

São Pedro/Barra do Bezerra, Tinguisal, Faina...), e alguns da área 3 além dos 

moradores do próprio Funil, local onde instalou-se o segundo acampamento da 

empresa; no Ribeirão dos Bois, reunindo agrupamentos das áreas 3 e 1. E a ter

ceira com moradores da área 3. Nessas reuniões compareceram moradores de 

todos os agrupamentos que seriam atingidos pela barragem.

Nestas e em outras reuniões, a apreensão foi uma marca bem presente 

por parte dos moradores do Sítio. E, no que pese o fato deles terem comparecido 

a todas elas, a mais expressiva foi a de 1992, pois possibilitou a maior participa

ção dos ameaçados. Selou também, com o registro em cartório, a introdução de 

uma mudança na organização social e política dos agrupamentos: a Associação 

Povo da Terra.

Se a ameaça da barragem causou tensão, pânico e até desespero por 

parte de alguns moradores que se manifestavam nas reuniões, por outro lado 

propiciou maior visibilidade da questão na imprensa regional e nacional. Também 

contribuiu no processo de mobilização e articulação da nova instância de organi

zação política dos agrupamentos, para fazer frente às demandas da sociedade 

envolvente. Há de se considerar que, no mesmo período, agudizou-se a grilagem 

de terrás naquele território, principalmente na parte do município de Terezina, 

onde a violência expulsou diversas famílias que moravam próximas à estrada 

asfaltada. "

Tais reuniões tiveram a marca do distanciamento cultural existente entre 

os moradores e os "de fora", em especial pela dificuldade de comunicação dos
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técnicos de Furnas. Estes tentavam, em vão, explicar os procedimentos técnicos 

e as "vantagens" do empreendimento para a região e para a comunidade. 

É difícil avaliar o que era mais incompreensível para a população, se o dis

curso extremamente técnico que o engenheiro fazia sobre as obras ou se o dis

curso ideológico sobre a inevitabilidade e as benesses do "progresso" e da tec

nologia (o assunto será retomado no capítulo VI). Tais benesses resultariam no 

que os agrupamentos entendiam como uma grande tragédia: o alagamento do 

lugar onde vivem e viveram desde um passado remoto, de um lugar que lhes dá 

origem e identidade, que se confunde com eles, e longe do qual nunca se imagi

naram de forma definitiva. 

Entre as populações rurais negras que margeiam o rio Ribeira de Iguape, 

em São Paulo, a ameaça de construção de uma barragem também vem, por vá

rios anos, causando a intranqüilidade entre os moradores, contribuindo forte

mente para aumentar a tensão existente entre e as populações das cidades pró

ximas. Estas últimas, já seduzidas pelo discurso do progresso e de uma possível 

extinção das enchentes que têm causado grandes danos a algumas das cidades 

na região, como Eldorado, Sete Barras e Iporanga. No Vale do Ribeira a ameaça 

da construção da barragem e os tais "estudos preliminares" provocaram uma 

maior articulação política entre os possíveis atingidos, e deles com outras tam

bém ameaçadas por barragens, que compõem o Movimento dos Ameaçados por 

Barragens - MOAB. Possibilitaram também que as comunidades negras ribeiri

nhas, auxiliadas pela Igreja, por intermédio de seus missionários no local, pro

curassem o Ministério Público para fazer cumprir o art. 68 da ADCT, acionando as 

instituições governamentais responsáveis pela regularização fundiária. A entrada 

do Ministério Público no caso do Vale do Ribeira resultou na abertura do Inquérito 

Civil Público n° 5, de 1996, para o qual foi realizado um laudo antropológico 

(concluído em 1998), que forneceu subsídios para que o Instituto de Terras de 

São Paulo constituísse os processos de regularização fundiária. Serviu também 

para que o Instituto solicitasse, aos órgãos públicos responsáveis pelo meio am

biente, a desafetação dos parques e áreas de proteção ambiental justapostos aos 

territórios das comunidades. A participação nesse processo, organizando Relató

rios Técnico-Científicos, a partir do Laudo do MP e dos trabalhos técnicos no Ins

tituto, possibilitou a observação, entre as populações rurais negras na região, de 

uma certa consciência latente sobre a inevitabilidade da grande obra no histórico 

rio Ribeira de Iguape. 

Voltando aos moradores do Sítio Kalunga, foi possível constatar que tal 
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população tinha, antes das ameaças ao território pela barragem e pela grilagem 

das terras, uma articulação política com a sociedade envolvente bem menor do 

que as comunidades do Vale do Ribeira. Em função desses processos ocorreram 

transformações muito mais abruptas na organização social dos agrupamentos do 

Sítio: favoráveis, no que se refere ao reconhecimento do território como Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural; confusas e conflituosas, no que se refere à orga

nização e funcionamento da Associação dos moradores, e também nos desdo

bramentos das negociações entre os "novos" representantes apresentados pela 

Associação e as instituições governamentais que atuam na região. 

Um outro aspecto a ser observado é a dificuldade que as populações rurais 

negras têm em relação à mobilização da opinião pública, principalmente por meio 

da imprensa. Mobilização que, se levada a cabo, poderia promover a aceleração 

do processo de reconhecimento do território como áreas de remanescentes de 

comunidades de quilombos, e a respectiva titulação das terras, munindo-as de 

um forte recurso para manter-se em seus territórios respectivos, onde conside

rou-se haver um patrimônio histórico e cultural, conforme a lei que regulamenta 

o reconhecimento do Sítio Kalunga. Se, em termos de articulação política e jurí

dica para o seu reconhecimento como "remanescentes de quilombos", os agru

pamentos do Sítio Kalunga saíram na frente, com uma lei estadual que cria o 

Sítio Histórico e aponta claramente seus limites, por outro lado o reconhecimento 

estadual, e posteriormente federal, não lhes proporcionou até o momento a pro

priedade definitiva das terras, a titulação, conforme reza nossa Carta Magna. 

Além das reuniões já citadas, o embate com os problemas que cercam os 

agrupamentos do Sítio Kalunga envolveu, nos anos 1980 e 1990, inúmeras ou

tras reuniões com agentes e dirigentes do poder público: secretários de Estado, 

prefeitos dos municípios onde vivem os agrupamentos, delegados de polícia, téc

nicos de FURNAS, Procuradoria da República, IBAMA (e CNPT), governadores do 

Estado, presidentes do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás 

- IDAGO, e outros. Como preparação ou resultado destas reuniões, várias pro

postas, projetos e relatórios foram elaborados, visando a solução de questões 

importantes como a posse da terra, paralisação das obras da barragem, esco

las/alfabetização, exploração de recursos naturais renováveis, etc. A participação 

dos Kalunga nestas reuniões gerou a necessidade de sua representação civil di

ante das instituições governamentais. Para supri-la foi criada, em 1992, uma as

sociação dos moradores do Sítio, denominada Associação Povo da Terra. A cria-
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ção da Associação foi assessorada pelo Projeto Kalunga - Povo da Terra3 e teve 

apoio do IBAMA (e CNPT). 

Desses processos complexos de luta advieram novos tipos de organização 

política e instituições, como é o caso da Associação de Moradores, mas também 

novas relações envolvendo a população circundante, a imprensa, as autoridades 

estaduais e federais, organizações políticas, de meio ambiente, etc. Parafrasean

do Sahlins (1990:12), foram processos (ações) criando relações, não se pode 

dizer até que ponto adequadas, mas diferenciadas. 

Essas novas relações geraram entre os agrupamentos a preocupação com 

a adaptação a esta nova estrutura, colocando na ordem do dia a alfabetização e 

a necessidade de escolas na região. 

Outro fator que merece enfoque é a discussão acadêmica e institucional 

que se desenrolava no período em que os agrupamentos do Sítio Kalunga surgi

ram no cenário nacional (anos 1980 e 1990, principalmente), ao lado de outras 

populações rurais que passaram também a ser noticiadas. Tais discussões forne

ceram os elementos para a regulamentação do artigo constitucional que trata 

das terras dos "remanescentes de quilombos", conforme se segue. 

3 
o estatuto da Associação contou com a assessoria e redação final da Profª Baiocchi.
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III - POPULAÇÕES RURAIS NEGRAS E REMANESCENTES DE QUILOMBOS 

Tendo em vista a inserção dos agrupamentos do Sítio Kalunga na catego

ria de "remanescentes de quilombos", e as implicações disso junto às instituições 

governamentais, neste capítulo discute-se acerca das categorias usadas nos tra

balhos mais recentes para as populações rurais negras, em certa continuidade 

com os estudos de comunidades realizados nos anos 1970 e 1980 (citados na 

introdução). O uso das novas categorias para a regularização fundiária dessas 

populações pauta-se pela adequação às exigências constitucionais referentes aos 

"remanescentes de quilombos". Neste contexto, pontuam-se questões problemá

ticas, especialmente no que se refere aos agrupamentos estudados. 

1- o território dos "remanescentes de quilombos"

Alguns dos aspectos interessantes sobre a ocupação de terras pelas popu

lações autóctones e pelas populações rurais negras, consistem nas diferentes 

formas de posse comunal e regras de apropriação privadas nas chamadas "terras 

de preto" (Almeida: 1987/8; 1996), bem como na importância da distinção entre 

a ocupação tradicional e a ocupação imemorial da terra (Gonçalves: 1994). No 

caso dos grupos indígenas a ocupação é considerada "imemorial", visto que eles 

estão no habitat desde uma época remota e anterior à chegada dos povos euro

peus, africanos e de outros continentes. Sua ocupação faz-se também do modo 

que se convencionou chamar "tradicional", obedecendo a regras de ocupação e 

de disposição do espaço características e semelhantes entre os distintos povos. 

As populações rurais negras, compostas por uma maioria de descendentes 

dos negros que chegaram ao país em época e condições conhecidas, seguem 

uma regra parecida: a maioria ocupa, há mais de um século e tradicionalmente, 

o mesmo território, embora muitos já o tenham perdido totalmente ou estejam,

na verdade, em uma parte da área maior que a ocupada de início. Devido a di

versos fatores, como a expansão da frente econômica para o interior do país, a 

construção de grandes obras como rodovias e usinas hidroelétricas, a emancipa-



ção de municípios e mesmo o deslocamento dessas 

populações*, elas foram vítimas do que Bandeira

(1991) denominou invisibilidade expropriadora. Casos 

de comunidades detentoras de documentos de propri-

* A mobilidade de alguns

desses grupos por diferen

tes áreas e regiões do país 

é matéria do estudo de 

Ratts (2001). 

edade de uma área maior do que a que ocupam na atualidade, como a do Cafun

dó e de Caçandoca, no interior e litoral paulista respectivamente, tornam-se cada 

vez mais conhecidos. 

Bandeira salienta que o controle sobre a terra se faz por meio da coletivi

dade, do grupo que tem como referência limites étnicos baseados no parentesco, 

no compartilhamento de valores culturais e na solidariedade e reciprocidade des

envolvidas na situação de enfrentamento da alteridade em relação aos "brancos" 

(aspas minhas). Portanto, a referência de territorialidade destas comunidades 

está intrinsecamente vinculada à identidade étnica coletiva, pois a relação com a 

terra se processou histórica e socialmente com base no coletivo, no direito con

suetudinário desses grupos. Para a autora, a apropriação coletiva da terra confi

gura um "bem público das comunidades negras", e isso não impede membros 

dessas coletividades tenham propriedade privada (ídem: 9). Talvez esta noção 

de "bem público" tenha sido mal entendida pelas intituições que regulam a titula

ção das terras. 

O fato é que as concepções sobre o uso e posse da terra divergem entre 

comunidades rurais negras e sociedade envolvente/instituições, em função das 

visões de mundo diferentes que estes grupos têm. Na tentativa de intermediar 

tal diálogo, o antropólogo enfrenta a dificuldade dessa interlocussão entre mun

dos tão díspares. Ainda porque, entre a própria comunidade nem sempre há con

senso, por exemplo, sobre as formas de titulação das terras de que fazem uso: 

individual, familiar, condominial, coletiva ... É uma discussão nova para aqueles 

que não precisavam se preocupar com o assunto há tempos atrás, quando o pro

blema não existia: na maioria dos casos o pertencimento ao grupo e a descen

dência eram as condições para a propriedade da terra. 

Esta terra/território está investida de muitos significados e funciona como 

base da memória histórica e da reprodução social do grupo, como destaca Gus

mão (1995 (a):124): 

"A terra ancestral, base ordenadora da realidade, torna-se território, po
rém não só. A terra é sinônimo de um conjunto de relações vividas; é tra
balho concreto; é trabalho de uma memória que se fabrica conjuntural
mente; é experiência pessoal e coletiva, relação cotidiana, organização e 
resistência. É ainda, lógica fundante da reprodução social do grupo parti-
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cu/ar, de sua identidade e resistência." 

Se os indígenas conquistaram com muita luta, junto à sociedade envol

vente, uma distintividade cultural que contribui positivamente para demarcar as 

suas reservas, em relação aos "remanescentes de quilombos" essa distintividade 

se dá em menor grau. Eles são identificados com os camponeses pobres do país, 

de origens diversas. O não reconhecimento de uma população com cultura dis

tinta e que provavelmente, por um motivo inicial (a articulação dessas comuni

dades não era legal e dependia do desconhecimento para sobreviver) não fez 

questão de expor suas origens e representações culturais para a sociedade en

volvente acresce mais uma dificuldade no momento em que pleiteiam a legaliza

ção do seu território: coloca-se a questão da veridicidade/ autenticidade da ori

gem e, por extensão, do direito a posse dos territórios. Os casos são os mais 

controversos. 

2. De que quilombos estamos falando?

Enfim, não se chegou, a uma noção generalizante e acabada a respeito da 

categoria remanescentes de quilombos, embora o uso dela repute, por vezes, à 

antropologia e sua Associação (ABA), tal homogeneidade (veja, por exemplo, 

Andrade: 1997). As opiniões diversas sobre o uso do termo "quilombo", levam 

em conta definições que se inserem em algumas vertentes, a saber: 

1- a definição de quilombo nos moldes africanos, forma que precede os quilom

bos brasileiros e americanos em geral, privilegia a organização política. Nela Ki

lombo (palavra de origem bantu) remete, conforme Munanga (1995/6: 63), a 

uma "instituição política e militar, transétnica, centralizada, formada por sujeitos 

masculinos submetidos a um ritual de iniciação". Ainda sobre os quilombos afri

canos, que tiveram certa contemporaneidade com os brasileiros, Serrano 

(1995/6), informa sobre a prática de negociação política entre suas lideranças e 

a sociedade dominante destacando uma liderança feminina, a rainha Ginga. 

2- a definição histórica mais conhecida que, tendo como base definições (do co

lonizador) do período escravista que remetem à fuga de escravos e à ocupação 

de determinado espaço físico, traduz o quilombo como a constituição de uma 

unidade básica de resistência de escravos fugidos. Da carta régia de resposta do 

Conselho Ultramarino a Gomes Freire de Andrade, de 2 de dezembro de 1740, 

destaca-se a definição: "se repute por quilombo toda habitação de negro fugido 
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que passem de cinco em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos le

vantados nem nele se achem pilões" (Moura: 1981; Freitas: 1976). Estudos his

tóricos e arqueológicos recentes têm mostrado interpretações e possibilidades 

diferentes não só da constituição, mas também da organização social dos antigos 

quilombos, como mostra o trabalho organizado por Reis & Gomes (já citado). 

Neste trabalho observa-se que este conceito já vinha mudando do século XVI ao 

XIX. 

3- a definição antropológica, retirada do encontro da ABA em 1994, cuja discus

são iniciou-se após a aprovação do Art. 68 da ADCT (1988), destaca a "comuni

dade rural negra que agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de 

subsistência e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado': 

com a particularidade de serem grupos que "desenvolveram práticas de resistên

cia na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num de

terminado lugar" (ABA/O'Dwyer: 1995). A noção antropológica dá ênfase à re

ferência histórica comum ao grupo, construída a partir de valores compartilhados 

e de uma identidade étnica. 

Trabalhos recentes procuram dar alguns ajustes a essa noção, consideran

do as diversas questões discutidas em diferentes instâncias, após a reunião do 

grupo de trabalho da ABA (1994). 

Nessa perspectiva, Oliveira (1999) parte da publicação da ABA para ca

racterizar segmentos negros em diversas regiões do país e enfatiza ter se afas

tado "dessas acepções do senso comum sobre o isolamento presumido e da defi

nição historiográfica que considera quilombo uma reunião de escravos fugidos". 

Utiliza também outros critérios complementares para o reconhecimento, no Ma

ranhão, de terras de negros cujo agrupamento se caracteriza por um processo de 

produção autônomo; capacidade de organização político-administrativa; critério 

ecológico de preservação dos recursos; auto-definição dos agentes e da coletivi

dade; grau de conflito e antagonismo; formas de uso comum; a combinação de 

domínios privados e públicos (O'Dwyer: 1998, apud Oliveira:1999). 

Atento à "construção de uma identidade negra" em Rio das Rãs, V. Silva 

( 1997) propõe uma revisão historiográfica baseada na reconstrução da noção de 

quilombo, incorporando "as falas dos descendentes de quilombos no processo de 

construção do conhecimento". Com essa finalidade, o autor historia algumas das 

discussões acerca da noção e, principalmente, a inserção de diversas organiza-
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ções do movimento negro na temática, por meio de um cronograma detalhado 

das reuniões e articulações, especialmente onde há articulação ou presença de 

tais organizações, a partir dos anos 1980. V. Silva acredita que tais mobilizações 

da militância caracterizaram um "novo cenário político" que "determinou, em 

grau maior ou menor, mudanças de enfoque nas abordagens acadêmicas sobre a 

temática do Negro no meio rural, assim como estimulou o incremento de publi

cações". Infelizmente o autor não listou as inúmeras reuniões científicas ocorri

das no mesmo período (décadas de 1980 e 90), para as quais diversos especia

listas contribuíram (muitos dos textos foram publicados), além de outras organi

zações presentes em muitas delas. Exemplo disso foram as reuniões dos grupos 

de trabalho Temas e Problemas do Negro no Brasil na ANPOCS, e Comunidades 

Negras Rurais da ABA (que se reuniu outras vezes antes da publicação de 1985 

(O'Dwyer/ABA)), dos dois Seminários Nacionais sobre Sítios Históricos e Monu

mentos Negros (1988, 1992), etc., que forneceram à grande imprensa as pri

meiras "descobertas" sobre o assunto. 

Ratts (2001) utiliza a categoria "quilombos contemporâneos", equiparan

do-a a "comunidades negras rurais" a qual, segundo ele, estaria mais vinculada 

ao contexto dos estudos dos anos 1970/80. O autor faz uma revisão dos usos da 

noção de quilombo desde o período colonial até a ressemantização atual, pas

sando pela significação atribuída pela militância negra. Assim, "quilombos con

temporâneos" reflete a emergência desse novo segmento no cenário nacional. 

Mesmo diante das discussões, elaborações e reelaborações por que a no

ção de quilombo passou nesta última década, ela dificilmente se desvincula do 

conteúdo cristalizado durante este último século (reunião/lugar de negros fugi

dos) e, mesmo com as novas roupagens propostas, não abrange a diversidade 

cultural e histórica da constituição desses grupos rurais negros, os quais têm em 

comum (pouco além da) constituição majoritariamente negra, e dos problemas 

em relação à posse de terra. Ou, nas palavras de Gusmão, "O conceito (de re

manescentes de quilombos) ainda que viável no discurso político da resistência 

negra, apresenta-se como unificador e generalizante daquilo que é historica

mente diverso e particular". (1991). 

Após 1988 todas as comunidades negras rurais passaram a se constituir, 

potencialmente e para fins legais, nesse todo uniforme, denominado "remanes

centes de comunidades de quilombos". 
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3- Quilombos, comunidades rurais negras ou grupos étnicos?

Ao que se pode perceber no trabalho de campo e na leitura de outros tra

balhos sobre os agrupamentos que vivem no Sítio Histórico Kalunga, os relatos 

da história oral não contemplam a referência direta ao termo quilombo ou outro 

equivalente. A palavra kalunga na área pesquisada nomeia um arbusto com pro

priedades medicinais (simaba sa/ubris?), recorrente na mata-galeria às margens 

do rio Paranã, bem conhecido pela população local; aparece também na região 

como nome de um córrego, na parte do território que fica no município de Monte 

Alegre. Além disso é uma identidade atribuída a uma parte dos agrupamentos, e 

auto-atribuída, conforme algumas inter-relações que veremos adiante, especial

mente no capítulo VII. 

Diante do processo de reconhecimento enquanto comunidade remanes

cente de quilombo, surge a discussão acerca dos critérios que atribuem especifi

cidade àqueles agrupamentos, de como essa população deve, pode e efetiva

mente é caracterizada. Na maior parte dos textos mais recentes, as categorias 

quilombo, remanescentes de quilombos e outras acima citadas, por força das cir

cunstâncias mais em voga na antropologia dos últimos anos, fazem pouca corre

lação com a de grupo étnico, que parece estar "démodé". 

No que se refere à noção de grupo étnico, as muitas conceituações fre

qüentemente envolvem combinações mais diversas entre critérios como língua e 

origem comum, independência/ autonomia econômica, organização política, ocu

pação espacial e contigüidade territorial. O uso e a inter-relação entre tais critéri

os na composição da noção de grupo étnico compõem o estudo de Poutignat & 

Streiff-Fenart que, em um trabalho publicado em 1995 e traduzido para o Portu

guês em 1998, analisam mais de duas centenas de autores que contribuíram 

para a discussão sobre etnicidade. 

Tais autores, que tentaram entender e explicar como funcionam e a que 

servem esses processos de identificação, são classificados dentro de correntes 

teóricas que não necessariamente se opõem. Dentre estas correntes, destacam

se: 1- a teoria primordialista, que se pauta pela existência de vínculos ou liga

ções primordiais entre o grupo, marcados por uma afinidade afetiva e sentimen

tos de semelhança que nascem com os indivíduos; 2- o paradigma sociobiológi

co, uma variação da anterior, no qual a etnicidade surge como um método de 

favorecimento dos aparentados e próximos, em detrimento dos outros; 3- as 

teorias instrumentalistas e mobilizacionistas, que vêem na etnicidade um meio 
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para a conquista de poder político e dos bens econômicos. Aqui os grupos de in

teresse são instrumentais, artificialmente criados e utilizados para a obtenção de 

vantagens; 3.1- a teoria do colonialismo interno supõe uma divisão cultural do 

trabalho entre centro e periferia dentro de uma nação, o que acarreta uma distri

buição desigual dos recursos e do poder. Nesse contexto, papéis diferenciados de 

centro e de periferia contribuem para identificações étnicas distintivas nos dois 

grupos; 4- as teorias neomarxistas centram-se na exploração capitalista do tra

balho. Assim, divisões étnicas e raciais constituem-se a partir das funções que 

elas desempenham no sistema capitalista, permitindo a criação de uma força de 

trabalho barata ou de um exército de reserva; 5- as abordagens neoculturalistas 

opõem-se às concepções de cultura como totalidade integrada e atribuem grande 

importância à atividade simbólica que representa per se a etnicidade; 6- a abor

dagem da etnicidade como forma de interação social a considera como "um pro

cesso contínuo de dicotomização entre membros e outsiders, requerendo ser ex

pressa e validada" nessa interação. 

Dos que assumem essa perspectiva interacionista, Poutignat & Streiff

Fenart destacam Fredrik Barth (1969: Ethnic Groups and Boundaries), cuja abor

dagem baseia-se no contato cultural e na mobilidade das pessoas, ao mesmo 

tempo que enfatiza a "emergência e a persistência dos grupos étnicos como uni

dades identificáveis pela manutenção de suas fronteiras". A problematização in

troduzida por Barth insere o processo de atribuição categorial e de interação no 

cerne da discussão. O autor considera que a adscrição e auto-adscrição têm a 

característica essencial de organizar a interação entre os indivíduos, interação 

essa feita dentro das normas e valores que marcam as fronteiras do grupo. Essas 

fronteiras colocam-se como uma característica na organização do grupo étnico, 

fazendo da etnicidade um processo organizacional. Desse modo a identificação 

dos grupos étnicos é possível por meio da existência e manutenção delas. 

Esse autor foi um dos mais usados na literatura antropológica nacional1 no 

que se refere a identidades étnicas. Para ele parece tênue a linha distintiva entre 

a identidade étnica e a identidade cultural e, se a cultura não lhe pareceu sufici

entemente apropriada para ser o traço distintivo do grupo étnico, Barth buscou 

esse traço na organização social e, mais propriamente, nos "limites étnicos" e 

sua persistência, ou seja, os limites sociais do grupo étnico. 

Dadas as limitações do conceito e as discussões que a Antropologia vem 

1 conf. Oliveira (1976); Brandão (1977); Bandeira (1988); O'Dwyer (1995), e muitos outros. 
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empreendendo desde então, entende-se que a noção de identidade étnica envol

ve outros parâmetros, como por exemplo a memória, a organização social e polí

tica, a inserção na conjuntura histórica. Nessa perspectiva, a identidade étnica 

mostra-se como uma das facetas de um processo em permanente transforma

ção, envolvendo a noção de grupo, de um grupo social. Esse processo é refletido 

em cada um dos atores (Serrano: 1988). No caso dos agrupamentos do Sítio 

Kalunga isso fica claro por meio das falas que reconhecem as mudanças ocorri

das na organização social, na hierarquia política, nas identidades que se referem 

à suposta generalização a que foi submetida a população, e no modo como isso é 

incorporado nos discursos feitos para fora do Sítio. 

As diferentes representações da identidade apresentam-se então como 

processos políticos diante dos eventos históricos, mostrando não só sua face de 

contraste com os outsiders, mas a de reelaboração do nós diante desses outros 

diferenciados: no caso dos agrupamentos do Sítio, tanto os outros dos municí

pios do entorno, quanto os da sociedade envolvente mais ampla, e que chegaram 

até lá nas últimas duas décadas em períodos e com objetivos diferentes (pesqui

sadores, agentes de instituições "do governo", jornalistas, etc.). 

Os agrupamentos do Sítio Kalunga estabelecem essas fronteiras étnicas, 

por meio das categorias que utilizam para se auto-identificarem, nas referências 

presentes em suas falas: "os de cá", "os daqui de dentro", mas não só. Mesmo 

reconhecendo a existência da mestiçagem no passado, eles utilizam também as 

atribuições categoriais para caracterizar a existência do grupo "aqui tudo é pre

to", "somos todos parentes". Esta identidade de grupo, utilizada pelos diversos 

agrupamentos, é marcada no processo histórico e social pela manutenção de tra

ços culturais comuns aos diversos agrupamentos. A importância dos traços cul

turais na composição do grupo étnico foi destacada por Cunha (1987) que o defi

niu como um grupo que "compartilha valores, formas e expressões culturais" 

(idem, idem, 114). Os traços diacríticos da etnicidade são então propositalmente 

selecionados na e para a situação multiétnica que se coloca. Esse processo políti

co da expressão como grupo étnico é dinâmico e assume diferentes formas entre 

as comunidades negras rurais. No caso dos agrupamentos estudados, ora eles se 

constituem como um grupo com as mesmas referências, ora se distinguem, a 

depender da conveniência da conjuntura política. Essa situação ocorre apesar de 

já existirem identidades conhecidas para os agrupamentos no âmbito regional e 

referendadas por eles: "kalungueiros" e "molequeiros". 

A partir da década de 1980, a sociedade envolvente apresenta-lhes novas 
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identidades: "negros", "remanescentes de quilombos" e "kalunga" - como agluti

nadora desses dois atributos. No contexto das novas relações traçadas com ins

tituições da sociedade envolvente, a identidade étnica dos moradores do Sítio 

Histórico passou a ser apresentada de forma unificada, enquanto um grupo ("Os 

Kalunga"), como uma forma de lhes dar visibilidade para resolver alguns de seus 

problemas. (A atuação destes formadores de opinião será discutida no capítulo 

VI). 

Referindo-se à evocação de visibilidade do grupo, Novaes (1989) relaciona 

o "nós coletivo", no plano do discurso, a uma dimensão emocional da vida social

e, por outro lado, à reivindicação de visibilidade diante da sociedade envolvente. 

Desse modo, afirma que "esse nós coletivo é invocado sempre que um grupo 

reivindica uma maior visibilidade social face ao apagamento a que foi historica

mente submetido" (ídem, ídem: 25). Ao utilizar essa expressão ( apagamento 

histórico), a autora nos leva a refletir sobre o processo a que foram submetidas 

as populações indígenas, brevemente enunciadas pela história oficial, mas tam

bém os africanos e seus descendentes. No que se refere aos agrupamentos do 

Sítio Kalunga, o resultado dessa reivindicação de visibilidade talvez seja expres

são de uma nova imagem de grupo, ou de novas imagens que são transmitidas à 

sociedade envolvente (em particular para a população do entorno), como um 

grupo que quer ter visibilidade política e força reivindicatória enquanto descen

dentes de pessoas "que sempre viveram nas serras", naquele território, sem que 

isso signifique, necessariamente, que eles se considerem remanescentes de qui

lombolas. A categoria de "povo daqui de dentro" (do Sítio) revela, para além da 

dimensão emocional da vida social mencionada por Novaes, uma dimensão de 

identidade coletiva construída pela vinculação com a terra/território. 

Por outro lado, considerando que o processo de reelaboração de uma 

identidade incorpora as novas necessidades, a visibilidade requerida pelos agru

pamentos do Sítio não tem como objetivo primordial informar a sociedade sobre 

sua existência por si só, mas mostrar que ela está ligada intrinsecamente à posse 

da terra, ao território que ocupam e do qual querem ser legalmente donos, já 

que legitimamente se consideram como tais. 

Enfim, diante do exposto, não há aqui a intenção de classificar os agrupa

mentos conhecidos ( e reconhecidos) como "Kalunga" a partir da categoria "re

manescentes de quilombo", pelas fragilidades que o uso dessa categoria apre

senta e que foram acima expostas. Não se tem a intenção de negar que esses 
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agrupamentos se encaixam nos critérios antropológicos e legais/institucionais 

para enquadramento em tal categoria, mesmo porque já foram feitos laudos2 

para tal fim. Pelo que se apresenta, as populações do Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga são diversos agrupamentos, constituídos em diferentes mo

mentos históricos e de diferentes formas (fuga inclusive), têm especificidades 

culturais que os diferenciam da sociedade circundante na região do norte goiano 

(na maioria visivelmente também de origem negra e mestiça) e têm uma identi

dade étnica de grupo, que contempla em seu interior outras identidades, confor

me se discutirá adiante. 

4 - Ainda sobre os remanescentes, seus vizinhos e os outros 

Na literatura antropológica as discussões sobre o relacionamento entre 

populações autóctones e a sociedade envolvente suscitam muitas questões em 

torno da aproximação, do envolvimento com e da intervenção junto a essas po

pulações3 . O chamado "contato interétnico" ou, de forma mais abrangente, o 

processo de produção da diferença cultural e seus diversos desdobramentos for

necem as chaves para a discussão que se propõe aqui. 

Dentro dos estudos de grupos rurais negros brasileiros e dos que tratam 

da problemática de regularização fundiária dos remanescentes de comunidades 

de quilombos, não passam desapercebidas as dificuldades do diálogo entre a co

munidade e as instituições públicas envolvidas nesse processo, mesmo quando 

há a intermediação dos antropólogos (e/ou) militantes de movimentos políticos 

organizados. Fry & Vogt (1996) relatam que teriam procurado organizações ne

gras para ajudar a comunidade do Cafundó (SP), como o MNU, o Clube 28 de 

Setembro (de Sorocaba); teriam também levado até lá o etnólogo africanista 

Kubik, então professor-visitante no Centro de Estudos Africanos (USP). Segundo 

os autores esses contatos não foram muito frutíferos. O. Silva, V. Silva e Ratts 

(acima citados) expõem os dilemas da dupla condição de militante e antropólogo 

no trabalho com comunidades negras rurais, tendo em vista a natureza eminen

temente urbana do movimento negro organizado até os anos 1980, conforme 

demonstrou a fala de um de seus dirigentes: 

2 
o primeiro, um Relatório Técnico-Científico, por Baiocchi, auxiliada pela equipe do Projeto Kalun

ga - Povo da Terra, 1990. Um suposto segundo, que infelizmente não foi disponibilizado, por en
comenda da Fundação Palmares, de autoria desconhecida e cujo extrato foi publicado no Diário 
Oficial da União em 1998. 
3 Questões bem interessantes são levantadas em: Albert (1988); Brown (1988); Oliveira (1969/72, 
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"O Movimento Negro Unificado, de que eu faço parte, ele se aproxima des
sa questão com muita humildade. Na verdade não só para o MNU, mas 
para outras entidades negras que existem no país, quer dizer, nessa fase 
moderna do movimento negro, ele é essencialmente urbano, as comuni
dades negras rurais sempre foram, representaram para nós o seguinte: 
olha, tá aí a prova, o testemunho assim inequívoco, incontestável, de 
como foi ampla, como foi ampla a resistência do povo negro à escravidão. 
E a prova disso é essa presença das comunidades negras espalhadas pelo 
interior do país. Não fomos mais do que isso. E essa representação a 
gente não deve subestimar, porque na verdade é uma historiografia que 
sempre teimou em, ou negar essa participação do escravo na Juta contra a 
escravidão, ou às vezes confundir isto. 

( ... ) E esse contato à distância, meio de representação mesmo, 
onde nós tivemos alguma coisa mais concreta teria sido, a meu ver, na 
Constituinte. Porque uma reivindicação dessas comunidades que era o di
reito à propriedade das terras que habitavam, que cultivavam, etc e tal. 
Quer dizer, foi engrossada por esse movimento negro mais urbano, né, e 
outras forças progressistas do país e está Já escrito no texto constitucio
nal, não é, tá garantido esse direito. Claro que vai ter uma luta que conti
nua para tornar isso realidade. Mas tá escrito isso lá. 

Então seria assim algo que a gente teria assim de mais claro, por 
isso que eu falo de humildade. E de repente, algo que apontava só para o
passado, a gente vai ver. O aumento da luta no campo como um todo, não 
só das comunidades negras, não é. ( ... ). Eu acho que isso tudo, ( ... ) nos 
revelou, e nos exigindo e chamando e convocando para se juntar a essa 
luta, comunidades que, embora tenham essa origem tão, tão longa, têm 
uma luta, têm um presente de luta a exigir essa solidariedade." 

(Edson Cardoso, representante da executiva nacional do Movimento Negro 
Unificado, no Seminário Fala Calunga. Goiânia: 26/01/1990) 

Assim, a "descoberta" dos remanescentes de quilombo pelo movimento 

negro organizado, em pleno final do século vinte, fornece (para a antropologia 

política, talvez) um outro manancial farto para estudos: concepções políticas (e 

ideológicas) entre grupos que vivem e se organizam em culturas tão diferencia

das e que ora se confrontam, ora se compõem. Embora tentadora, essa discus

são não será feita neste trabalho. Uma indicação para quem se aventurar reside 

na leitura dos trabalhos citados na página anterior. 

"Descobertos" nesta nova condição de "remanescentes de quilombos", a 

partir de sua divulgação pela mídia, os agrupamentos do Sítio Kalunga tiveram 

que enfrentar dilemas e articular respostas às questões colocadas pela sociedade 

envolvente, especialmente pelos dirigentes de instituições públicas. Uma delas é 

o enfrentamento com o modelo de desenvolvimento proposto como alternativa

às populações do interior brasileiro. 

1976); Novaes (1993); diversos textos em Silva & Grupioni (orgs.) (1995), entre outros. 
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IV - NO SÍTIO KALUNGA: A Estrada, a economia e as 

relações com o entorno 

Como vimos, diante da visibilidade adquirida pelos agrupamentos do Sítio 

junto à sociedade envolvente, relações sociais e econômicas diferenciadas das 

anteriores são construídas com as populações do entorno. Assim, os antagonis

mos entre a vida citadina e a vida no Sítio são expostos cada vez mais, a partir 

da construção da estrada que corta o lado direito do Sitio Kalunga. 

1 - Antes da estrada 

Até o início da década de 1990 eram perceptíveis, nas reuniões da comu

nidade com representantes de instituições governamentais, discursos divergentes 

acerca da questão da estrada, as quais chegaram a ser expostos para a imprensa 

nacional1 , que os entendeu como diametralmente opostos e, tendo como foco o 

"progresso" inseriu-os na classificação de "conservador" e de "progressista". Por 

trás da discussão entre os benefícios e os malefícios da estrada, apresentava-se 

a preocupação com o risco que o maior contato com a sociedade envolvente re

presentaria para a sobrevivência da comunidade. As duas argumentações básicas 

podem ser resumidas da seguinte forma: 

a)- a estrada seria a porta de abertura para os agrupamentos, a viabilizadora da 

entrada dos serviços públicos de saúde, educação, e, em geral, de desenvolvi

mento para a região. De outro lado, agilizaria a saída de quem procura estes ser

viços nos municípios próximos. Esta argumentação tinha em vista a busca de 

melhores dias por meio do desenvolvimento, representado não só pela tecnolo

gia, mas pelo acesso a profissionais e serviços especializados, dos quais a região 

não dispunha. O mais conhecido defensor desta idéia era um dos "novos" repre

sentantes, que posteriormente tornou-se vereador. 

b )- a outra argumentação tinha a preocupação básica com a defesa dos agrupa

mentos frente a abertura desta porta. Ou seja, temia a entrada de estranhos por 

essa via, o que facilitaria a ação de grileiros, com os quais a comunidade já esta-

' Revista IstoÉ Senhor, 1990. 



va sofrendo, e a de outros estranhos, com os interesses mais diferenciados, e 

nem por isso benéficos aos moradores da região. Tinha também a preocupação 

de preparar os moradores para a lida com estes estranhos, e para os novos pro

blemas que deles adviriam, a fim de que a população local ficasse mais "ladina" 

( espertos). Uma das primeiras formas de preparação consistiria na alfabetização 

dos adultos e das crianças. Essa idéia tinha como uma das defensoras mais co

nhecidas uma das lideranças "tradicionais" da área 1. 

Esse impasse entre a permanência da dificuldade do acesso ou a facilitação 

deste, se, por um lado, gerava uma discussão importante, envolvendo as idéias 

de preservação das terras, da cultura e da segurança dos agrupamentos, por 

outro lado ficava inteiramente irrelevante em face da discussão de uma questão 

maior, que era a titulação efetiva da terra. Exemplo disso é que ela só se tornou 

realmente uma polêmica entre os moradores e agrupamentos que já tinham a 

documentação da terra (os da área 1, na parte de Monte Alegre). Mesmo entre 

estes, ela foi relegada a segundo plano na época em que a construção da usina 

hidrelétrica por FURNAS representava uma ameaça premente. 

2 - E a estrada chegou ... 

Em 1997 a estrada começa a se tornar realidade. Uma construtora inicia, 

sob os auspícios do IDAGO, a construção de uma estrada, que pretendia traçar 

diversas vias de ligação dentro do Sítio e dele com as estradas que dão acesso 

aos três municípios próximos. A empreiteira construiu um alojamento na área (1) 

e levou muitos trabalhadores para dentro do Sítio. Não contratou pessoas do Sí

tio, alegando que eram indisciplinados para o trabalho e horários estabelecidos e 

que "não gostavam de trabalho pesado", segundo declarou o engenheiro respon

sável pela obra. 

A chegada de toda essa gente estranha, as máquinas pesadas, a explosão 

de trechos de serras, a interrupção das "estradas" locais, o desmatamento de 

áreas de "descanso" para a agricultura, a mudança de paisagens e a desaparição 

de referências físicas (árvores, trechos de serra, córregos em que foram feitos 

aterros, etc) e outras transformações causaram impactos ao meio ambiente que 

ainda não foram avaliados, fora os impactos sociais e a possibilidade de que sí

tios históricos e arqueológicos tenham sido destruídos2
• A obra foi interrompida 

2 A destruição desses possíveis sítios foi aventada por Baiocchi, em maio/1998, em "O Popular". 
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pela ausência de relatório de impacto ambiental, reclamado pelo Ministério Públi

co em Goiás. 

jF. 2 - A estrada 
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Na área que fica no município de Monte Alegre, a estrada chegou até a 

escola do Riachão, para onde passou um dos veículos da Associação dos mora

dores (uma caminhonete e, posteriormente, em um caminhão 3/4) passou a fa

zer viagens quase que diárias. Pela estrada extremamente acidentada, os veícu

los transportam, na carroceria, mantimentos e materiais diversos, sobre os quais 

sentam-se pessoas adultas, em grande número e sem nenhum equipamento de 

segurança, muitas vezes trazendo crianças e até récem-nascidos. 

Nesse trecho a estrada termina na porta da residência de um casal que 

centraliza politicamente o agrupamento Riachão. Eles têm mais de sessenta anos 

cada e, na última visita a campo (agosto/2000), expressaram seu profundo de

salento com o fato de a estrada terminar ali: 

" 
. . .  nós num drome mais de noite! Toda madrugada é esse carro chegando 

e o povo gritando por nós. Tem que levantar, abrir a casa, fazer comida. E 
não tem comida que chegue. Nós não estamos mais dando conta!" 

Na casa do casal ficam, todos os dias, muitas pessoas durante horas, às 

vezes o dia todo ou a noite toda, esperando o tal carro que vai e volta de Monte 

Alegre. O morador, à beira de um ataque de nervos com a situação, vê a intimi

dade da família totalmente invadida todos os dias, por pessoas de todos os lu

gares rio abaixo; a inconveniência de ter que receber nos horários mais impró

prios possíveis, pois o caminhão chega à noite, de madrugada, com pessoas que 

querem jantar e dormir até amanhecer para, então, seguir para casa. Há muito 

tempo eles não dormem mais tranqüilos. Quando muito dormem a noite toda 

com pessoas diferentes em casa, quase todos os dias. Esse morador lembra com 

suspiros profundos o quanto era sossegada e feliz a vida nos bons tempos antes 

da estrada, em que tinha tranqüilidade em sua própria casa. Tem pensado até 

em mudar-se de lá para o "pé do morro", buscar sossego para sua velhice. 

Outros problemas angustiam o casal: não há comida que chegue para ali

mentar tanta gente. O casal gasta tudo o que tem em comida, café, etc. Nin

guém contribui, pois cada visitante está só de passagem por um dia e conta com 

a hospitalidade que é característica das pessoas do lugar. Além disso, com a 

confusão de gente que se forma constantemente na casa, agora uma espécie de 

"rodoviária", algumas coisas simplesmente desaparecem. Ninguém tem malas 

personalizadas, os mantimentos são transportados em sacos de linhagem ou de 

algodão, todos iguais, iguais inclusive aos que guardam os mantimentos dos do

nos da casa. Para tentar solucionar este problema o casal estava construindo 

outra casa, imediatamente abaixo, principalmente para guardar mantimentos e, 
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quem sabe, ter um pouco de privacidade. 

Além do incômodo de ter que hospedar, alimentar e receber bem todos os 

que chegam todos os dias, o casal ainda tem que cuidar dos animais que estes 

deixam por lá até retornarem (de 1 a 3 dias após, em média). E não são só os 

burros e jegues, mas também cachorros que seguem seus donos até o "ponto 

final". 

O casal une seus esforços aos do restante dos moradores de agrupamen

tos rio abaixo, a fim de que a estrada tenha prolongamento e os livre desse es

tado de desconforto. 

Solicitada a opinar sobre a situação, sugeri que eles estabeleçam, com os 

motoristas dos dois veículos que conduzem os passageiros até lá, um horário li

mite para a chegada, a fim de que todos cheguem ainda com a luz do dia e te

nham possibilidade de completar a viagem (a pé ou a cavalo) até suas casas, 

mais abaixo. Isso resolveria parcialmente o problema dos pernoites constantes 

na casa. Mas é difícil que esta situação se resolva. Os motoristas, ao saírem de 

Monte Alegre, pegam diversas pessoas e seus mantimentos em diversas casas da 

cidade, e esperam colocar o máximo de pessoas para sair de viagem. Ao entrar 

no Sítio Kalunga, além das condições cada vez piores da estrada, o "carro" vai 

deixando as pessoas o mais próximo possível de suas casas até chegar no Ria

chão, que é o ponto final. É uma viagem imprevisível que dura de 5 a 10 horas 

ou mais. 

2 - As relações com o entorno do Sítio Kalunga 

2.1 - Economia e relações sociais 

Como já foi exposto, as relações sociais e econômicas dos agrupamentos 

com a sociedade circundante remetem a tempos remotos, e há indícios de que 

elas já ocorressem ao final do período escravista. Assim, relações de trabalho, 

comércio trocas e prestação de serviços entre os regionais e os do Sítio Kalunga, 

ocorriam nas duas vias. Entretanto, os moradores do Sítio reclamam que estas 

relações foram sempre marcadas pela 

desvalorização dos seus produtos e servi-

ços em relação aos dos citadinos, que 

demonstram um certo menosprezo por 

aquela população, caracterizando uma 

* o mesmo parece ocorrer com os índios. Oli

veira ( 1964: 92) observou, entre os Tukúna 

seringueiros, moradores do igarapé, esta sujei

ção a "uma modalidade de comércio interétni

co em que o ·civilizado' recolhe seus produtos 

a um valor subestimado de troca por outras 

mercadorias no 'barracão' do seringai". 

"reciprocidade negativa"*, conforme M. I. Queiroz (1976) denominou esse tipo 
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de relação. Ou seja, seus produtos, com destaque para a farinha, principal pro

duto comercializável, são desvalorizados em privilégio de produtos de outras pro

veniências quaisquer. 

"o que vai de cargueiro não tem valor, é colocar na bruaca e levar lá, eles 
nem olham. Mas se colocar num caminhão e levar, aí sim, eles compram 
tudo, pode ser o preço que for!". (Katu, morador na área 1)

O comentário acima, foi feito no momento em que o morador argumentava 

sobre as dificuldades em comercializar os produtos do Sitio, e o aproveitamento 

das frutas da estação (a exemplo do caju, que é abundante), tendo em vista que 

um grupo de moradores tinha visitado, a convite do presidente do IDAGO, a 

EMBRAPA, em Brasília, e algumas cooperativas, onde ouviram exposições sobre 

as técnicas e processos desse tipo de produção. Outro morador comenta sobre o 

comércio da carne: 

"eles acha assim: o que é que kalungueiro quer ter vida própria? eles não 
quer que tenha vida própria. Aqui você pra vender, chega aqui, cinco 
quarta de farinha, não tem um comerciante que compra. O cara quer ven
der um bezerro aqui não acha quem compra. O cara, se traz uma vaca 
gorda pra vender aqui, tudo quanto é açougueiro já faz o preço deles, Já a 
combinação deles pra não ter mais. Fica obrigado vender. O preço que é 
de vender pra um, o outro paga também, então... o ritmo deles é esse 
aqui" 

(Santino (área 3), em Cavalcante, setembro de 1996) 

Essa reciprocidade negativa é reconhecida por poucas pessoas das cidades 

do entorno, como Rosolindo Neto, que é Secretário de Educação de Monte Alegre 

e já realizou pesquisas no Sitio. Sobre a comercialização da farinha ele declarou 

em 1997: 

"ultimamente, eles vendem. Apesar de que, às vezes, eles ficam muito 
tempo sem poder vender, né. Eu não sei se é porque há uma quantidade 
maior de produção, eu não sei também se é falta de interesse aqui de 
compra da farinha deles, optando por uma farinha industrializada que às 
vezes até vem de fora. E olha que a farinha deles tem uma boa qualidade, 
né. Então eu não sei porque. Às vezes acumula um pouco, né. Às vezes 
vem, deixa saco de farinha, vão embora, ver se vende ... E muita gente, às 
vezes, até eu falo para as pessoas, quando o kalungueiro oferece a fari
nha: 'quanto que é? É tanto! Ih, mas é caro que só� mas não fala que é 
tão caro, que a gente sabe: desde o processo de produção, até de trazer, 
sabe. É muito complicado trazer essa farinha aqui, que eu conheço lá. 
Acompanhei essa viagem aqui, é muito cansativa. Até eu falo para as pes
soas que tem que dar um certo valor mesmo, que vale, sabe. É muito tra
balho, isso tem muito de .. subjetivo nesse lucro" 
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f.3 - A fabricação
da farinha (no
Riachão)
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Em vista desta discriminação sentida na região próxima, sempre que pu

deram, as pessoas dos agrupamentos saíram para prestar serviços em cidades 

mais distantes, como Brasília e Goiânia, onde recebem melhor remuneração. 

Também para os municípios do entorno e da região há migração temporária ou 

definitiva. 

Os moradores do Sítio Histórico sempre tiveram relações sociais e econô

micas bem específicas com a população dos municípios do entorno. Esta especifi

cidade pode ser atribuída a alguns fatores: conforme já citamos, a história oral 

mostra que, ainda durante o sistema escravista, os do Sítio estabeleciam rela

ções de trabalho com os comerciantes e outros moradores da região, prestando

lhes serviços. Por outro lado já praticavam o comércio de seu principal produto: a 

farinha de mandioca. Produto bastante apreciado e consumido na região do norte 

goiano, a farinha de mandioca é feita cuidadosamente, conforme descreve abaixo 

a Sra. Procópia, do Riachão (em agosto de 2000): 

"rala a mandioca no pau de angico, coa no tipi
ti, separa a tapioca e põe para escorrer. Põe a 
massa numa bruaca, coa na peneira, em cima 
do quibano. Põe fogo no forno, passa barro 
com mais liga, trazido da beira do rio e depois 
passa casca de mutamba para dar liga e não 
soltar barro na farinha. Depois limpa com um 
pouco de crueira, coloca a massa para torrar, 
mexe com a coiteba. Depois coloca mais massa 
e mexe com o rodo."* 

A fabricação da farinha de mandioca é fator de 

grande relevância para considerarmos as relações de 

produção nos agrupamentos. Em todo o processo, 

* tipiti - cesto cilíndrico, de

folhas de palmeira, para es

premer a massa;

tapioca - caldo da mandioca 

que dá origem ao polvilho; 

bruaca - caixa de couro de 

gado; 

quibano - peneira mais fina; 

mutamba - árvore nativa; 

crueira - pedaços maiores e 

talos da mandioca, despreen

didos na ralação; 

coiteba - pequeno utensílio de 

madeira usado para ajuntar e 

puxar a massa. 

que se inicia com o plantio da muda e termina com a comercialização da farinha, 

há o envolvimento, de um modo ou de outro, de todos os membros da casa, 

desde as crianças aos mais velhos. Mas não é só isso. Na casa de farinha, en

quanto os olhos se fixam nas atividades da produção ( descascar, ralar, coar e 

torrar), as conversas vão revelando dados sobre os mais variados aspectos das 

relações e das representações sociais. As crianças vão aprendendo os passos da 

produção econômica, ao mesmo tempo em que outros aprendizados estão ocor

rendo: história, mitos, valores e regras sociais. Todos os assuntos são permiti

dos, tornando esses momentos de trabalho em reuniões sociais/familiares em 

que os laços de solidariedade e reciprocidade são reforçados e onde temas varia

dos são discutidos. Além dos membros da família que está fazendo sua farinha, é 
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comum a participação de outras famílias do agrupamento (pelo menos um repre

sentante da família) auxiliando na produção. Essa participação alimenta uma es

pécie de ciclo de prestações e contra-prestações como as descritas por Mauss 

( 1988). 

Outros aspectos econômicos que se destacam, referem-se a certas mu

danças recentes nas relações sociais e econômicas envolvendo os municípios do 

entorno. Uma das mais importantes é o uso crescente do dinheiro que, desmitifi

cando a contraposição das chamadas economia de subsistência x economia mer

cantil, foi integrado à economia do Sítio, sem promover uma transformação do, 

digamos, sistema econômico local. Este "arranjo" econômico pode ser discutido 

tendo em vista, pelo menos, quatro aspectos: 

a) O primeiro refere-se à comercialização, de longa data, do excedente da produ

ção agrícola da comunidade, ou seja, a venda da farinha de mandioca para o

mercado consumidor dos municípios próximos. Se, por uma lado, esse produto

obtém um baixo preço nesse mercado, por outro, até os anos 1980 foi o res

ponsável pela entrada da maior parte do dinheiro dentro do Sítio. Ressalte-se

que, desde tempos remotos esse comércio foi realizado, e os recursos dele

provenientes transformavam-se, ainda na sede do município, em outros gê

neros de alimentação, combustível, tecidos, ferramentas e utensílios. Além dos

municípios do entorno do Sítio, uma moradora de Arraias relata que até 1935

(ano de seu casamento), ainda havia uma casa, ao lado do mercado da cida

de, onde ficavam os "kalungueiros" e a farinha que levavam para vender na

quele município.

b) O segundo aspecto consiste em lembrar que, também há muitas décadas,

muitos moradores prestam serviços remunerados, principalmente para os fa

zendeiros mais próximos, trazendo os recursos, em dinheiro ou em gêneros e

equipamentos, provenientes destes serviços para dentro do Sítio. Esse traba

lho em regiões próximas pode ser: eventual, quando o morador não conseguiu

fazer sua roça, pela falta de recursos para tal ou pela perda desta em função

da seca, enchente, pragas, etc.; pode ser sazonal, quando o morador trabalha

em sua roça num período em que ela requer maiores cuidados ele trabalha

fora. Neste caso, quando o morador está fora, a mulher e filhos cuidam da

roça, e ele ajuda nos fins de semana, ou no fim do período para o qual foi

contratado ( dias, semanas, etc).

Um outro tipo de trabalho fora da região, mas que reverte recursos para 

dentro do Sítio, é o dos moradores, tanto mulheres quanto homens, que se 
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mudam para municípios circundantes e, com mais freqüência, para Goiânia e 

Brasília, as capitais mais próximas. Lá os homens se empregam como serven

tes de obra, na construção civil, executam serviços gerais ou outros trabalhos 

temporários, e as mulheres, geralmente bem jovens, trabalham como empre

gadas domésticas. Esses moradores raramente voltam a morar no Sítio, mas 

participam dos rituais religiosos mais importantes, especialmente das grandes 

festas religiosas, para as quais contribuem de diversas formas, com e pela sua 

família. Nestas ocasiões visitam seus parentes e amigos, para os quais levam 

presentes. Esse tipo de migração parece ter-se intensificado na década de 

1980, quando também se intensificaram os problemas referentes à posse da 

terra e confronto com grileiros. Entretanto há relatos que mencionam migra

ções nos anos 1960 para. Em um caso relatado uma mulher jovem migrou 

para Brasília, ainda na década de 1960. Lá casou-se com um homem originário 

do Ceará, teve quatro filhos e veio a falecer. O homem, também sem parentes 

naquela capital, mudou-se com os filhos, ainda pequenos, para o Sítio, pas

sando a viver com os familiares (da mulher), que o auxiliaram na criação dos 

filhos e o acolheram como a um parente. 

O trabalho externo cumpre também a função de produzir excedente para 

ser utilizado nas festas, especialmente se a família se comprometeu com de

terminada ajuda ou se vai casar um de seus filhos. 

c) O terceiro aspecto refere-se a um fato mais recente, introduzido no início da

década de 1990: a aposentadoria dos mais velhos. Esse recurso econômico,

que chegou a ser de (até 1996) mais de um salário mínimo para alguns apo

sentados, embora novo na região, não parece ter desestruturado o sistema

econômico local. Os aposentados continuam trabalhando ( como outros no

restante do país) em suas roças e na lida com o gado e, entretanto, alguns

deles já podem pagar outros moradores para executar alguns serviços consi

derados mais pesados: "bater" pasto, limpar roça, etc. Esse tipo de contrato

de serviços não é novo na região, e outros moradores "de recurso" já recorri

am a ele antes mesmo dos aposentados. De outro lado, a contratação de ter

ceiros para serviços não elimina as relações de troca e ajuda familiar, de vizi

nhos ( os quais são agraciados com contra-prestações ou presentes), em épo

cas de grande volume de serviços (plantio, colheita, etc), e nem exclui a con

tratação de familiares e afins para esses serviços remunerados. Isso não é

motivo de nenhum mal-estar entre os parentes, muito pelo contrário, é sem

pre bem-vinda a contratação, principalmente para os parentes de "menos re-
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cursos". Exemplo disso foi visto em janeiro/97, na área 1, onde houve a con

tratação, por uma senhora, de seu neto (que é casado e, à ocasião estava 

prestes a ter o primeiro filho) para limpar uma roça. Ela pagou diárias de cin

co reais (R$ 5,00), o mesmo valor pago pelo serviço fora do Sítio. Nesta mes

ma área, no Saco Grande, um dos maiores empregadores do Sitio na região 

de Monte Alegre necessita de mão-de-obra em função de seu rebanho, tam

bém um dos maiores, criado em duas áreas diferentes. 

d) O quarto aspecto situa-se no comércio realizado dentro e por moradores do

próprio Sítio, e pode ser caracterizado em dois tipos: no primeiro, mais co

mum, o morador vende bebidas alcoólicas, principalmente a pinga ou "marafo"

e o "vinho" (um vermute), preferido por mulheres. A maior parte destes ven

dedores comercializam apenas a pinga; no segundo, o morador coloca à dis

posição, em sua casa, pequenas quantidades de mercadorias básicas. Nos dois

casos, as mercadorias são revendidas com pequena margem de lucros, e os

pagamentos nem sempre são feitos em dinheiro e à vista. Somam-se a isso o

fato de elas serem compradas no comércio varejista do município próximo, e

as dificuldades de transporte até a região, não é raro ocorrerem prejuízos, o

que desestimula a propagação desse tipo de atividade no Sítio. Observou-se,

em janeiro/97, a presença de outros tipos de mercadorias em um desses pe

quenos comércios, como uma máquina fotográfica que custava R$ 40,00. Foi

adquirida em barganha ou pagamento de dívidas com o dono do comércio (na

área 3). Esse tipo de comércio tende a desaparecer com o advento da estrada

na região e o conseqüente maior acesso aos produtos comercializados na ci

dade.

Um outro tipo de comércio que merece menção refere-se ao 'garimpo' de 

ouro e de cristais. O primeiro remonta à atividade desbravadora da região no sé

culo XVIII, entretanto apresenta-se em níveis quase insignificantes. Seu comér

cio é feito principalmente durante as grandes festas religiosas, sendo que não 

consegui localizar nenhum vendedor de ouro nas últimas três festas observadas: 

Vão do Moleque (1996) e no Vão de Almas (1997/2000). Já a extração de cristais 

e seu comércio é uma atividade que vem ganhando adeptos entre os moradores, 

embora seja desprezada pela maioria. Essa atividade é apontada como promo

tora de enriquecimento "fácil" de um morador que voltou para o Sítio, depois de 

vários anos morando em cidade próxima. A exploração de pedras e cristais é 

uma atividade econômica menos valorizada que o trabalho agrícola ou a criação 

de gado, e houve um caso (1997) na área 1 em que o morador permitiu que seu 
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irmão, já residente fora do Sítio, explorasse cristais em suas terras. Posterior

mente, não concordando com o procedimento pessoal nem comercial do irmão, 

foi aconselhar-se com a líder do agrupamento, aventando a possibilidade de ex

pulsá-lo de sua casa. 

Os moradores que desenvolvem atividades "comerciais" dentro do Sítio, ao 

menos pelo que observei, não deixam de desenvolver seus trabalhos cotidianos: 

a lida com a roça e com o gado, a fabricação de farinha, a pesca e, no caso das 

mulheres, os cuidados com a casa, os filhos, galinhas e bichos de estimação 

(cães, gatos, etc). Nesse sentido eles reinventam espaços, ora ocupados apenas 

pelas atividades agro-pastoris e familiares e, de outro lado ressignificam essas 

atividades "comerciais", acrescendo ao sentido econômico um caráter de com

plementaridade às suas atividades cotidianas, e também de fator de aglutinação 

de pessoas em torno de sua casa, que se torna um ponto de pequenas reuniões 

e discussões sobre os assuntos mais variados. 

O trabalhos sugere um caráter impessoal nessa economia, pois é, para 

além da atividade comum a um "morador", parte de uma atividade reconhecida 

como socialmente necessária e que compõe um modo de vida, o modo de vida 

do agricultor. No comércio o trabalho toma um outro caráter: um misto de asso

ciativismo e tentativa de inserção ou de convivência, simultaneamente, em outro 

tipo de atividade econômica, que lhes é necessária e inevitável, e com a qual 

convivem desde os tempos mais antigos. 

O relacionamento mais intenso com a sociedade envolvente propiciou, en

tre outras coisas, a diversificação e o conseqüente aumento das necessidades de 

consumo entre os moradores, levando em muitos casos à substituição de objetos 

artesanais pelos industrializados. Essa substituição acompanha o aumento do 

nível de renda, e é tanto maior quanto mais acessível está a casa do morador, 

notando-se a maior variedade de itens industrializados nas casas próximas à es

trada e ao rio Paranã, bem como a mudança do estilo dessas casas. 

A arquitetura das casas mais novas é visivelmente diferente, não só com a 

junção entre as duas partes da casa que antes compunham construções separa

das (retomaremos o assunto no capítulo V), mas também com a utilização de 

diferentes materiais na construção: a adotação, na cobertura, do telhado de 

barro ou amianto em troca da cobertura de palha ( quando o morador tem condi

ções para isso), e a substituição das paredes de taipa ou "inchumento" (madeiras 

finas entrelaçadas e amarradas com cipó, recobertas por barro amassado) pelas 

de adobe (um tijolo rústico de barro cru feito artesanalmente com pequenas for-
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mas de madeira). Essa modificação referente ao material das paredes das cons

truções tradicionais foi introduzida pela SUCAM no combate aos insetos conheci

dos como "barbeiros" (insetos hematófagos transmissores do trypanosoma cru

zi), causadores da doença de chagas. A técnica da feitura do adobe, ensinada 

pelos servidores da SUCAM, não foi dominada por todos, gerando a necessidade 

de contratação de algumas pessoas que se especializaram mais nas construções 

locais e que, por outro lado, trabalham quase que exclusivamente com remune

ração em dinheiro. Segundo o Sr. Onofre, servidor, esta mudança só começou a 

acontecer a partir de 1990. Mesmo assim, as casas de "inchumento" ainda são 

freqüentes, especialmente nas áreas menos acessíveis. 

Uma outra substituição, a das panelas de barro, tem um maior alcance. 

Elas coexistiam anteriormente com as panelas de ferro. Nos dias atuais ambas 

estão sendo substituídas por panelas de alumínio e raramente encontram-se pa

nelas de ferro. A aquisição das panelas de alumínio, que são cuidadosamente 

areadas (lavadas com areia, que remove todos os resíduos escuros deixados pelo 

fogão à lenha), criou uma nova estética para as cozinhas "mais modernas". As 

mulheres que as possuem exibem-nas em prateleiras impecavelmente cobertas 

com toalhas brancas, se possível com bicos de rendas. Tais prateleiras são o mo

tivo de reiterados elogios às proprietárias das admiradas panelas, desejadas pe

las donas de casa locais. 

2.2- Ainda sobre o trabalho 

A família em geral é uma unidade econômica autônoma, não só em relação 

ao "que" e "como" produzir, mas também quanto à utilização da mão-de-obra 

para as atividades do dia-a-dia. Exceções são feitas em caso de doenças ou im

previstos graves, quando o auxílio do parente/vizinho é requisitado. As obriga

ções com relação à agricultura, à roça são, em geral, individuais ou da família 

(que mora na mesma casa) e não da família extensa (que compõe o agrupa

mento). O trabalho agrícola - plantio, limpeza da roça, colheita, bem como as 

atividades que se seguem (armazenamento, moagem em pilão, produção da fa

rinha) - e a pesca são de responsabilidade do homem e da mulher, as crianças 

ajudam conforme sua capacidade e aprendizado da tarefa. Há tarefas masculi

nas, como a lida com o gado bovino e eqüino, a confecção de equipamentos e 

artefatos para o uso com esses animais, tais como arreios, cordas ( de "olho" de 

babaçu ou de crina de cavalo), cochos, e de outros equipamentos de uso domés-
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tico: camas, bancos, mesas, brinquedos para as crianças, pequenas casas para

galinhas, porcos, etc. Na ausência ou inexistência * A alimentação da família é con

do marido, a mulher e seus filhos executam tais dicionada às variações ecológicas, 

a depender da intensidade e dura
tarefas. À mulher destinam-se os cuidados com as ção do período de chuvas e de seca 

crianças, especialmente as pequenas, com a limpe

za da casa e a alimentação* da família; fiação do 

algodão e tecelagem com as fibras. A gravidez não 

que interfere na quantidade de 
cereais produzidos. Independente 
disso, se alimentam melhor no 
período final das chuvas, quando 
já é possível colher cereais, frutas, 

constitui empecilho ao trabalho, e problemas de e quando o gado produz leite sufi-

saúde em mulheres que recentemente tiveram fi-
ciente paraª família e paraª pro
dução de queijo. Na estação seca, 
o leite só é suficiente para os be
zerros e não é usado pela família.

lhos, ou nos bebês ( e mesmo a morte de um de

les) em geral são atribuídos mais ao desrespeito de É nesse período que as crianças
interdições que ao esforço físico da mulher. Uma mais ficam doentes.

mulher (da Faina, área 1) relatou ter perdido o filho quando, aos oito meses de 

gravidez, pilava arroz por três dias inteiros, sendo que a isso somavam-se outras 

tarefas domésticas. 

Tarefas especializadas, como a construção de casas, confecção de bruacas, 

de instrumentos musicais, instrumentos agrícolas e outros, são destinadas aos 

que têm reconhecida habilidade para tal. Nas construções a família auxilia o pro

fissional contratado. 

O trabalho em grupos maiores, o mutirão, só é utilizado quando não há 

outras alternativas, pois implica em repartir os produtos com todos os que tra

balharam e, quiçá, com o cônjuge ou parente daquele que veio, como neste 

evento observado no Riachão ( área 1): 

Após comprometer para venda 2/3 de uma vaca, o dono resolveu matá-la. 

Os compradores vieram para ajudar a dar cabo do bicho e levar suas porções. 

Vizinhos e parentes que ficaram sabendo do evento compareceram para ajudar. 

A vaca foi morta a golpe de machado, pelo cunhado do dono e depois sangrada, 

sendo o sangue recolhido em uma bacia. Depois de frio, vários homens forraram 

o chão com folhas de bananeira, viraram o bicho em cima e começaram a tirar o

couro. Outros homens menos habilidosos para esta tarefa, que requer perícia e 

paciência, preparavam dois varais e estacas fortes dentro da casa, onde se pen

durariam os quartos da vaca para cortar a carne em pedaços menores. Após a 

retirada do couro que, inteiro, foi presenteado a um deles, um homem abriu o 

animal e tirou as vísceras. Fígado e sangue, já coagulado, foram imediatamente 

para a panela com temperos, tornando-se uma iguaria a ser servida, junto com o 

marafo, aos que estavam trabalhando. Outras vísceras foram entregues às 
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/ f. 4 - A morte da vaca 
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mulheres para que limpassem e cortassem. Os quartos foram separados e leva

dos para dentro da casa, onde foram pendurados e retalhados. Procedeu-se a 

divisão da carne entre os presentes. 

O trabalho de todos foi gratificado com uma parte da carne e alguns ainda 

levaram pedaços a parentes que não vieram, mas que ficariam ofendidos caso nõ 

fossem presenteados. Outros pedaços foram enviados aos parentes próximos, 

que moram no agrupamento e, no que pese o máximo aproveitamento da quase 

totalidade do animal, inclusive tripas, ossos, etc., no final sobrou pouco ao dono 

da finada vaca. 

Essa prestação de serviços expressa a solidariedade e reciprocidade dos 

parentes e vizinhos, mas é sobretudo uma garantia de levar parte do produto, no 

caso a carne, para casa. Todos do agrupamento, envolvidos ou não naquele 

evento, comeram da carne. E a generosidade da distribuição irrestrita traz certo 

prestígio àquele que pode fazê-lo - a família que exerce a liderança política do 

agrupamento e de boa parte da área 1. O mesmo prestígio é conferido à família 

que oferece muitos alimentos nas grandes festas religiosas, evocando um certo 

espírito de retribuição (Mauss: 1988) aos outros que já o fizeram em anos ante

riores. 

Do gado aproveita-se quase tudo. O couro é bastante apreciado e serve 

para fins diversos, principalmente utilitários ( exemplo disso é a cobertura para 

camas, substituindo o colchão), mas especialmente para a fabricação de bruacas 

ou "buracas": caixas ou malas de couro com tampa que servem para o trans

porte de cereais ou quaisquer outros produtos sobre animais. São bastante apre

ciados por terem múltiplos usos, serem resistentes a impactos e quase imperme

áveis, garantindo o transporte seguro de produtos até a cidade, especialmente 

da farinha, mesmo em períodos chuvosos. Nas casas funcionam como recipiente 

para guardar massa da farinha antes da torragem, e a própria farinha, depois de 

pronta. Fazem as vezes de armários, guardando roupas de inverno durante o 

verão e trajes especiais a serem usados na festa. 

2.3 - Os males da "rua" 

Em certa ambigüidade na relação com a "rua" (a cidade), os Kalunga a 

consideram também como centro difusor de vícios e erros/comportamentos inde

sejáveis. Situam a cidade como um lugar de viver para quem tem emprego, ou 

seja, assalariados, pois um 'morador' no Sítio, mesmo diante das piores crises, 
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"não passa fome, tem sempre uns que ajuda" (Baiocchi, 1984). Pode viver do 

que colhe do seu quintal, mesmo que a colheita seja escassa. Na cidade confi

gura-se para eles uma situação em que têm de submeter-se a um outro sistema, 

no qual o dinheiro, além de ter papel e valor fundamental, não coexiste com a 

produção "do quintal", mas é usado para adquirir absolutamente tudo: alimentos 

e bens. O fato de ter que adquirir, mediante a compra, todos os gêneros de sua 

alimentação é uma expectativa assustadora para um morador do Sítio que pre

tenda ou planeje mudar-se para a "rua". O caso de um morador (da Faina) que 

mudou-se em jan/97 do Sítio para Monte Alegre gerou muita polêmica do lado 

direito do Paranã (agrupamentos da área 1). Esse morador se desfez de todo o 

gado que tinha, deixando de residir na sua casa e, automaticamente, abando

nando a possibilidade de "tocar" sua roça por um período indeterminado. Embora 

haja no Sítio um processo migratório, para os moradores ele teria trocado o certo 

por um futuro incerto: viver na cidade. Alguns referiam-se ao caso como fruto de 

uma "vaidade" dele, outros alegavam ser culpa dos pastores "crentes" por terem 

exercido sobre ele forte influência. Mas a maioria justifica o fato em função do 

suposto apego que o morador teria adquirido ao "conforto" da cidade, ao utilizar 

a caminhonete doada à Associação dos moradores do Sítio, fato julgado como 

determinante para sua decisão de mudança. 

A perspectiva de melhoria das condições de vida com o ingresso em outra 

atividade econômica, o comércio, de acesso a hospital, de escola para os filhos e 

da aquisição de outros conhecimentos, inacessíveis no lugar de origem, foram 

motivos apontados pelo morador para empreender sua mudança para a "rua". 

Tal fato provocou uma alteração no estilo de vida da família, que passou a sobre

viver de uma pequena casa de comércio, instalada em parte da nova moradia. 

No Sitio a discussão a respeito da mudança para a cidade polemizava so

bre até que ponto a busca pelos saberes e bens não disponíveis no Sítio, com

pensaria o abandono do modo de vida anterior, ao qual estavam habituados. 

Será que eles se adaptariam a viver de modo tão diferente? 

Outros moradores já empreenderam essa saída do Sitio anteriormente, 

alegando diversos motivos, principalmente as péssimas condições para a lavoura, 

agravadas por secas ou enchentes. Na cidade, eles procuram morar próximos 

aos outros oriundos do Sítio. Cavalcante é o município que recebe maior número 

de pessoas vindas do Sítio Histórico, chegando a ter uma área de grande ocupa

ção dos "molequeiros" ( originários do Vão do Moleque), que é o bairro Matias. 

Em Cavalcante esse êxodo para a cidade já é antigo, e muitos dos moradores 
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deixaram definitivamente a vida no Sítio Histórico, incorporando-se a outras ati

vidades na sede do município. Um dos casos conhecidos é o de Ana, que foi inici

almente para estudar, retornou ao Sítio como professora, profissão que exerce 

atualmente em Cavalcante. Morando na cidade, candidatou-se, no último pleito, 

ao cargo de Vereadora. Não foi eleita, embora seja conhecida e benquista nos 

dois lugares. 

Diante dessas novas possibilidades, a resposta dos agrupamentos do Sítio 

parece indicar pelo menos três tipos de conduta: 

Uma primeira é a do desprezo relativo a idéias novas, vindas "de fora", mesmo 

assim tirando proveito delas do ponto de vista das conquistas concretas ( quando 

se convertem bens ou serviços dirigidos ao Sítio, por exemplo); 

Uma segunda conduta ainda estaria em aceitar as idéias novas, sem se divor

ciar de códigos e valores da sua cultura, passando a incorporar certas condutas 

da sociedade envolvente, quando convenientes. Exemplo disso foi a criação da 

Associação Povo da Terra, dos moradores do Sítio: um tipo de articulação política 

necessária para lidar com as instituições "de fora", mas que, inicialmente, se es

truturou a partir do poder político das lideranças tradicionais. A estrutura da as

sociação só era acionada para atender as demandas "de fora". 

Uma terceiro modo que os agrupamentos têm de lidar com essas idéias novas 

é simplesmente caracteriza-las como uma "coisa" ou pensamento de desinteres

se, externo ao grupo, como desprezo absoluto ao que vem "de fora", o que fica 

claro nas expressões: "Isso não serve pra nós aqui", "não tem serventia aqui 

dentro". Esta postura, mais conservadora, não tem se expressado nos embates 

com os agentes da sociedade envolvente. Neste caso as pessoas simplesmente 

não comparecem aos eventos onde haverá este embate, e não recebem a visita 

desses "de fora", limitando-se a observá-los de longe, a inquirir outros morado

res sobre os desenrolar dos acontecimentos e a desautorizar os que falam em 

nome do coletivo. 

Tal fato foi observado por diversas vezes quando os Kalunga foram cha

mados para reuniões, principalmente com o IDAGO, para discutir assuntos como 

a reformulação da Associação de moradores e outros de menor interesse para 

eles. 

2.4 - A saúde no Sítio e na cidade 

Na área da saúde, a falta de assistência médica que assola a região, 
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somada à piora crescente da qualidade de vida, mostra, entre outras coisas, uma 

preocupante mortalidade infantil, embora não existam dados estatísticos para se 

fazer inferências. Infelizmente, é comum no Sítio ouvir histórias das mães que 

apontam a perda de um, dois ou mais filhos nos três primeiros anos de vida. 

Também não são raras as histórias de morte das parturientes, levando, em geral, 

adolescentes que seriam mães pela primeira vez. Outros problemas de grande 

incidência na área de saúde, que não serão aqui destacados, relacionam-se à 

desatenção do serviço público de saúde para com as populações rurais brasilei

ras, maior do que com a população urbana, de cuja situação somos melhor in

formados pela imprensa. Não se tem conhecimento de pesquisas ou dados sis

temáticos recentes na área de saúde. Na década de 1980, o Projeto Kalunga -

Povo da Terra (UFG) fez convênios (através de um termo de intenções) com a 

Secretaria Estadual de Saúde e a SUCAM, dentro de uma perspectiva de pesqui

sa-ação, na qual participaram envolvidos, além dos pesquisadores do Projeto, 

seis pára-médicos, dois médicos e enfermeiros. Dessa atuação conjunta, resultou 

uma pesquisa sobre a incidência (considerada baixa) de problemas cardíacos na 

população3 do Sítio. Outras ações do Projeto, nessa área, se sucederam desde 

1983 a 2001, sempre por solicitação dos agrupamentos. 

Por conta da carência de assistência médica no Sítio e da reivindicação dos 

moradores, atualmente existem na área diversos agentes de saúde, que come

çaram a trabalhar em 1997, após um treinamento da Secretaria de Saúde, rece

bendo suporte da Fundação Nacional de Saúde- FNS, que atua nas campanhas 

de vacinação e educação sanitária. Esses agentes foram escolhidos dentre os 

próprios moradores e auxiliam no atendimento e prevenção de doenças e da 

desnutrição em crianças. 

As campanhas de vacinação da FNS passaram a acontecer no Sítio a partir 

de 1994. Em anos eleitorais tais campanhas se imbuem de caráter eleitoreiro, e 

nelas os secretários de saúde dos municípios propagandeiam seus candidatos. 

A Fundação Nacional de Saúde, antiga SUCAM, iniciou o trabalho na região 

em 1958, para o diagnóstico e combate à Febre Amarela (enfermidade infecciosa 

causada pela picada do mosquito Stegomia Fasciata) e à doença de chagas. Ave

lino, o primeiro servidor a estar lá, teria encontrado enormes dificuldades para 

recolher sangue dos habitantes locais. Segundo o Sr. Onofre, servidor que atua 

na região, no início de suas atividades, em 1979, deparou-se com as mesmas 

3 Esta pesquisa foi realizada em 1984 pelos médicos cardiologistas Paulo César V. Jardim, da Fa
culdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e Omar Carneiro e publicada em 1992. 
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dificuldade na recolha do sangue para diagnósticos: 

"a gente conversava, e tal, e, devagar ia convencendo. Até 85 a gente 
conseguiu conscientizar cerca de 90% sobre o serviço. Eles passaram até 
a ir atrás. (Antes) eles alegavam que a gente estava levando o sangue 
para dar pro capeta, entregando a alma deles pro capeta. Eles estavam 
cadastrados para quando morrerem. Diziam: 'hum, hum .. furá meu dedo 
pra quê? Cê vai dá meu sangue.' ( ... ) Deixavam tirar sangue de menino 
pequeno, de adulto não". 

Mesmo assim, o Servidor conta que conseguiu tirar 1900 lâminas (amos

tras) de sangue em 1979. Posteriormente, iniciaram a campanha para a substi

tuição das paredes das casas, conforme já citamos. 

A presença de morcegos que farfalham dentro das casas à noite, além de 

incômoda, passou a consistir em forte preocupação para os moradores do Sítio. A 

existência de morcegos hematófagos vitimou duas crianças pequenas entre 1996 

e 1997, e levou os moradores (principalmente da Barra do Bezerra, onde havia 

maior incidência), a procurar ajuda fora do Sítio, na EMATER. Nesse órgão foram 

instruídos a adquirir "pomada vampiricida", que deveria ser aplicada no ninho dos 

animais. Logo, teriam os próprios moradores que ir à procura dos ninhos, tarefa 

para a qual não se sentiam habilitados. Nesta busca não conseguiram nenhum 

serviço público para o combate efetivo dos morcegos. 

A precariedade dos serviços de saúde na região também afeta os agrupa

mentos do Sítio. Segundo informações dos moradores, até 1988 o hospital de 

Monte Alegre só atendia pessoas dos agrupamentos uma 

vez por semana, às quartas-feiras*, desconsiderando 

mesmo as difíceis condições de remoção de um paciente 

(pelos seus parentes) do Sítio até aquele município ( cerca 

de dez, doze homens levando, a pé, o paciente em uma 

rede). Depois desse ano, em que os agrupamentos foram 

bastante divulgados pela imprensa, eles passaram a ser 

atendidos em quaisquer dias. 

Em 2000, no convênio com o governo federal, 

dentro do "Programa de Saúde de Família", o município 

de Monte Alegre contratou uma enfermeira e dois médi-

* Aliás, o procedimento do

hospital conferia com di
versas afirmações que 
ouvi, inclusive com esta 

abaixo, da esposa de um 

vereador de Monte Alegre 
que me hospedava: "você é 

doida, menina! Não enten

do o que é que alguém da 

Universidade, vaifazer 

num lugar daqueles. Eles 

são bichos do mato, um 

povo atrasado, enfiado no 

meio daquelas serras. Ir 

para lá , só se for para 
ficar escondido mesmo. 

( . .) Muitos têm medo decos para clínica geral do Hospital. Entre os médicos re
gente". 

cém-chegados, um deles, psiquiatra por sinal, relatou as 

condições difíceis do hospital e, a respeito dos agrupamentos do Sítio Kalunga 

declarou: 
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"eu estou vendo um kalunga podre, nojento, imundo, (que) já se perdeu 
( ... ). O mais grave, que eu enxergo hoje é a falta de oportunidade. Eles 
não tem um centro de inteligência deles, eles são explorados. Eu vejo ka
lunga por aí e me dá descrença. Eu não sei quando eles vão despertar." 

Além de mostrar ter uma péssima impressão acerca dos moradores do Sí-

tio, esse médico informou que trata de muitos casos de alcoolismo de pessoas 

oriundas de lá. Segundo ele, a marginalização que as pessoas da comunidade 

sofrem na cidade faz com que eles bebam muito e, embriagados, fiquem agressi

vos. Para esses casos ele tem uma solução simples: manda prender na cadeia 

municipal, que não dispõe sequer de camas ou colchões. Um dos últimos casos 

foi o de uma mulher que passou por nós durante a entrevista. O médico relatou 

que ela foi ao hospital levar uma filha com problemas mentais, estava embriaga

da e ele mandou prendê-la porque "ela queria bater na filha lá dentro do hospi

tal". Ele disse ainda que, nesses casos, só não usa o eletrochoque porque não 

tem o equipamento. Em outro hospital que teria trabalhado antes ( em outro mu

nicípio), afirmou ter aplicado mais de 1500 eletrochoques, em casos diversos. 

Pela possibilidade de tais afirmações tratarem-se de uma brincadeira, a entre

vista foi repetida no dia seguinte, onde o médico reafirmou tudo. Outros mora

dores da cidade confirmaram os fatos. É de impressionar certos relatos do que 

ocorre pelo interior deste país! 

Dias depois desta entrevista (agosto/2000), já no Sítio, várias pessoas, 

principalmente idosos mostraram-me seus remédios, perguntando se eu sabia 

para que serviam. Eles tinham recebido a "doação" de uma equipe da Asas do 

* missionários religiosos sedia

dos em Anápolis-GO. Eventu

almente. prestam essa ·'assis

tência médica" e também 

''odontológica" aos agrupa

mentos e outras populações 

rurais na região. 

Socorro* que estivera na região dois meses antes. 

Após a consulta, todos tinham sido "presenteados" 

com tais remédios, que lhes foram entregues em pe

quenos sacos plásticos, sem nenhuma identificação, 

nem instruções de uso. Em um dos poucos tinha 

frasco, a validade expirou em abril daquele ano. 

Ninguém precisa de eletrochoque para ficar absolutamente pasmo diante 

dessas informações, que pintam um quadro real e trágico do atendimento à po

pulação, principalmente aos moradores do Sítio, naquele município. 

Diante de todas essas dificuldades, os moradores do Sítio continuam usan

do seus métodos tradicionais de cura, com ervas e outros produtos naturais. Ali

ás, usam sua medicina fitoterápica e também mágica igualmente para as doen

ças dos animais de seu quintal: galinhas, gatos, cachorros, porcos e para o gado. 
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Ervas muito utilizadas são plantadas, junto com verduras e hortaliças em hortas

suspensas, próximas às gratas d'água. 

Nestas hortas também se plantam sementes de fumo (tabaco) para fazer 

as mudas, que são transferidas para a vazante do rio, ao final do período chuvo

so (março/abril). As folhas são colhidas a partir de quatro meses até o reinício 

das chuvas (setembro/outubro). São colocadas para secar à sombra e depois 

enroladas como corda. O fumo artesanal é muito apreciado pelos adultos. A mai

oria fuma desde a adolescência. 

A cura de doenças conhecidas e mesmo o diagnóstico envolve segredos, fé 

e dons especiais, conferidos a apenas alguns rezadores. O mais conhecido deles, 

nas áreas 1 e 3, chamado de "rezador", relata que teve o dom da cura anuncia

do quando a mãe estava grávida dele, através do sinal do choro "chorei na barri

gade minha mãe". Por isso afirma ter nascido "entendido de cura e benzição". 

Além do poder mágico da cura, este senhor é um dos principais condutores das 

rezas durante a festa do Vão de Almas, tem o dom de "saber rezar'' e "fazer reza 

forte". 

Um outro morador é conhecido, também*, 

pelo seu dom de prever o sexo do bebê ainda na 

barriga da mãe, bem como se ela terá problemas 

no parto, embora não faça nenhum tipo de cura. 

Segundo diversos depoimentos das mães "ele 

nunca erra". 

* Esse morador é mais conhecido

por outros ''dons" , uma vez que é
considerado o melhor nadador do
Sítio, um nadador literalmente

nato, o que lhe rendeu o nome de
"Boto". Ele é também um dos pri

meiros artistas, junto com Jorge,
que se destacaram fora do Sítio,

com a gravação de um disco com

pacto (cd).

o poder mítico, o poder simbólico, as representações sobre o ser/existir,

sobre o natural e o sobrenatural no Sítio Histórico serão melhor discutidas no 

próximo capítulo, bem como as representações sobre tempo e espaço. 
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V - DE TEMPO, ESPAÇO, HISTÓRIA E MITOS. 

o conceito de tempo não remete nem ao ''decalque" con

ceituai de um fluxo objetivamente existente .. nem a uma forma 

de experiência comum à totalidade dos homens, é anterior a 

qualquer contato com o mundo. O tempo não se deixa guardar 

comodamente numa dessas gavetas conceituais onde ainda hoje 

se classificam, com toda a naturalidade, objetos desse tipo. "
(Elias, 1998:11). 

"O tempo ainda estava conectado com o espaço (e o lugar) até 

que a uniformidade de mensuração do tempo pelo relógio me
cânico correspondeu à uniformidade na organização social do 

tempo." 
(Giddens, 1991:26) 

As investigações sobre a forma da ocupação do espaço pelas popula

ções rurais tradicionais conservam-se no centro da atenção de estudiosos das 

ciências sociais, tornando tênues as fronteiras entre a Antropologia, a História e a 

Geografia. Nos estudos antropológicos a ocupação do espaço aparece estreita

mente vinculada não só à reprodução biológica da vida humana, mas também à 

reprodução das relações sociais e à existência e permanência das culturas. Entre 

tais populações esta ocupação apresenta diferentes identificações, conforme as 

significações que lhe são atribuídas pelos grupos humanos que fazem uso e/ou 

ocupação coletiva da terra, configurando uma territorialidade própria a cada um 

deles. A idéia de territorialidade afirma-se no decurso de uma história construída 

pelos grupos, que despojam a terra de seu valor mercantil para impingir-lhe uma 

gama de significados, aos quais seria mais adequado atribuir um valor simbólico 

e político. Tais grupos investem seus territórios de uma história singular, de uma 

especificidade em que a memória, a tradição e as práticas sociais coletivas se 

cruzam e se interpenetram. 

Neste capítulo as representações sobre tempo e espaço constroem o 

eixo para a discussão sobre a memória histórica e mítica entre os agrupamentos. 

A partir destes parâmetros busca-se a constituição das diferentes identidades do 

grupo, mostrando as atribuições existentes no Sítio Histórico e, para fora dele, 



nas relações com a sociedade envolvente. 

1. A temporalidade "Kalunga" no espaço histórico do quilombo

No que se refere a algumas das populações tradicionais - as comuni

dades rurais negras - diversos autores1 têm observado que a reprodução cultural 

baseia-se em uma ocupação e uso comunal do espaço, cuja antigüidade é cons

tantemente reafirmada, conforme já nos referimos no capítulo I. Nesse espaço, 

caracterizado como território, as diversas atividades sócio-econômicas realizadas 

por tais comunidades configuram-se como práticas culturais desenvolvidas numa 

historicidade de resistência, permanência e reinvenção desses modus operandi. 

Nesse contexto, a territorialidade das populações rurais negras hoje 

caracterizadas como remanescentes das comunidades de quilombos confirma a 

situação particular de especificidade e de alteridade desses grupos, que se cons

tituíram a partir de processos diversos em todo o país: fugas, heranças, doações, 

ocupação de áreas abandonadas e/ou de propriedade desconhecida, ou adquiri

das em compra por antigos escravos, na contramão do sistema escravista no 

país. Por isso, o território que ocupam identifica-se com sua história de constitui

ção de uma comunidade ligada por laços de solidariedade, que reconhece origens 

comuns (sendo freqüente a interação com os indígenas) e que garante o acesso 

à terra e aos recursos básicos para a sobrevivência por meio das relações sociais, 

de parentesco (não necessariamente consangüíneo) e grupais. 

A articulação entre atores e grupos sociais de diferentes origens em 

um território, formando sociedades que passaram a funcionar à margem* do sis-

tema colonialista e escravista vigente até o século 

XIX, denota um tipo de organização que teve por 

fundamento principal a questão étnica. Nesse 

sentido, Bandeira (1988:23) infere que "no inte

rior de cada grupo, a diferença tende a ser mani

pulada como fator de coesão gerando uma di

mensão política da etnicidade," na qual "a terri

torialidade emerge como referência informal para 

os direitos da posse da terra". Esses grupos ocu

param, em geral, territórios de difícil acesso, va-

*Trabalhos recentes mostram que a
marginalidade de tais sociedades 
não sígnifica que estas deixassem de 
participar do sistema vigente, com o 
qual muitas delas estabeleciam, 
inclusive, relações comerciais e de 
prestação de serviços. Por outro 
lado deixavam de usufruir dos di
reitos concedidos aos homens livres. 
Sobre o assunto sugere-se, entre 
outros trabalhos, a coletânea Liber

dade Por um Fio. História dos qui

lombos no Brasil, organizada por 
Reis & Gomes. (l 996). 

1Entre tantos trabalhos interessantes já citados, destaco os de Gusmão ( 1990 e 1995); Bandeira 
(1988) e Carril (1995). 
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les e serras próximos a mananciais e a grandes rios. 

Dentro desse quadro de organização social no tempo e no espaço colo

cam-se os diversos agrupamentos do Sítio Kalunga: ocupam um território contí

nuo, situado em três municípios do norte goiano e cuja ocupação remonta ao 

século XVIII, conforme vimos em capítulos anteriores. 

2 - Tempo histórico e espaço mítico: o território do Sítio Kalunga 

As lembranças sobre a antigüidade da ocupação do Sítio e sobre quais dos 

agrupamentos foram os primeiros a chegar lá, estão presentes nos discursos dos 

muitos anciãos ainda vivos. Entretanto, dentre os mais jovens, poucos conse

guem dimensionar este território como um todo para além dos limites sociais 

(dos agrupamentos) imediatamente próximos. Em termos das nossas medidas 

convencionais (km, ha), a extensão das áreas dos agrupamentos, bem como a 

do Sítio, é desconhecida pela maioria dos seus moradores. Embora a légua (que 

corresponde a 6 km) seja uma medida usada, nem sempre com muita precisão, 

para a maior parte dos moradores do Sitio as distâncias são relacionais: as refe

rências espaciais configuram-se no contexto das referências familiares e, mais 

freqüentemente, das relações sociais mais amplas. Assim, as casas dos parentes 

e amigos são sempre próximas, "bem ali", enquanto outros moradores, com os 

quais não se mantêm relações tão próximas estão simplesmente "longe". O cri

tério de mensuração das distâncias presente em tais expressões aproxima-se dos 

critérios observados por Evans-Pritchard entre os Nuer, e dos descritos por M. I. 

Queiroz entre camponeses. Para esta autora "toda distância geográfica parece 

pequena ao sitiante tradicional porque é avaliada segundo as relações sociais 

estreitas de parentesco e vizinhança. Dir-se-ia que vê o mundo em miniatura." 

(1976:65). 

Corroborando com esta lógica relacional, no Sítio as noções de tempo e 

espaço estão intimamente imbricadas, tanto na expressão das distâncias através 

do referencial de tempo (gasto a pé ou em montaria) para o percurso entre 

pontos determinados, quanto na constituição da identidade pessoal e coletiva 

pelas referências de origem/residência, que às vezes se confundem. Não há "es

paço vazio" do Sítio, como também não há a noção de "tempo vazio". A referên

cia ao espaço como "lugar", à idéia de localidade (Giddens: 1991), remete co

mumente ao cenário de uma atividade social, seja individual, familiar, de traba

lho, religiosa, ou até ao cenário interdito a determinadas ou quaisquer atividades 
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( o "lugar" privilegiado pelas representações míticas, onde moram ou aparecem

seres inumanos, por exemplo). Assim, para aquele que vive no Sítio, também 

não há lugar isolado nem gente isolada, apenas mais distantes ou mais próxi

mos. 

Essa vinculação espaço/tempo leva a pensar sobre a representação do 

sentimento de localidade expressa pelos sujeitos (marcadores vivos desse tem

po) do Sítio, de pertencimento à localidade onde se vive, reiterada quando eles 

respondem sobre sua identidade. Inquirido sobre quem é, o sujeito responde que 

é (filho) daquele lugar. Desse modo ele inverte a relação homem/dono-da-terra 

para a terra/dona, de certo modo geradora e mantenedora do agrupamento. 

Outra referência à identidade coletiva, o nome hoje atribuído a todos os agrupa

mentos do Sítio Histórico - Kalunga - tornou-se um termo genérico para referir

se a cada morador individualmente, embora (mesmo que pareça contraditório) 

também seja utilizado de forma jocosa entre pessoas de certos agrupamentos. 

Mas de onde vem esse nome? 

2.1 - o Lugar, o nome: "Kalunga" - um ou muitos lugares? 

O mesmo nome "kalunga" refere-se, genericamente, ao sujeito, a um 

conjunto de sujeitos que não têm necessariamente um parentesco nem afinida

des e ao espaço geográfico propriamente dito (parte do Sítio ou todo ele). Sua 

origem é atribuída a um córrego, que se localizaria na Faina, um terreno alagadi

ço ("brejo" ou "pantana") onde, até os anos 1980, funcionava um pasto coletivo 

para o qual todos recorriam na época da seca, conforme o depoimento. 

" .. tempo da seca todo mundo ia plantar nessa área de kalunga, onde pas
sa o córrego Kalunga. No tempo dos véio, eles morava aqui e iam lá fazer 
roças no tempo da seca, ninguém morava lá. Isso aí era de reserva dos 
véio. Ele foi e fez sítio lá pra o povo dele. Era do comum. Hoje quem tra
balha lá é só o povo dele .. " 

( Sra. Procópia S. Rosa, Riachão, agosto de 2000). 

Outra explicação da origem refere-se a uma planta, um arbusto de propriedades 

medicinais. Outras ainda remetem à existência de uma localidade primeira habi

tada, na área 1, na qual os moradores se identificavam com o nome. Essa locali

dade primeira varia de acordo com quem fala e a proximidade da origem que 

esse alguém queira ter com esse Kalunga original: além da referência à Faina, 

que era terra de uso coletivo dos agrupamentos da área 1, há a referência ao 

Sucuri, que teria também esse nome; há a referência à Lagoa/ Coco, no Vão de 
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Almas (local vizinho da "cidade" da festa) que também aparece como "lugar ori

ginal". Coincidentemente, essas três principais referências, se pontuadas no 

mapa, fazem um triângulo na parte central da área 1. 

De qualquer modo, esse conjunto de referências dá sustentação ao fato de 

os moradores da área 1 serem os primeiros a se identificar com esse nome e 

serem identificados como "kalunga" não só pela sociedade circundante, como 

pelos moradores da área 2, identificada por outro referencial que é a Serra do 

Moleque. 

2.2 - A disposição espacial dos agrupamentos 

Os agrupamentos são constituídos pela família extensa, com unidades re-

sidênciais ocupadas por famílias nucleares*. 

Na área 1, onde foi possível observar uma 

maior regularidade na organização espacial, a 

disposição das unidades compõe um leque em 

torno da unidade residencial ocupada pela li

derança do agrupamento (nesta área em 

grande parte feminina), cuja localização tam

bém é estrategicamente próxima ao grande 

rio que corta o Sítio, ou a um de seus afluen

tes. A situação se reproduz quando há o cres

cimento das famílias nucleares e a nova famí

lia nuclear continua residindo no agrupamen

*A disposição espacial e, conseqüente

mente, as relações sócio-econômicas dos 

moradores do Sítio são completamente 

distinta do que é definido como bairro 

rural por Müller ( 1951 ), A. Cândido 

(1964) e M. I. Queiroz (1969). No Sítio 

a disposição das casas no território e a 

organização social e política formam os 

agrupamentos ( que Baiocchi ( 1984) 

designou por ''núcleos"), quase que ex

clusivamente familiares. Esses agrupa

mentos se interrelacionam uns com os 

outros possuindo, no entanto, autonomia 

quanto à gestão de todos os seus recur

sos, o que não exclui sua participação 

num sistema de trocas e de reciprocida

de que permeia todos eles. 

to, conforme podemos observar nos croquis dos agrupamentos de Saco Grande, 

que vem acompanhado da árvore genealógica dos moradores, e do croqui da 

Contenda, no qual se vê as distâncias médias entre as casas dos moradores. 

Até o final dos anos 1980, as fronteiras entre as ocupações desses agru

pamentos familiares não eram demarcadas, porém eram conhecidas e, por eles, 

facilmente distinguidas, embora tivessem certa flexibilidade permitida pelos gru

pos. Desse modo, difere da organização espacial observada por M. I. Queiroz 

(1976) junto ao "sitiante tradicional brasileiro", para o qual, segundo a autora, a 

percepção do espaço seria difusa e descentralizada, e não apenas egocêntrica 

como pode parecer à primeira vista. Na outra via da explicitação das distâncias 

pelo tempo utilizado, o tempo decorrido diversas vezes é conferido pela extensão 

da ocupação espacial, tendo em vista a forma de produção - agricultura de coi-
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vara/pousio - e a escassez progressiva dos recursos naturais ocasionada pelo 

tipo de ocupação do entorno do Sítio, degradadora e predatória. 

Figura 9 - Croqui de uso e ocupação do agrupamento Saco Grande 

casal ou chefe da casa 

1- Santina e Manoel
2- Vital e Detina (filha Santina)
3- Alzira e Tozinho {filho
Santina)
4- Pedra e José (filho de Detina)
5- Manoel (filho de Sulino)
6- Esteva e Domingos (f. Santina)
7- Nicácia (irmã Manoel)

8- Sulino (irmão de Manoel)
9- Eva (filha Sulino)
10- Anísio (filho Sulino)
11- Dionísio (filho do pai de Manoel)
12- Rosalina (idem)
13- Lourença (mãe de 11 e 12)
14- Renildo (filho de Dionísio)

15- Isolina (sobrinha de Sulino)
16- Jorge (irmão de Isolina)
17- Pretim (filho de Isolina)
18- Francelina (filho de Isolina)
19- escola
O curral c:I casa de farinha

. 
roça §:!! canavial
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Figura 10- Árvore genealógica dos moradores do agrupamento Saco Grande 

11ª esposa 

Lucina Santina Manoel Inocência Josá 
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Fig. 11 - Croqui da Contenda - distâncias médias 
entre as casas da principal família 

-
-

1111 

: líder 8l= Ruínas da casa da antiga :=Roça da família nuclear 
H Filhos casados líder (mãe da atual) 

�' lnnão da líder � Filhos do innão
Distância entre casas mãe/filho 

�-�-- Filhos da filha da li
líder casa de farinha 

� Redes de pesca das famílias nucleares 

2.3- O rio, a mata e os seus lugares interditos 

A referência a determinados lugares, como a mata, remete ao espaço 

conhecido, porém misterioso. Espaço que guarda um mundo de representações 

(história e mitos) que povoam o cotidiano da vida No Sítio. Espaço no qual se 

estabelecem relações com vizinhos, amigos, parentes e com o mundo 

sobrenatural, devidamente naturalizado, como nos mostra essa narrativa de um 

morador do Riachão: 

"professor saiu para uma espera (caçada), noite escura. Esperou, esperou, 
atirou num mateiro (veado) crescido. Ouviu o tombo e foi arrastar o bicho. 
O outro pegou primeiro, balançou as folhas do pequizeiro e os matos do 
lado. Professor assustado voltou correndo mais que o mateiro! Chegou 
sem sangue (pálido). Não era noite de espera, e aquele pequizeiro tem 
dono. Neguim do Pé de Manga tomou o mate iro dele. Naquele lugar ele ( o 
professor) não volta mais .. " 
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O acontecimento tinha como cenário a mata próxima ao agrupamento, em 

noite escura, de lua minguante. Na ocasião (agosto/97), surpreendentemene a 

mesma versão da história foi narrada pelo professor, que é morador de Monte 

Alegre, que ia semanalmente à comunidade. 

O local escolhido para a caçada pelo desavisado professor (que não é 

oriundo da comunidade e que, portanto, não conhecia tais interdições) é moradia 

de um ser mítico que habita as matas: um "neguim" que mora em cima das ár

vores e se diverte enganando e assustando os que por ali passam. Nos locais 

onde se suspeita ser sua morada ( e há uma descrição pormenorizada de lugares

ideais para tal), principalmente à noite, não se passa, não se caça, nem se co

lhem frutos ou quaisquer produtos da mata. Há um temor generalizado do en

contro com tal criatura. 

Nessa narrativa, o espaço simbolizado demonstra estar presente no quoti

diano, com a mesma naturalidade que os espaços reservados para os ritos religi

osos ou para a agricultura. Na interconexão entre tempo e espaço, os mitos in

serem-se na longa duração do tempo histórico, ou seja, respondem ao que Brau

del nominou de estruturas de extrema longevidade (1986:32). Esta longevidade 

remete ao tempo "dos antigos", da origem, tanto quanto ao tempo atual, em que 

outros personagens participam do acontecimento. 

Com trechos também interditos, o rio Paranã corta o território e tem sido a 

marca de ciclos históricos ocasionados por grandes enchentes e secas, ocorridas 

em intervalos de mais ou menos 20 anos. O Paranã, além de ser a principal re

ferência geográfica dos moradores e provedor de parte da alimentação, carrega 

entre suas águas outras representações: em certos lugares do grande rio vivem 

os intocáveis botas e "botas"*, o "nego 

d'água", a sereia e outras grandes criaturas 

que habitam o fundo do rio, onde ninguém se 

encoraja a passar sozinho, nem nas margens. 

* Pude ver alguns (ou algumas(?)) quan

do transitava de barco pelo rio. Para mi

nha sorte, os vi quando estava com outras 

pessoas no barco, pois conta-se que eles 

só mexem com quem vai solitário(a) ao 

rio. 

"Tem assim: diz que quando cai um home n'água, que tem a bota tema, 
ele tira. A fema tira o home. E o macho, se cair uma mulher, ele tira ela 
pra fora. É. Agora, se cair um home e topar o boto home, aí ... Aí ele vai 
brincar com ele ali e .. tem a cova rasa. Mata. Tá enrolado. Aí num salva 
não. Viche! É fundo demais uai. Remanso fundo." 

(Boto, Vão do Moleque, setembro de 1996) 
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Mitos similares reaparecem em narrativas de outras comunidades rurais 

negras remanescentes de quilombos nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste 

brasileiro e sugerem ligações intrínsecas entre determinados espaços ( ou de 

acesso ao território) onde vivem e a historicidade da presença de ex-escravos 

fugidos para a região. As fugas são também representadas pelos acontecimentos 

fantásticos que transcenderam as condições e forças naturais dos ex-escravos, 

os quais tiveram de travestir-se de bichos, esconder-se sobre árvores e dentro 

dos rios. Usaram seus conhecimentos 'mágicos' para sobreviver em um ambiente 

inóspito e, principalmente, para livrar-se de seus perseguidores. 

Neste sentido, as memórias dos lugares (Halbwachs: 1990) possibilitam a 

associação destas marcas espaciais a um período histórico anterior ao que vivem, 

e as associações simbólicas remetem a seus antecessores, os primeiros a chegar 

lá. O "bocão", trecho do rio Paranã onde habitam, além dos botas, muitos seres 

sobrenaturais, é lugar marcado na memória coletiva pela presença de tais seres 

míticos. 

"Os antigos contam que tinha lá (no bocão) 'uma' que era peixe da cintura 
para baixo e mulher da cintura para cima, ela saía d'água de vez em 
quando e ficava na pedra penteando os cabelos, as vezes quando via 
gente corria e esquecia o pente de ouro. Ela era rica e encantada. Nesse 
mesmo Bocão também mora o Nego D'água, um bicho preto, do olho 
grande que come gente se a pessoa está só na beira d'água. Pulam dois 
nele, jogam dentro d'água e comem. Ele é muito rápido, mas não é peixe. 
Tem também outro bicho que não passa em lugar estreito, deve ser uma 
arraia muito velha, quando mexe chega a remover aquelas toras de pau 
do fundo do rio, é o Rodetão, do tamanho de uma casa. Pode ser uma ar
raia gigante, bem velha. Jacaré velho também vira bicho, como traíra, to
dos muito velhos. O Minhocão também pode ser uma cobra muito velha." 

(Sra. Domingas, Riachão, janeiro de 1997) 

A descaracterização do habitat natural - tranqüilo e perigoso - que propor

cionava a tais monstruosos seres a condição de existência, ocasionou, segundo 

depoimentos como o acima citado, a desaparição dos grandes monstros desse 

remanso. 

"Minhocão e Rodetão? Acabou, ninguém vê mais. Deve ser por causa do 
barulho da canoa" 

(Sra. Procópia, Riachão, agosto de 2000) 

Entretanto, mesmo com a "morte" dos bichos o lugar ainda guarda sua marca na 

memória coletiva, e continua sendo lugar de perigo. 

o espaço trabalhado pela Antropologia é não só histórico mas simbolizado,

tendo em vista que é dominado pelos grupos humanos (Augé, 1994). Essa sim-
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bolização visa uniformizar uma mesma representação cultural para aqueles que 

freqüentam um mesmo espaço, ordenando, desse modo, elementos comuns de 

identidade histórica, cultural e, no caso em foco, de uma identidade étnica. Entre 

os Moradores do Sítio Kalunga, essa simbolização do espaço parte das compre

ensões preexistentes (Sahlins,1990:7) para a comunidade remetendo a um tem

po/passado distante, do qual eles não têm precisamente a conta, senão a res

peito de uma referência: o mito de origem mais conhecido entre os agrupamen

tos (das áreas 1 e 3), que assenta-se sobre a fuga das minas de ouro da Boa 

Vista (Baiocchi: 1984), constituídas a partir do século XVIII, remete a uma refe

rência muito visível, inserida dentro do território do Sítio Histórico - a Serra da 

Boa Vista, que divide, dentro do Sítio, os municípios de Cavalcante e Terezina. 

Para Augé a simbolização do espaço constitui um a priori, a partir do qual 

a personalidade de cada um é construída, bem como a experiência de todos da

quela sociedade. Partindo desse pressuposto, esta simbolização constitui, para o 

autor, uma "matriz intelectual, uma constituição social, uma herança e a condi

ção primeira de toda história individual ou coletiva" (1994: 15). 

De outro modo, no caso Nuer analisado por Evans-Pritchard, esta simboli

zação apriorística do espaço é atribuída às condições ecológicas locais, fazendo 

com que cada indivíduo situado em qualquer ponto do tempo (e o tempo Nuer 

obedece rigidamente ao calendário ecológico) possua um "conhecimento concei

tuai daquilo que está à sua frente e possa, em função disso, predizer e organizar 

sua vida de acordo com ele."(1993:108). 

Entre os agrupamentos, mesmo pressupondo essa simbolização a priori, 

tal representação é constantemente reatualizada, conforme demonstra a incor

poração de novos elementos na narrativa mítica e a reinvenção da tradição 

quanto à ocupação dos espaços sagrados, inserindo a presença de outros atores 

nas festas religiosas, conforme se verá abaixo. 

3 -Tempo da festa: identidades redefinidas no espaço sagrado 

"ôh menina, não tô sabendo de dizer isso, acho que tô com ... será 
que eu tenho sessenta anos? Não tenho não. Uns nove anos .. uns 
trinta por aí, né." 

(Sra. Flosina P. S. Rosa, Vão de Almas, agosto de 2000) 

Entre os agrupamentos, a expressão mais visível desse espaço simbolizado 

entrecruzado com o tempo histórico da longa duração (Braudel: 1986) fica la-
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tente nos grandes eventos religiosos que remetem ao "tempo dos antigos" e rea

firmam a identidade. Nestas festas rituais, a autoridade daquele que comanda 

todos os eventos, o "Imperador", prevalece sobre o tempo atual no espaço sa

cralizado. Para Baiocchi (1999) as festas "exercem um papel normativo (rituais 

de iniciação e passagem) e estruturador dos grupos de idade e político". 

3 .1 O espaço sacralizado: a "cidade" da festa 

O lugar da festa, um espaço construído que lembra uma "cidade", situa-se 

em lugar fixo e centralizado em relação às áreas (1 e 2), e não é um agrupa

mento. É de uso, ocupação e responsabilidade coletivos. Nesse lugar não há 

moradores, roças e nem se desenvolvem quaisquer outras atividades que não 

sejam referentes à festa, ficando portanto intocado durante todo o restante do 

ano. A "cidade" tem uma disposição espacial das casas completamente diferente 

da dos agrupamentos: conta com cerca de 200 casas, comércio, bares, capela, 

um pátio central e a casa do Imperador. Em torno dela e como parte dela, con

centram-se dezenas de acampamentos onde haja uma boa sombra e galhos que 

segurem uma rede. A "cidade", que reúne cerca de 800 pessoas nas duas gran

des festas (Vão de Almas e do Moleque) e cerca de 300 na festa de São João 

(Sucuri), destina-se somente a esta atividade, cuja curtíssima duração é de uma 

semana (três dias concentram os principais rituais). O Imperador é um morador 

sorteado para organizar e comandar a festa religiosa em devoção aos santos pa

droeiros da localidade, embora dela participem pessoas de todo o Sítio e a festa 

seja aberta a quaisquer outras pessoas. Essa participação, que reúne centenas 

de moradores, é também um momento de encontro entre pessoas de agrupa

mentos distantes entre si, transformando-se numa rara oportunidade, no ano, 

para a comunicação, o convívio social entre eles e as diversas trocas que se rea

lizam: de bens, de favores, de presentes e afetivas. 

3.2 - Sete Encantos da Festa 

O Sorteio - a escolha do Imperador 

As atribuições e responsabilidades daquele que será o Imperador, nas du

as maiores festas religiosas do Sítio, iniciam-se quando ele é sorteado. Será um 

ano de preparativos, até o momento mágico em que ele sai, coroado, em procis-
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são até a capela. 

"É, são escolhidos desses doze. E, escreve o nome de cada um, só 0 
nome, com o sobrenome do fulano de tal, e doze resposta. Um cai como 
mordomo no_ dia certo, e um tanto de dinheiro, outro com outro, outro 
com a t_ogue1ra, ,e t:m o mastro, e, cada um faz uma coisa. E agora tem
uma c,_01sa� urr:7 e o imperador, o outro com a folia, o outro com o mastro. 
Os tres, nao e. E os outros cai com dinheiro. Vai dar um mordomo assim 
com t�ntos cruzeicos, fulano com tantos cruzeiros, alguém, assim, uma 
quan�da�e que _nao _ocupa muitos dias de serviço do fulano de tal que, se
ele nao tiver.º d1�he1ro, e/� pode trabalhar pra quem tem o dinheiro, e pa
gar aquel� dm_he1r? para ajudar o dono do império. E aí, vem o império, o
caboco da o dmhe1ro e .. ai ele leva, leva aquilo. Chega lá, ele arruma duas 
pessoas, cada um numa vaziinha, arruma duas pessoas, um pega um pa
perzim, outro pega otro. Fulano de tal, o outro lá, ou que seja eu, ou que 
seja o imperador. ( ... ) Elas são escolhidas. Incrusive elas, sempre eu es
colhi, ou então uma pessoa que esteja Já na hora, que sabe a lê, quarqué 
uma pessoa. Duas pessoas, pra não misturá, e pra não ser uma pessoa 
sozinha, pra não olhar os dois, não é. É a gente que escolhe.( ... ) quarqué 
pessoas.( ... ) aqui tem uns que vai é falar é, a vontade da gente, porque 
eles não gosta não. Que pode argumentá e, no desespero, outro vem e 
pega, não é."

(Sr. Evanir dos S. Rosa, Vão do Moleque, 1996) 

O anúncio: 

A orquestra toca, e canta os versos 

"Imperador, imperador! Aonde está o Imperador? 
Onde eu estou, onde eu não estou, e quem será o Imperador?" 

o nome do novo Imperador é anunciado na porta da capela. Muitos vivas,

o badalar do sino, fogos e saudações efusivas marcam este momento.

A preparação durante o ano 

Do dia do anúncio em diante o novo imperador já inicia a preparação da 

festa do próximo ano. Ainda nesta festa conversa com pessoas que possam lhe 

prestar auxílio, e é comum que obtenha de políticos do município, ao menos, 

promessas. 

"Tava falando assim, de como era aqui de primeiro, mode da comida. Que 
tinha novena assim, que as pessoas dava comida, que a gente matava, 
todo mundo tinha gado, matava um gado, arrumava uma coisa, um dia na 
casa d'um, outro dia na casa d'outro. Cada um dava uma coisa. Fazia 
aqueles tachão de comida e dava pras pessoas. � s�mpre q�e existiu era 
desse jeito, e depois foi mudando ... Mudou que, e so o festeiro e, pessoal 
vai depois da missa e, quase ninguém vai ajudar. Antes, por exemplo, 
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juntava umas seis pessoas e, ajudava a dar as coisas ( ... ). Antes tinha, 
agora hoje já mudou, né. E aí que era, a festa no dia da Senhora do Li
vramento, tinha a parte de São Gonçalo ... Agora hoje tem só no... tem 
que reunir só lá no Imperador. Tem assim, arguém que queira, por exem
plo, dá alguma coisa, mas isso hoje já tá difícil. Hoje tá a critério de cada 
um, por exemplo, eu, por exemplo Já fiz a festa, na época em que eu era 
solteiro, e, batalhei muito e, fiz a festa. Tem uns oito anos ou mais . . . .  Tô 
com quase treze anos de casado, tem quase quinze anos que eu fiz a fes
ta. E, na época eu dei muita bebida e, pari de queijo e, doce de leite, es
sas coisas que eu dei." 

(Sr. Evanir dos S. Rosa, Vão do Moleque, 1996) 

"E .. ela (a festa) mudou pra uma animação que festiva aos romeiros a nos 
ajudar e fazer a festa. Ela ... mudou assim, no problema que ela tem que 
ser melhor, essa festa. Ela depende de muita ajuda também, da prefeitura 
municipal, ela depende de outra coisa, pra nós fazer uma boa festa.( ... ) 
Nós festejamos essa festa há mais de duzentos anos. É, entendeu. Desde 
avô, teteravô, a gente vem seguindo.( ... ) O Império é uma religião nossa, 
desde a antiguidade, que vem prestado que é uma origem do povo antigo, 
de uma religião é ... religião católica, entendeu. Então tem o Império, tem 
que ter o Império. Tem a rainha e tem o Império, né. O Imperador, o 
festeiro. Vão de Almas tem (rainha), aqui não tem, mas só que mudou um 
poquim, mudou um poquim. É .. questões de antiguidade, né." 

(Sr. J. Aquino, Vão do Moleque, setembro/1996) 

Além do Imperador, mordomos e outros envolvidos diretamente na pre

paração da festa, todos os moradores locais que dela participam se preparam 

para isso com bastante antecedência. Com esse propósito são confeccionadas ou 

compradas roupas, calçados, adereços e há um esforço para que se tenha exce

dente que possa ser transformado em provisões e/ou dinheiro para a utilização 

na festa. Conforme já foi mencionado no capítulo anterior, se a família vai reali

zar um casamento, o esforço pode durar mais de um ano e ser acrescido da ven

da de um ou mais animais: gado bovino, suíno, eqüino ou muar. 

O mastro 

No Vão do Moleque: 

Aquele homem que, no sorteio, foi incumbido de providenciar o mastro -

na verdade três mastros - arregimenta alguns outros e sai em busca da árvore 

pela mata adentro. Encontrado o tronco com altura de 6, 8 metros ou mais, o 

que se torna cada vez mais difícil, os homens cortam a árvore, tiram os galhos e 

levam o tronco até o local da festa. 

No dia 14 de setembro o primeiro mastro é levantado com a bandeira de 

Nossa Senhora do Livramento. Ao lado do cruzeiro de madeira e de frente para a 
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capela, é montado um pequeno cruzeiro (cerca de 1, Sm de altura), como supor

te para velas, que são acesas no levantamento do mastro. 

f. 6 - Os mastros de São Gonçalo e N. Sra. do Livramento, no Vão do Mole
que. Ao fundo, o Morro do Moleque. Fotografia cedida por: Leopoldo Silva
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O cortejo para o levantamento do mastro sai da porta da casa onde foram 

confeccionadas as velas*, pela pessoa sorteada 

para tal incumbência. As velas são distribuídas a 

todos os presentes, que as acendem e seguem o 

cortejo pelo pátio central. Na frente dele o Impe

rador leva a bandeira do Santo. Chegando à cape

la, dão três voltas nela, em sentido anti-horário e, 

enquanto a bandeira é amarrada à ponta do mas

tro, então ainda no chão, a procissão dá voltas em 

torno do mastro, também em sentido anti-horário. 

* As velas são feitas artesanal

mente com cera de abelhas, reco

lhida no correr do ano. Um dos 

tipos de abelha, bem pequena, não 

produz mel, só cera A cera é der

retida e transformada num grande 

cordão, depois enrolada em no

velo. Como é flexível, a vela é 

enroscada e atada a pequenos ga

lhos de cerca de um metro, distan

ciando o fogo. A vela se esvai 

lentamente durante a procissão e, 

diferentemente das industrializa-
Muitos homens presentes ajudam a levantar o das, não escorre ou pinga. 

mastro, de forma acelerada, enquanto outros correm para o pé do mastro para 

fixar a terra que segura a base do tronco, para onde todos seguem correndo e 

gritando euforicamente. Ninguém quer perder o momento de fincar o mastro no 

chão, e estar o mais próximo dele. Talvez seja o momento ritual mais concorrido 

de toda a festa (tradição africana?). Os tocadores iniciam imediatamente a can

toria: 

"Imperador, Imperador, aonde está o Imperador? Onde eu estou, onde eu 
não estou, e quem será o Imperador?" 

Então o Imperador distribui, ao pé do mastro, bebida para a orquestra, 

para os cantores e, depois, para os outros presentes. A orquestra continua e, ao 

som de versos jocosos, algumas mulheres dançam a sussa para pagar promes

sas à Senhora do Livramento, por alguma graça ou porque ela as teria livrado de 

algum infortúnio. 

Depois todos seguem para o baile, na casa do Imperador ( e do novo im

perador no dia 16). 

No dia seguinte (15), é levantado o mastro mais alto, para São Gonçalo, 

que é comemorado no dia 16, quando outro mastro é levantado, para Nossa Se

nhora da Conceição, também festejada neste dia. Os levantamentos seguem o 

mesmo ritual. 

"Antes tinha a Roda de São Gonçalo: dançasse a Roda de São Gonçalo, no 
ano seguinte casava! Dançavam com arco na mão, batendo os arcos en
feitados, com viola e caixa batendo. Mulheres com vestido de renda, como 
noiva, mas colorido e bem rodado. A Roda começava oito horas. A moça 
que dançava não bebia, não namorava, ficava no resguardo." 

(Santina, Saco Grande, agosto de 2000) 
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As "Oito Horas" 

Observadoa no Vão de Almas, "oito horas" é um ritual de saída do Impe-

rador, na noite anterior ao coroamento: 

" .. aí quando for oito horas da noite tem as 'oito horas', na saída dele da 
igreja aí da reza, é as oito hora. Aí a gente faz o licor para dar pro pessoal. 
O licor é de cachaça com água e canela, cravo .. "

Nessa saída o primeiro mastro é levantado para o Divino, pelo Imperador 

do Divino, no dia 13 de agosto, e precede a sua saída como Imperador, no dia 

14. O cortejo do mastro do Divino percorre todas as ruas da cidade sagrada da

festa, pára de frente para a capela, onde é erguido o mastro e, em seguida, to

dos vão para o baile na casa deste Imperador, que não é fixa como a do Impera

dor D'Abadia, de frente para o pátio central. No dia 14 o mesmo ocorre, tendo à 

frente o Imperador D'Abadia, que sairá no dia 15, auge da festa. Segue-se o 

baile na casa desse Imperador, que fica de frente para a Capela, no outro extre

mo do pátio (veja nos croquis das duas cidades sagradas, área 1 e área 2). 

A saída do Imperador 

No Vão do Moleque: 

O dia principal da festa é precedido de muitos preparativos: as enfeitadei

ras se reúnem no dia anterior para confeccionar os enfeites que ornarão o cor

tejo, as bebidas e a casa do imperador. De papel colorido são feitas coroas para 

os anjinhos; flores que eles levam nas mãos e as franjas que ornam os bastões 

compridos fazem um "cordão de isolamento" que separa o Imperador, família, 

anjinhos e mordomos do restante do seu séquito no cortejo (no Vão de Almas o 

Imperador do Divino usa uma coroa desses papeis coloridos). 

Na cozinha da casa do Imperador, muitos, principalmente mulheres, pre

param os alimentos que serão servidos: refeições compostas com arroz, feijão, 

carnes de gado bovino e porco, verduras e legumes cozidos e farofa; suco; doces 

e bolos de sobremesa. 

No calor da tarde seca de setembro, o Imperador sai de sua casa vestido 

de terno (em geral escuro), gravata e com sua coroa sobre um lenço branco que 

a protege da transpiração de sua cabeça. O espoucar dos fogos e o badalar do 

sino da capela avisa a todos da saída. As pessoas saúdam efusivamente. Ao lado 

do Imperador e dentro do quadrado feito pelos bastões, caminham vagarosa

mente anjinhos, sua família e os mordomos. A orquestra segue animando o cor

tejo. Os Alferes da Adaga ( ou "da faca") e da Bandeira fazem evoluções, um 
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após o outro, em diversos momentos da ida e da volta do cortejo. As evoluções 

dos Alferes são um espetáculo à parte, e o imperador observa respeitosamente e 

os cumprimenta com parcimônia a cada parada que fazem diante dele. Na cape

la, o Imperador e sua família e os anjinhos sentam-se em um banco forrado com 

pano branco e assistem à reza. No Vão de Almas o rezador, Sr. Justino, conduz a 

cerimônia, que é quase toda entoada por cânticos e ladainhas em latim, nas vo

zes das mulheres mais velhas. Quando comparece, o padre disputa um espaço 

entre os assistentes que ocupam totalmente a capela. 

Terminada a reza, boa parte das pessoas sai da capela e aguarda na porta 

pelo anúncio do novo Imperador. Inicia-se o sorteio. 

O anúncio do novo imperador é festejado com vivas, foguetes e versos da 

orquestra. O Imperador sai da capela com seu cortejo, acrescido agora do novo 

Imperador, que segue com sua família dentro do quadrado de isolamento. Eles 

são homenageados pelos tocadores e alferes na porta da capela e durante o per

curso até a casa do Imperador, que está toda ornada com enfeites coloridos, 

onde são recebidos com papéis coloridos picados, que as meninas lançam sobre 

eles. Mais vivas! Adentram a casa, , o Imperador, sua família e os anjinhos sen

tam-se no banco coberto por tecidos e observam a festa cerimonialmente. Atrás 

deles está estendida a bandeira do santo, que vinha sendo conduzida pelo Alfe-

res. As bebidas das garrafas enfeitadas - licores - são servidas ao Imperador e '5 
seus parentes, aos mordomos, também chamados de ministros, aos alferes e a -

outras garrafas são distribuídas para todos os presentes. Depois é servida a co 

mida, enquanto os tocadores continuam animando a festa. 

Em seguida ( cerca de duas horas após a chegada), o cortejo sai nova 

mente em direção à capela, onde, após uma missa, a coroa é entregue ao nov 

Imperador. Em seguida, na porta da capela é erguido o terceiro mastro, par 

Nossa Sra. Da Conceição. A partir daí todos seguem, informalmente, para a casa 

do novo Imperador, onde há distribuição de bebida e ele é saudado por todos. 

Por volta de 21 horas, todos começam a chegar na casa do Imperador, 

onde o chão já foi molhado para o baile que se inicia e que só termina no dia se

guinte, por volta de sete horas. No início do baile são servidas mais bebidas a 

todos. 

No Vão de Almas o Imperador D'Abadia é acompanhado pela Rainha, que 

é escolhida no sorteio. Ela e sua família contribuem, tanto quanto o Imperador, 

em toda a preparação da festa. Ela senta-se ao lado dele com a sua respectivas 

famílias e é servida tão cerimonialmente quanto ele. A Rainha usa vestido branco 
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comprido, semelhante ao das noivas e, na cabeça sobre um lenço branco, a co

roa prateada com pérolas e franjas prateadas que caem sobre sua testa. 

f. 7 - O Imperador da
Festa do Vão do Mole
que, em setembro/1996
(ao lado).

f. 8 - O Imperador
D'Abadia e a Rainha, na
Festa do Vão de Almas,
em agosto/2000 ( abai
xo).



f. 9 - O Imperador do Divino, no Vão de Almas. À frente o Alferes da Bandeira fazendo evoluções.
(abaixo) f. l O - A Folia de São Gonçalo, no Vão do Moleque

102 



Os bailes 

Os bailes são animados pelos tocadores que acompanham a procissão e 

por outros que vão para a festa para este fim. Quase sempre os festeiros con

tratam sanfoneiros profissionais de municípios próximos que, incansáveis, tocam 

e cantam a noite toda, acompanhados de pandeiros, violas, caixas e triângulos. 

Nas noites que precedem o dia 15 de setembro (e mesmo nesse dia mais cedo), 

pequenos bailes são realizados em "bares" que vendem bebidas e nas casas onde 

aconteceram casamentos. Estes pequenos bailes são inconstantes e têm dura

ções variadas, desde poucos minutos até três, quatro horas. 

Na década de 1990 chegaram às festas os geradores de energia (inicial

mente levados pelos candidatos para comícios),que incorporaram o som amplifi

cado a alguns grandes bailes, em particular os de alguns bares. 

" . . .  vamos dizer assim que, mudou umas coisas, o sistema que era até 
bom, as vezes que até hoje arguém sente saudade. Quer dizer, coisa que 
mudou, que o povo tá sentindo falta, foi o lado seguinte, de os baile. Por
que de primeiro, aqueles negócio de dança não era igual hoje. Hoje só
dança mais ali. É. E, de primeiro tinha aqui eles estimulavam o nome de 
baile de cipó, que se às vezes, entrava numa hora dessa você ia, lá pra 
dentro aí, nessas sombras, sabe. E hoje já não tem isso mais, todo baile 
que tem .. Tinha, e era tocado à sanfona, e essas coisas. Era tocador daqui 
mesmo, até o Benício tocava muito, era um dos sanfoneiros do lugar. 
Agora hoje não, hoje já mudou. ( ... ) Agora a única que mudou, que o pes
soal sente falta, que, é melhor se fosse noutro sistema, é essa coisa." 

( Sr. Evanir dos S. Rosa, Vão do Moleque, 1996) 

" ... na festa era alvorada até o dia amanhecer, cantando e dançando sussa 
de barraca em barraca. Hoje, na festa, não tem mais alvorada que tinha 
com viola, pandeiro, caixa e sanfona e aquela violinha mais pequena, de 
som mais fino. Berimbau era tocado em outras festas, não na de São 
João. Acabou porque os mais novos tomaram conta.( ... ) Tinha o boi/é, ti
nha a ronda. O boi/é era um brinquedo muito bonito: uma fila de homem e 
uma de mulher, dão um volteio no meio, voltam para a fila do outro 
(sexo), dão um volteio com um par e volta pro seu par: ôh senhor dono 
da casa 

bote azeite na candeia 
não me chama adiantado 
de eu entrar na casa alheia 
é lá, é cá boi/é 
querumbê, querumbê, queruá! 

na ronda fazem uma roda, um homem e uma mulher (intercalados), 
depois dançam juntos, fazem um volteio e depois voltam a fazer a roda. 
Tocavam o tambor de rabo, tocavam para dançar a sussa e o boi/é." 

(Santina, Saco Grande, agosto de 2000) 
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O tambor de rabo tinha, pelo que ela informou, cerca de um metro, com 

uma caixa grande, de madeira (um tronco oco), recoberta com couro no fundo, 

com uma taboca, bem roliça ao meio, na qual se amarrava uma corda, que é pu

xada, em coordenação com a batida da mão no couro. A descrição remete a uma 

cuíca grande. 

Ao som do toque da sussa e das cantigas rememoradas pela Sra. Santina, 

à medida que os ensaios iam se fazendo, o boilé foi montado pela professora Eli

sa, com os alunos da escola do Saco Grande. Participei do ensaio dirigido por 

Santina e Elisa para que os alunos apresentassem o brinquedo na festa do Vão 

de Almas, na semana seguinte. 

A folia, a novena 

"Eu sou de mar, eu sou de terra 
Saúdo a Virgem Maria 
Oh Deus salve a luz eterna 
Ela que nos alumia 
Ela mesmo nos alumia 
Pra poder louvar Jesus 
Ela trouxe essa bandeira 
Bom Jesus évem girando 
( 

. . . ) 
parte final: 
Essas palavras que falemos 
lá no céu já foi ouvida 
Já bateu os coração 
dessa família reunida 

Reuniu os coração 
para receber o Santo 
Para receber a reza 

Esse pau com a bandeira 
de joelho na terra fria 
que se reza pelo Santo 

Ôh Jesus eu tô rezando 
Pra ( ... ) de Maria 

Deus lhe pague a boa esmola 
Deus lhe dê uma proteção 
Deus lhe dê vida e saúde 
e aumento da criação." 

A folia percorre as casas do lugar nos dias que antecedem a festa, arreca

dando recursos para aos festejos. Na frente o folião responsável com a bandeira 

do santo inicia cantando ladainhas para o santo abençoar a casa e a família que o 

recebe. A folia vem pedindo a "esmola". Os outros homens da orquestra e que 

acompanham cantam juntos, parte deles fazendo uma segunda entonação de 

voz. 

Depois da primeira louvação, já dentro da na 

casa os foliões continuam tocando, aceleram o ritmo 

e iniciam uma coreografia, em duas filas, revezando

se ora à frente dos donos da casa, ora fazendo pas

sos sapateados* que também reforçam o ritmo das 

*O sapateado feito pelos foli

ões é bastante semelhante ao 

sapateado do "coco de roda" de 

Alagoas e da "mazurca" de 
Brejinho, em Pernambuco con

forme pude observar em exibi

ções na TV Cultura em agos

to/2001. 

caixas. Os donos da casa dão bebidas, comida e quaisquer recursos para a festa. 

Os versos para o Santo dão lugar a "curraleira" versos de brincadeira, que falam 
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de amor, fazem troças e expõem o anedotário local, como as do trecho abaixo.

"Olha eu mostrar pra vocês 
que agora vamos mexer 
Oh, meu Deus aleluia! 
Nós tamo aqui vamos sarvar 
esse meu pandeiro. 
Olha eu tô aqui pra pagodear! 
( . . . )
Por uma morena bonita 
eu vou me açucarar 
porque ela é bonita 
quero ver você rezar 
oi você, vou ver penar 
a danada eu num ranjo! 
Êh morena, deixa pra lá! 
Rodeia pra meia-volta, 
Gabriela mandou dar 
êh você, você, vai lá. 

A danada eu não ranjo! 
Quero ver, êh morena, deixa pra Já! 
A diaba é bonita, quero é ver você 
chegar 
êh você vai ver o que é bão 
a danada eu não ranjo, minha mãe! 
êh morena, deixa pra lá! 
( . . . )
quem quer sua mulher feia 
ruma ela pra querer 
Vem cá menina, hoje eu vim pra te 
dizer 
meu coração quer tar ao lado de você 
tô apaixonado é com saudade de você 
a culpa disso tudo é do nosso bem 
querer" 

(Folia do Bom Jesus, Riachão, 1997) 

Durante o período em que a Folia esta "girando", a cada noite os foliões 

visitam algumas casas próximas e, na última quase sempre acontece um baile, 

aglutinando os vizinhos. No local da festa, a folia percorre as casas, onde perma

nece por pouco tempo. 

Nas grandes festas a novena se inicia, na cidade sagrada, com as reza

deiras que já estão lá e outras que, mesmo antes de se transferirem para a sua 

casa temporária, vão até o local para as rezas, que acontecem todos os dias ao 

cair da tarde e são encerradas no dia 17. A novena é cantada predominante

mente pelas mulheres mais velhas, em latim e em dois tons de voz. No Vão de 

Almas o rezador é um dos que dirige a novena, e dos poucos homens que parti

cipam sempre dela. O padre participa nos três dias principais da festa. 

Os casamentos e batizados 

Os casamentos realizados por agentes pastorais católicos (padres ou frei

ras) das paróquias dos municípios próximos, são realizados nos três principais 

dias da festa, durante o dia. Os noivos seguem, junto com os padrinhos, para a 

igreja. A madrinha segura um guarda-sol sobre a cabeça da noiva no percurso de 

ida e volta. Os noivos seguem sérios e compenetrados todo o tempo, raramente 

falam e não sorriem. É comum que irmãs ou irmãos se casem em uma mesma 

ocasião. A cerimônia na capela é rápida (cerca de 15 minutos) e não conta com 
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f.11 - Casamento no Vão de Almas 
- Casamento no Vão do Moleque
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muitos participantes além dos padrinhos, exigidos pelo padre. 

O padre, em muitos casos, tenta resumir as falas cerimoniais e traduzi-las 

para o entendimento local*. Em um dos casamentos que observei, no Vão do 

Moleque, em 1997, além dos noivos, padre e padrinhos, eu e outro pesquisador 

assistíamos a cerimônia, além de algumas crian

ças que nos observavam. À frente da capela, a 

orquestra, amigos e parentes conduzem o noivo 

até a casa. Lá eles sentam-se, com os padri

nhos, em um banco previamente coberto com 

tecido, ouvem pronunciamentos dos pais e re

cebem a benção dos mais velhos, diante dos 

quais se ajoelham e beijam as mãos. É um mo

mento emocionante em que, não raras vezes, a 

noiva não se contém em lágrimas. Em seguida 

as bebidas em garrafas enfeitadas são servidas 

a eles, aos padrinhos e a todos que, alegres, 

celebram a união entre as famílias ao som da 

sanfona e do batuque do pandeiro e caixa. Os 

* É bem verdade que estas traduções
dos agentes religiosos nem sempre 
atingem seu objetivo. Em um batizado 
que assisti, no Vão do Moleque, o 
padre estreante, querendo ouvir uma 
profissão de fé cristã dos padrinhos, 
perguntou-lhes: ·'De onde vocês vie

ram? Para que vieram? Renunciam a 

tudo o que têm? Acreditam em Jesus, 

que morreu na cruz? Querem a Deus 

ou ao diabo? Quem é o diabo para 

vocês?" Os padrinhos se entreolhavam 
atônitos, tentando entender a que o 
padre queria chegar. Declararam os 
nomes de suas localidades, disseram 
não renunciar à terra, que é só o que 
têm e, quanto ao diabo, um deles res
pondeu: ''Diabo são esses aí que nos 

fazem mal, que querem tomar nossa 

terra. que matam e fazem outras coisas 

erradas." 

noivos se mantêm sérios, não bebem ou bebem pouco e observam a festa. 

Os batizados coletivos são feitos com a presença dos pais e padrinhos e 

não é incomum a ausência do pai. No Vão de Almas um dos padres presentes na 

festa de 2000 realizou um desses batizados coletivos debaixo de uma mangueira, 

no fundo da igreja. Segundo ele porque era mais fresco. Dentro da capela, que é 

uma construção de alvenaria coberta com telhas de amianto, durante o dia é de

sagradavelmente quente. 

"Padre? Sempre tem. Agora teve uma época aí que o padre não veio. Ele 
não vinha muito. Primeiro ela (a freira) fazia casamentos também, bati
zados .. " 

(Evanir dos S. Rosa, Vão do Moleque, 1996) 

No dia 17 já é momento de partida. As famílias desocupam suas casas, 

outras desarmam seus acampamentos. Buscam seus animais na mata que rodeia 

a cidade da festa. Outros, que vieram a pé, buscam caronas nos poucos cami

nhões que chegaram até lá. Outros ainda aguardaram o arremate da festa, de

pois do último dia de novena. 

No Vão de Almas, para onde ainda não havia estrada até 2000, alguns 

procuram caronas nos poucos barcos atracados à beira do rio das Almas e ajuda 
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para atravessar seus pertences para o outro lado do rio, em raras canoas de ma

deira de construção artesanal que chegam até o local nesta época de seca 

(agosto). 

Durante essa semana da festa, anualmente refeita, todos os participantes 

assumem os seus papéis no ritual - como atores que participam do cortejo do 

imperador ou como comportados/atentos assistentes - e ocupam o espaço co

mum e o reservado pela sua família (casa ou acampamento). Mesmo se a família 

não for à festa, a casa não é ocupada por outras famílias, a não ser que isso seja 

previamente autorizado. No Vão de Almas uma pequena área atrás e à direita da 

capela concentra as casas das lideranças da área 1 e 3 (mulheres que mais se 

destacam na festa, além dos imperadores e rainha) e a do rezador. Nesta área 

há a saída para o córrego lava-pés, fonte de água mais próxima do local ( cerca 

de 300 metros). A outra fonte da qual a maioria se serve é o rio das Almas, cerca 

de 700 metros da capela. 

No Vão do Moleque, há também os espaços tradicionalmente ocupados 

pelos oriundos das áreas 1 (partindo da capela, do lado esquerdo do pátio) e 2 

(do lado direito). Ao Imperador reserva-se a "casa do imperador", bem maior 

que todas as outras da "cidade da festa", e seus espaços são especiais e garanti

dos nos outros ambientes em que ele se apresentará ritualmente. Na procissão 

em que se dirige à capela e, posteriormente, à sua casa, o Imperador e sua corte 

(também previamente escolhida) são separados do restante do séquito por meio 

de bastões de madeira cuidadosamente ornamentados, delimitando um quadrado 

e protegendo aquele espaço reservado para eles. Somente durante esta semana, 

o Imperador incorpora os elementos de uma autoridade que transcende as auto

ridades de outros homens e mulheres do Sítio, mesmo que estes exerçam cotidi

anamente a chefia de agrupamentos. Naquele espaço sagrado e durante o seu 

Império, todos são seus súditos e estão sujeitos às mesmas regras colocadas 

para todos os presentes. A tradição exibe aqui sua face como prática social que 

conserva as formas sociais e culturais, e também como reguladora das condutas 

(Balandier: 1971). 

Nota-se aí, e por meio desse evento, dos diversos papéis assumidos du

rante o período da festa, que a existência desse outro código de contagem de 

tempo se delineia: o tempo daquele evento, esse tempo conjuntural onde se im

prime outro ritmo, diferente do cotidiano e definido pelo comandante da festa. 

Um tempo que tem uma dimensão social e outro significado, em que o trabalho 
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intensivo no campo é substituído pelo trabalho social que não visa o suprimento 

de víveres, mas a reafirmação da identidade. 

Ficaria mais claro se pensássemos que, ao menos, duas temporalidades se 

imprimem, de forma simultânea e não excludente: em uma delas cada evento é 

único, especial e se coloca como uma marca na história local. A festa religiosa 

tem seu próprio ciclo: preparação, início, ápice e final, e se insere, então, na 

curta duração. Em outra perspectiva de temporalidade, a festa é parte de uma 

estrutura, de uma permanência que compõe um corpus cultural já conhecido. 

Nesse sentido ela se realiza a partir de conhecimentos e compreensões preexis

tentes que remetem à longa duração histórica do ritual, do evento e da existên

cia daquela população, que compõem a historicidade no Sítio Kalunga. O festeiro 

vive, durante o ritual, um outro: ele encarna a figura do Imperador. Sua conduta 

é sacralizada, portanto cerimonial como é devida a um Imperador e, de certo 

modo, previsível por todos. A figura do Imperador incorpora essas duas dimen

sões de tempo: um chefe de família escolhido para imperar naquele ano e even

to, reverenciado como uma figura que, secularmente, comanda um ritual que 

compõe a temporalidade de longa duração. Seu papel é ritualizado, mas também 

político. Ele é a autoridade, mas também o principal mediador entre os nativos e 

todos os outros. Nesse sentido, a atividade ritual conjuga as duas linguagens de 

que fala Augé: uma linguagem sócio-política da identidade, que relaciona o indi

víduo com as "diversas coletividades de que ele faz parte ou não" e a "linguagem 

psicofilosófica da alteridade" que "levanta a questão da relação entre as pessoas 

ou, mais abrangentemente, da relação entre o mesmo e o outro." (1997:96) 

Em meio ao batuque, louvações e rezas, a própria sacralidade da existên

cia daquele povo é reafirmada: tanto de uma existência "perdida no tempo", que 

vem sendo abençoada anualmente pelos diversos santos padroeiros das festas, 

quanto da existência cotidiana, também permitida por eles (santos). Estar vivo, 

neste espaço que lhes foi "reservado", fazer parte de um povo que "é dado de 

Deus" (nos termos locais). O que pode haver de mais sagrado? 

Assim, toda a existência é representada na festa, onde os ancestrais são 

cultuados e presentificados através das figuras de imperadores e rainhas. Nesse 

cenário - o espaço sagrado - reproduz-se também a principal das divisões entre 

os agrupamentos e as relações hierárquicas devidas em cada território, na dispo

sição das casas entre a capela e a casa do Imperador: diametralmente opostas e 

direcionadas frontalmente ao pátio central onde se desenvolvem os ritos diários. 

Do lugar onde estão as casas tem-se uma visão privilegiada de todo o desenrolar 
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da festa. Nesse cenário, onde há um tempo apropriado e um espaço reservado 

para as atividades profanas, além da integração entre os diversos 

agrupamentos, ocorrem as naturais subversões da regra de casamentos 

endogâmicos e entre agrupamentos próximos espacialmente. 

Os novos atores, que passaram a participar da festa na década de 1980 

( em busca dos novos eleitores) já têm, dentro da Capela ( cidade sagrada do 

Vão do Moleque), uma área garantida para instalação de seus comitês e 

palanques de comícios: esse espaço, embora utilizado apenas nos anos 

eleitorais, já se inseriu na tradição e, portanto, na estrutura da longa duração 

histórica da festa. 

Na tentativa de tornar mais visível o cenário e a utilização do espaço 

sagrado da festa, seguem os croquis de duas das "cidades" da festa. Observa

se neles que a disposição espacial das unidades residenciais é bastante distinta 

da disposição utilizada nos agrupamentos, conforme se mostrou nos croquis 

anteriores. 
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Fig 13 - Croqui da "cidade sagrada" do Vão de Almas 
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Fig. 14 - Croqui da Capela - "cidade sagrada" utilizada na 
Festa do Vão do Moleque 
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4 - O tempo da narrativa: a abstração do "ontem" 

A representação de tempo, no Sítio, tem a memória de um passado 

distante: o "dos antigos", que pode remontar a 50, 100 ou até 200 anos (o 

tempo dos pais, dos avós, dos bisa ou tetravós, e outros de que descendem). Há 

um tempo de um passado recente que vai além dos últimos dez anos, podendo 

chegar a 30, 40 ou até 50 anos. E há, como não poderia deixar de ser, uma 

referência a um tempo em que se está vivendo, o do contexto atual, passado 

extremamente recente, que pode remeter a dias, semanas ou meses, sendo que 

a referência a este passado facilmente confunde aquele "estrangeiro" que ouve a 

narração de algum evento, pois termos como "ontem" (e similarmente 

"amanhã"), utilizados na referência de um determinado acontecimento, não 

significam o dia anterior (e "amanhã", o dia posterior) ao que se está vivendo 

(Evans-Pritchard observou esta imprecisão entre os Nuer), muito embora as 

pessoas do Sítio tenham conhecimento dos dias da semana e resguardem o 

domingo para descanso. 

A expressão "ontem" pode referir-se ao dia anterior, a um dia na semana 

ou mês, ou ano anterior ao qual se está vivendo. Observa-se que as expressões 

referentes à curta duração têm significado apenas dentro do contexto, do 

discurso, além de haver certa flexibilidade quanto à abrangência dessa curta 

duração. Quando indagado sobre qual destas referências de tempo o sujeito está 

usando, ele situa o fato em relação a uma das festas religiosas, ao período do 

ano agrícola ou a algum evento que tenha ocorrido simultaneamente ao 

acontecimento por exemplo, o nascimento ou morte de alguém conhecido 

também pelo ouvinte. É de somenos importância o estabelecimento de uma 

cronologia (para o ouvinte), em função da importância ou ocasionalidade dos 

eventos de que fala o morador do Sítio Kalunga. Os fatos ou eventos é que 

importam. 

A imprecisão de certas expressões referentes ao tempo, tal como a 

aparente falta de linearidade temporal, causa ao "de fora", quando dos primeiros 

contatos com aquela população, certo estranhamento e dificuldades de relacionar 

os acontecimentos diante de lógicas temporais diferentes. Estranhamento 

parecido foi descrito por Evans-Pritchard (1993: 113) entre os Nuer, ao contrapor 

sua lógica de representação temporal à do nativo: 

" ... os Nuer não possuem uma expressão equivalente ao "tempo" de nossa 
língua e, portanto, não podem, como nós podemos, falar do tempo como 
se fosse algo de concreto, que passa, que pode ser perdido, pode ser 
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economizado, e assim por diante. Não creio que eles Jamais tenham a 
mesma sensação de lutar contra o tempo ou terem de coordenar as 
atividades com uma passagem abstrata do tempo, porque seus pontos de 
referência são principalmente a próprias atividades ( ... ). Os 
acontecimentos seguem uma ordem lógica, mas não são controlados por 
um sistema abstrato, não havendo pontos de referência autônomos aos 
quais as atividades devem se conformar." 

Neste sentido, até os anos 1990, era bastante comum que os 

compromissos marcados entre os moradores e outras pessoas nos intervalos 

entre os horários-chave - nascer do dia, meio-dia, fim do dia/pôr do sol - fossem 

regularmente desconsiderados ( e conseqüentemente descumpridos), já que eles, 

em geral, programavam o início de quaisquer atividades para estes horários

chave. Tal fato segue um outro fluxo de utilização do tempo ( que parece mais 

racional, pois está sempre bem distribuído), que alterna períodos de intenso 

trabalho, com atividades de lazer e descanso. O trabalho é uma tarefa reservada 

para o dia, mesmo porque no Sítio não há fornecimento de energia elétrica. 

O tempo utilizado para o trabalho segue não só o fluxo do dia, da estação 

do ano (de seca ou de chuvas) e da necessidade de consumo da família. Com 

esses indicadores, cada um programa suas atividades para o plantio de roças e 

para o provimento de outros alimentos e serviços, bem como a necessidade de 

envolvimento da mão-de-obra dos diversos membros da família e da eventual! 

contratação de serviços de vizinhos ou conhecidos. É interessante lembrar que, 

se a família comprometer-se para uma participação destacada na festa religiosa 

anual e no fornecimento de alimentos aos participantes, haverá uma necessidade 

maior a ser suprida, e isso deve ser considerado na programação familiar das 

atividades para o ano agrícola. Este se inicia em agosto/setembro, com o preparo 

do solo, e culmina justamente um ano depois, fechando o ciclo, na época das 

grandes festas religiosas. 

Embora os agrupamentos do Sítio Kalunga continuem vivendo com estas 

representações de tempo, é de se notar que, diante da análise de algumas 

narrativas, houve uma mudança na localização de alguns eventos no tempo, 

principalmente se ocorreram antes de 1988, quando os agrupamentos passaram 

a ser pesquisados pelo Projeto Kalunga - Povo da Terra ( e por outros depois 

disso) e a figurar no cenário regional como eleitores. Entre essas demandas 

externas, a eleição ( que é cíclica) passou a ser um marco de temporalidade 

sobre a festa. Os pleitos colocam-se então como novas referências, devido às 

alterações provocadas pelos políticos nas festas religiosas realizadas nesses 

anos. Esse fator, conseqüentemente, provoca uma tensão entre as duas lógicas 
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de representação e utilização do tempo, devido a presença, nos anos eleitorais, 

de muitas pessoas estranhas, que não têm nenhuma vinculação com a festa e 

que promovem acontecimentos que não se encaixam nem nas atividades 

sagradas, nem nas profanas costumeiramente realizadas. Por inobservância das 

regras estabelecidas naquele espaço sagrado, esses "novos" e episódicos 

participantes conflitam freqüentemente com a autoridade estabelecida pelo 

Imperador. 

Dentro desta perspectiva, no Sítio as referências a acontecimentos 

importantes (exceto as grandes intempéries naturais: fortes enchentes ou secas) 

também variam entre os diversos agrupamentos, cada um deles possuindo seus 

próprios pontos de referência. Para Evans-Pritchard essa lógica de representação 

do tempo em função das atividades, da sucessão de atividades dentro da 

estrutura social e das diferenças estruturais traduz-se na forma prática com que 

os Nuer organizam o tempo, distanciando-se, portanto, da concepção de 

unidades puras de tempo como nós as utilizamos (idem: 116). 

Enfim, por entender-se que a cultura é dinâmica e se reinventa, acredita

se que a festa é uma ocasião em que a "tradição" é, de forma mais intensa, 

atualizada, sem perder os traços que remetem à afirmação da identidade étnica. 

Essa reatualização ou reordenação é histórica e historicizante, no sentido de 

incorporar elementos que passam, a partir daí, a fazer parte da longa duração da 

festa. 

Tempo interdito no calendário religioso 

Também há períodos do tempo em que as interdições marcam o ritmo do 

dia. Domingo é resguardado do trabalho, quem teima em cortar lenha pode 

"perder o pé" e a roça pode "arruinar", se mexida nesse dia. Na primeira 

segunda-feira de agosto é o dia das Almas, e também na última segunda deste 

mês é feriado pelo mesmo motivo. É um dia "muito ardiloso", em que o 

resguardo e o recolhimento em casa é recomendado, pois o perigo está à solta. 

Baiocchi (1999) apresenta três calendários religiosos, sendo que, a partir 

de um deles são feitas observações meteorológicas para os meses 

correspondentes a períodos da chuva ou da seca. Tal previsão estaria baseada na 

observação do mormaço (ausência, apresentação em determinado período do dia 

ou em todo ele) durante o período de 12 de junho a 01 de julho. Os outros dois 

calendários mostram locais e datas das folias e festas religiosas, bem como 

referências às atividades agrícolas (plantio, colheita, cuidados com a roça). A 
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partir destes dados e de outros que obtive na pesquisa, apresento um calendário 

religioso, de festas religiosas e atividades agrícolas no Sítio, conforme se segue: 

114 



Fig 15 - Calendário religioso, de festas religiosas e atividades agrícolas no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural 
Kalunga (conforme pesquisa de campo e informações de Baiocchi,1999) 
santos/dia festas/ mês estação 

local {clima) .\:. 

Almas -1ª segunda-feira -

N. Sra. Neves - dia 5
Bom Jesus - dia 6 agosto 
N. Sra. Abadia - dia 15 V. Almas seca 

( calor) 
Sra. dos Remédios 
Sra. do Livramento - dia 15 Vão do setembro 
São Gonçalo - dia 15 Moleque 
São Simão intermediária 
N. Sra. Do Rosário outubro (primeiras 

chuvas) 

Sra. da Conceição - dia 8 * intermediária 
novembro (início das 

chuvas) 
Santa Luzia * dezembro

Reis Contenda, chuvas 
V. Almas e janeiro "águas" 
V. Moleque

São Sebastião - dia 20 Contenda*

fevereiro chuvas 

São José intermediária 
março (fim das 

chuvas 

intermediária 
abril 

N. Sra. Aparecida - dia 12 * maio seca 
Menino Deus - dia 13
Santo Antonio junho seca 
São João Sucuri (frio) 

julho seca 

* A festa já não é mais realizada **ver na página seguinte

plantio (na 
roca) 

mandioca, 
milho, arroz, 
feijão, 
frutas**, 
legumes, 
batatas, 
algodão 

mandioca 

fumo 
(na vazante) 

fumo 
(na vazante) 

colheita , outrê\s atividades ·�f��Jr �t(�t
. 

' "• 
folhas de início da preparação das terras para 
fumo a roça; queimadas; 
mandioca preparação do fumo 

produção da farinha 
pesca; coleta de frutas da estação 

folhas de preparação das terras para a roça; 
fumo preparação do fumo 

pesca 
pesca 

preparar mudas de fumo (horta) 

preparar mudas de fumo (horta) 
cuidados com a roça 

frutas 

cuidados 

arroz-3 meses com a 
milho verde 

milho, feijão, roça 
frutas, 
legumes, produção da farinha 

batatas 
mandioca 
milho, arroz, 
feijão, coletar açafrão "nativo" 
algodão, 
mandioca maiores cuidados com o gado 
mandioca pesca 

produção da farinha 
mandioca coleta de frutas da estação 



*As frutas plantadas na roça, citadas no calendário são: melancia, melão e

"vitamina" (uma espécie de mistura entre melão e abóbora); Os legumes e 

outros: quiabo, giló, maxixe, abobrinha e abóboras diversas. Demais legumes, 

verduras e hortaliças, como alho, cebola, pimentas, couve, alface, beterraba e 

também ervas medicinais são plantadas em hortas suspensas, próximas a 

nascentes d'água ou em hortas no quintal, onde já existe água canalizada. 

Outras frutas são plantadas no quintal: manga (diversas), mangaba, maracujá, 

mexerica, oiti, lima, laranja, goiaba, romã, limão, mamão, cajú, condessa (fruta 

do conde), coco xodó (macaúba), 

5 - A reinvenção do espaço 

Os novos procedimentos, como a reorganização das famílias no espaço 

sagrado no período da Festa e a participação dos "de fora" (devido, 

principalmente à presença cada vez maior de pessoas nas festas e ao advento 

dela tornar-se um palco para os candidatos da região em anos eleitorais), que 

foram incorporados à festa, tanto quanto a recriação dos mitos por meio da 

participação de pessoas de fora ( como foi o caso do professor caçador), fazem 

parte da dinâmica cultural e se inserem num contexto de permanência e de 

mudança, compondo uma "tradição" que é reordenada enquanto categoria 

cultural (Sahlins: 1990). 

5.1 - O encurtamento da distância. 

Outro dos fatores que inseriram noções novas de espaço foi a construção 

das estradas e a viabilização do trânsito dentro do Sítio e entre o Sítio e os 

municípios. Em 1997, antes da estrada construída dentro do Sítio (na áreal), 

havia um microônibus circulando em dois horários diferentes, pela estrada 

asfaltada, fazendo o percurso Monte Alegre/ Terezina/ Cavalcante. O ônibus 

raramente carregava mais de dez passageiros simultaneamente, exceto no dia 

da distribuição da cesta básica. No trecho entre Monte Alegre e Terezina, a 

maioria quase absoluta de passageiros eram moradores do Sítio Histórico, 

transformando o ônibus, neste trecho, em um espaço de comunicação, de 

reencontro de amigos e parentes que moram em localidades distantes dentro do 

Sítio e só se vêem nas grandes festas. A ida à "rua" (sede do município) propicia 

o encontro de moradores de diversos agrupamentos e a comunicação entre eles

todos. 
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5.2 - Arquitetura em transformação 

A estruturação dos núcleos de moradia obedece a uma estrutura quase 

sempre comum, na qual a casa do(s) líder(es) político(s) aparece espacialmente 

centralizada no território ocupado pelo agrupamento, e também próxima do rio 

que serve àquele agrupamento, conforme podemos analisar a partir dos croquis 

de dois importantes agrupamentos do Sítio (área 1): Contenda e Saco Grande. 

As casas dessas figuras centrais nos agrupamentos são, em geral melhor 

estruturadas e sempre contam com uma casa de farinha, da qual outras famílias 

que não têm esta estrutura se servem, de acordo com suas necessidades e 

integrando-se a uma agenda de uso proposta pelos donos da casa. Sempre há 

consenso nesta utilização, e o dono da casa em geral é presenteado, se não com 

um pouco de farinha, ao menos com o beiju. Além dessa referência ligada à 

produção econômica, essa casa que fica centralizada no agrupamento é a que, 

geralmente, recebe os visitantes de fora (pesquisadores, por exemplo) e a em 

que se reúnem os do agrupamento para reuniões políticas, visitas de serviços 

médicos, etc. Nos agrupamentos em que foi construída a escola estadual, as 

atividades vinculadas à prefeitura municipal e outras agências governamentais 

são realizadas nela. Na área 1, no agrupamento Riachão, além da escola, foi 

construída uma casa para os funcionários da FNS, onde eles concentram o 

material de uso na região, além de seus pertences pessoais. 

Não só a disposição das casas em relação à distribuição do espaço físico, 

mas também o aspecto das construções - estilo e material utilizado - nos trazem 

elementos que possibilitam pensar acerca de uma hierarquização a partir das 

figuras centrais dos agrupamentos. Nesse sentido, dois elementos chamam 

imediatamente a atenção: 

1- As construções domiciliares (de cada família) compõem-se de duas ou três

casas (em alguns casos, uma outra na roça), sendo que uma divide-se em 

quarto(s) de dormir*, pequena sala e despensa 

para armazenamento de cereais ( com um pari) e 

alimentos ( em alguns casos esta parte fica em 

outra construção), e a outra funcionando como 

* Não é incomum, mesmo em
famílias mais numerosas e em 
casas grandes, que haja somente 

um quarto de dormir, em poucos 

casos dois. 

cozinha e local de serviços, tanto domésticos, quanto de fiação, costura, etc. 

Uma terceira, presente em, pelo menos, uma das casas do agrupamento é a 
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"casa de farinha", onde ficam o forno e os demais instrumentos: raladores de 

pau de angico, peneira, quibano, tipiti, coiteba, bruacas e outros artefatos 

necessários para a produção da farinha (Baiocchi (1999) denominou esta casa de 

oficina). Uma quarta casa (menos comum), a da roça, tem uma ou duas 

paredes, prateleiras para guardar instrumentos agrícolas, sementes e pesticidas 

naturais ou químicos. As duas primeiras casas passam por uma espécie de 

"modernização" do estilo, em que a distância entre elas é diminuída ou 

eliminada, colocando-se uma calha entre as duas, já que a tecnologia utilizada 

para a construção das casas tradicionais utiliza o telhado com grande inclinação; 

quando existe, a casa de farinha fica em construção separada e com certa 

distância da casa "moderna". 

2- Outra inovação refere-se ao material utilizado para as construções. Conforme

já foi mencionado no capítulo 2, as construções mais antigas são de paredes de 

"inchumento", mas, mesmo nas construções com o adobe, ainda predomina 

como cobertura a palha da palmeira indaiá (ou babaçu) devidamente 

entrelaçada, o que evita a entrada da água de chuva. As casas mais "modernas" 

substituem o telhado de palha por telhas de barro trazidas de uma das sedes dos 

municípios do entorno. Essa cobertura com telhas de barro, conforme argumento 

dos moradores que já a adotaram, teria maior durabilidade e menor perigo de 

incêndio. Mas, para além disso nota-se o diferencial de status quando o morador 

menciona uma casa que tem esse tipo de telhado, cuja construção é 

extremamente onerosa, não só pela substituição do produto natural retirado das 

proximidades pelo industrializado, comercializado nas cidades próximas, mas, 

principalmente, pelo seu transporte feito inicialmente pela acidentada via do rio 

Paranã, por meio de barco a motor e, após 1997, por caminhão pela igualmente 

acidentada estrada que adentrou o Sítio. 
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Figura 16 - Croquis da casa "tradicional e da casa "moderna" 

"casa tradicional": 2 ou 3 casas 

casa de farinha 

Casa de serviços (sem paredes 
ou com paredes em um ou dois 
lados) 

Casa de dormir e guardar 
mantimentos 

Forno de farinha -

t .. .. . 

.. - . 

��. 

cspensa 
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casa "moderna "· 1 ou 2 casas 

serviços/ cozinha 

calha 
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sala 

fogão 
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Forno de farinha -

iuano 
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F .12, 13 e 14 - Casa Tradicional, casa intermediária e casa "moderna 
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5.3- O espaço sagrado: a organização social e política 

No Vão do Moleque as relações sociais que definem a organização social 

são mais fluidas. As lideranças parecem obedecer mais aos critérios de grupos 

locais que aos de famílias extensas e agrupamentos, diferentemente do que 

ainda se observa nos agrupamentos do lado da região mais conhecida como 

"kalunga", onde a liderança da família extensa (i.e., do agrupamento) sobrepõe

se. Na festa do Vão de Almas essas lideranças, em grande parte femininas, 

destacam-se na organização e condução dos eventos. Dentre as diversas 

lideranças, a do Riachão é, notadamente, a mais expressiva. À sua revelia, seu 

nome é falado no aumentativo. A deferência e respeito com que é tratada e sua 

liderança ficaram explícitas em um evento espantoso ocorrido na festa do Vão de 

Almas, em 1997: 

A violação da sacralidade da festa, a Santa, o fogo. 

No início da noite um incêndio tomou de assalto 60 casas (um terço do 

total) na "cidade" sagrada. Apesar da presença de policiais militares que se 

esforçaram para tentar contornar a situação de pânico geral, foram as lideranças 

locais, principalmente a do Riachão, que organizaram a retirada das pessoas, 

mantimentos e roupas das casas. Inicialmente retiraram do local as crianças e 

idosos, levando-os para as estradas que dão acesso aos rios próximos, depois 

passaram para o salvamento dos mantimentos, colocados no pátio central e 

isolados por um acero de outros matos, palhas e folhas secas que forram boa 

parte do chão nesta época seca de agosto. Enquanto isso, outros procediam no 

desmanche das casas imediatamente próximas às que se incendiavam, para que 

o fogo não se alastrasse pelos telhados de madeira e palha seca. Terminado o

salvamento do que foi possível, restou a vigília em torno da imensa nuvem de

fagulhas que subia das casas queimadas, e que poderia atingir outras casas.

Explosões pipocavam em meio ao fogo: eram garrafas de combustível para

lamparinas, pequenos botijões de gás e balas de armas de fogo. Terminado o

incêndio, procedeu-se a separação dos bens que se amontoaram ao centro do

pátio e à organização dos acampamentos daqueles que tiveram suas casas

queimadas. Depois houve a reza na capela para agradecer a Senhora D'Abadia

por não haver nenhuma vítima, nem feridos. A reza foi convocada pelas

lideranças e uma delas fez um sermão na capela, chamando a atenção de todos

para o desvirtuamento daquela festa, que é religiosa e de agradecimento aos
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santos. O excesso de bebidas e o baixo comparecimento às rezas são colocados 

como motivos para uma revolta da santa, que chama a atenção de todos através 

de um fogo de tão grandes proporções. Três horas após a reza e nada mais 

havendo a lamentar, iniciou-se o baile daquela noite, que teve um 

comparecimento maciço, terminou às 7 da manhã seguinte e foi um dos mais 

animados da festa. 

Outra versão para o incêndio foi fornecida pelo dono da casa onde ele 

começou. Para Edmilson, o fogo o persegue, pois sua avó morreu queimada, na 

própria cama, e, depois disso, por duas vezes sua casa foi tomada por chamas, 

que levaram tudo ao redor. Também parte da onda de tragédias, sua mãe, após 

o falecimento da avó, migrou para Brasília, onde casou-se com um cearense e

teve sete filhos. Em uma crise de depressão suicidou-
* Este foi um dos dois únicos

se* com uma overdose de tranqülizantes, deixando o 

marido e os filhos ainda pequenos. O homem mudou

se para o Sítio com os filhos e foi morar junto aos 

parentes da finada esposa, que o ajudaram a criar os 

filhos. Edmilson é um rapaz alto, forte, pele alva e de 

olhos claros, herdados do pai. Casou-se com uma 

moça do lugar e moram em Brasília. Ao fim da 

conversa, ele estava decidido a não ir mais à festa 

para que outros não sofressem as conseqüências da 

sina do fogo e das mortes que persegue sua família. 

casos de suicídio que soube.
O outro aconteceu (na área 1)

com um homem que assediou
sua cunhada, um irmão dele
viu e contou para esposa do

homem, que o repreendeu
severamente dizendo "é

assim que você faz com a

confiança que meu pai tem

em você?". O homem ficou
totalmente desmoralizado
diante da família, tomou sua

arma e deu um tiro na cabeça.

A família é muito importante para os agrupamentos do Sítio Kalunga. Ela é 

a base e a referência das pessoas, tal como o lugar, que também é vinculado à 

família. O fato de alguns membros saírem para trabalhar e estudar em outros 

lugares não os desvincula da família, onde sempre terão seu espaço reservado. 

Há, inclusive, muitos casos de retornos definitivos após casamentos desfeitos ou 

mesmo um longo período de trabalho na "rua". Retornarei ao assunto no capítulo 

VII, que discute a questão da identidade. 

Como se viu, a representação simbólica é fator fundamental na vida dos 

agrupamentos do Sítio. Ela permeia as relações com o tempo, com o espaço, o 

lugar, é uma das expressões de identidade do grupo, que também se 

transforma, como as representações o fazem. Outro dos fatores que visivelmente 

tem exercido um forte papel sobre as expressões de identidade dos 
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agrupamentos é a representação que deles faz o outro, o "de fora", a sociedade 

envolvente. Essa influência pode ser observada em diversas fontes. No capítulo 

seguinte algumas delas - a mídia e os projetos e ações institucionais - foram 

privilegiadas para a observação, que revela conteúdos antigos nas referências à 

questão racial e aos estereótipos que marcaram (ou mascaram) a formação da 

nação brasileira. 
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f.14 (a) - Festa do Vão do Moleque - arrumação e levantamento do
Mastro
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f.14 (b) - A "cidade" sagrada no Vão do Moleque.(acima)
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f. 14 - (e) Interior da capela do Vão do Moleque - São Gonçalo (acima),
e da capela do Vão de Almas - N. Sra. da Abadia
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VI - A SOCIEDADE ENVOLVENTE: o entorno, os agentes, a mídia 

"O racialista não se contenta em afirmar que as raças são dife
rentes: também crê que umas são superiores às outras, o que 
implica uma hierarquia única de valores, de um padrão de ava
liação com o qual faz julgamentos universais. É coisa de es
pantar, porque o racialista que dispõe desse padrão único é o 
mesmo que renunciou à unidade do gênero humano. 

(Todorov, 1993: 110) 

As relações sociais entre os agrupamentos do Sítio Kalunga e a sociedade 

envolvente trazem muitos elementos comuns às relações de outras populações 

rurais negras, e mesmo de sociedades indígenas, para com a sociedade envol

vente. Essas similaridades em relação a essas populações são expressas pela mí

dia e pelos agentes de instituições governamentais e não-governamentais, 

através de discursos presentes em publicações e ações propostas para os agru

pamentos do Sítio Kalunga, no período em que eles estiveram em mais evidência 

nos noticiários. São novas aquarelas pinceladas com as mesmas tintas: velhas 

noções sobre a constituição da nação brasileira e suas "raças". De onde provêm 

e como esses discursos são reinventados na atualidade são questões que balizam 

nossa interpretação, pois, como observou Munanga (1996), "Se o discurso inte

lectual anti-racista foi capaz de invalidar a consistência científica do paradigma 

naturalista do fim do século XIX, ele ainda não é capaz de destruir os mecanis

mos inconscientes e complexos dos quais sobrevivem os mitos". 

Além das concepções sobre as raças, as visões estereotipadas sobre um 

modelo de organização social diferente trazem à tona os discursos sobre a escala 

evolutiva no processo de desenvolvimento industrial, sobre a necessidade e a 

inevitabilidade do "progresso". 

1 - Nossos mitos de origem nos discursos reciclados 

A temática sobre a construção da idéia de nação, enfatizada com maior vi

gor a partir da segunda metade do século XIX, esteve estreitamente vinculada ao 

debate sobre a influência das raças que compuseram a nação. O processo de dis

cussão e a efetiva abolição do trabalho escravo no Brasil trouxe à baila a proble-



mática racial - o viés para a compreensão da singularidade do país. Renato Ortiz 

( 1985), argumenta que os pensadores brasileiros fizeram uma escolha entre as 

diversas teorias em voga na Europa no período, sendo selecionadas as que teri

am melhores condições para se adaptar à problemática nacional. 

Assim, pensa-se raça a partir de nação, e nação a partir das raças*. Se

gundo Ventura (1991) a teoria das desigualdades raciais se propagou por aqui 

aliada aos ideários naturalistas, cientificistas, positivistas e evolucionistas, du

rante as três últimas décadas do século XIX. Assim, o caráter científico das idéias 

racistas afirmava a existência de etnias inferiores, justificando a formação de um 

"novo imperialismo". Isso foi ob- * a maior parte dos pensadores brasileiros do final do

jeto de polêmicas discussões en-
século XIX não explicita a noção de raça como um con
ceito, utilizando-a para identificar um conjunto de pes-

tre autores da época como Arari- soas por características distintivas e uma descendência 
comum, e para referir-se a etnias de origem indígena, 

pe Júnior, Manoel Bonfim e Silvio africana ou européia. Nesse contexto, caiu como uma 
Romero. O discurso sobre a infe- luva o mito das três raças formadoras: o português, o 

índio e o negro como constituintes da população brasi
rioridade das raças tinha um fim leira. Essa versão foi institucionalizada no concurso do 

político bem claro: a manutenção Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pelo texto de 
Karl F. Von Martius "Como escrever a história do Bra

do domínio europeu sobre os paí- sil", publicado na revista do IHGB em 1844. 

ses colonizados. Para Banton ( 1977) os conceitos de raça e de nação 
podem ser vistos como idéias lançadas pela classe diri-

A partir das teorias de H. gente, e o sentimento de nacionalidade está mais influ

Spencer e e. Darwin, os autores 

daquele período pensam a evolu-

ção como resultado da luta pela 

enciado pelos limites geográficos, pela língua e cultura 
comuns, enquanto que a raça, apesar de ser uma con
cepção política, esteve ao longo do tempo ligada ao fa
tor biológico. Assim, no séc. XIX raça adquiriu signifi
cado político e social que independe do significado atri-

vida, em que o mais apto perma- buído ao conceito biológico. 
Em função dessa ligação ao biológico neste período e 

nece e transmite aos seus des- considerando os povos enquanto grupos que se distin-
cendentes essa maior adaptabili- guem pelos aspectos culturais, a Antropologia recente 

tem limitado o uso do conceito, preferindo o de grupo 
dade ao meio ambiente. Disso étnico, conforme discussões que apresento no cap.111. 

resultam os fatores raça e meio como determinantes da evolução dos seres vi-

vos. Essa teoria foi adaptada aos seres humanos, e denominada como evolucio-

nismo social ou darwinismo soci
*Segundo Lévi-Strauss (1993a), para a 'tradição Rous-
seauniana', o mal imperdoável dos homens estava em ai. Para Schwarcz(1993) os da-
acreditar-se superior, seja por sua raça, por suas con-

rwinistas sociais, ou teóricos daquistas ou pela cultura de seu grupo. O grande pensador 
trabalhou numa perspectiva de alteridade só retomada raça, opondo-se à escola huma
pelas ciências sociais, em particular pela Antropologia, 

nista de Rousseau*, partiam deem meados do séc. XIX. 

três pressupostos: o primeiro estabelecia uma distância entre as raças humanas 

e condenava a mestiçagem; o segundo vinculava caracteres físicos e morais a 

culturas/raças que já se apresentavam em um mundo com divisões entre elas; o 
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terceiro pressuposto, também determinista, sugere a prevalência "racio-cultural" 

ou étnica no comportamento dos indivíduos, criando uma doutrina de psicologia 

coletiva hostil à idéia do arbítrio do indivíduo (idem: 58/60). 

A maior parte dos autores brasileiros do final do século XIX (influenciados 

principalmente por A. Rotzel e H. T. Buckle), adotaram o evolucionismo social e o 

determinismo geográfico pensando a história humana na perspectiva de uma 

evolução linear, cujo estágio mais avançado seria a sociedade européia naquele 

momento e, conseqüentemente, a "raça" branca. 

Dessa forma, se o Brasil estava marcado pela mestiçagem com as "raças 

não-brancas" (índios e negros1), estaria fatalmente condenado a uma situação de 

inferioridade em relação à Europa. Esta situação necessitava de explicações e 

perspectivas de solução, mesmo porque existia uma intelectualidade crescente, o 

que demonstrava ter havido algum desenvolvimento no país, que Silvio Romero 

reputa à predominância da raça branca no processo de mestiçagem. Romero 

( 1888), um dos principais polemistas do século XIX, contrapõe-se aos escritores 

românticos da época, como José de Alencar, que ressaltava a figura do índio em 

interação com o branco português na composição do povo brasileiro. Romero in

corpora em seu trabalho a figura do mestiço das três raças, na verdade uma 

mistura não só das raças, mas das idéias. Ele atribui aos índios um momento 

mais adiantado em relação à evolução dos negros e argumenta que a diferencia

ção nacional deve ser estudada refutando o determinismo geográfico de Buckle 

em favor de um desenvolvimento histórico onde o mestiço resultante é colocado 

como um tipo ideal. Assim, o mestiço, legítimo brasileiro resultante da integração 

das raças, é empecilho ao progresso nacional, devido ao estágio em que este 

ainda se encontrava. O autor propunha que a mestiçagem promoveria a solução 

ideal: o progressivo branqueamento da população, possível devido à predomi

nância numérica da raça branca, ou "ariana". 

Preocupados com a inserção brasileira no processo civilizatório ocidental, 

os intelectuais com formação ou forte influência européia transplantam as idéias 

do darwinismo social, do positivismo, do determinismo geográfico e do cientifi

cismo para explicar o "atraso" brasileiro, adequando as explicações às especifici

dades da realidade nacional, tais como: natureza exuberante, presença dos índi

os nativos e negros vindos da África, colonização ibérica e mestiçagem. 

1 Os autores do final do século XIX em geral consideravam "negros" os descendentes de africanos, 
distinguindo-os dos "mulatos". 
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Dentro desta perspectiva, dois autores de grande importância para a épo

ca, Nina Rodrigues e Manoel Bomfim, contemplam em suas argumentações duas 

correntes de pensamento do fim do século XIX e, apesar de usarem como ins

trumental teórico o evolucionismo social, aparentam certa contradição quando 

explicam a participação dos negros e mestiços no processo de desenvolvimento 

social e econômico do país. 

Raymundo Nina Rodrigues (1862/1906), considerado o iniciador da etnolo

gia afro-brasileira, exerceu forte influência no pensamento nacional. Sua argu

mentação sobre a inferioridade e incapacidade do que ele denomina raças negra 

e indígena, e particularmente do mestiço, influenciou na ideologia nacional a 

ponto de ser possível detectar, na atualidade, conteúdos dos seus argumentos 

apresentados em "As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil" 

(1894). 

Manoel Bomfim (1869/1932), menos conhecido e pouco divulgado, foi um 

dos poucos autores (ao lado de Alberto Torres e Manoel Querino) que se opuse

ram às explicações do "atraso" do país em função da presença das "raças indíge

na e negra" e da miscigenação destas com os "brancos" europeus. Em "América 

Latina: males de origem" (1905), apresenta uma postura nacionalista e anti

imperialista, atribuindo o estado de pouco desenvolvimento do país na época às 

condições históricas promovidas pela colonização ibérica, elaborando assim uma 

explicação diversa das que dominavam então sobre a realidade nacional. 

Bomfim e Nina Rodrigues tiveram sua formação em medicina e utilizam 

seus conhecimentos específicos para traduzir diferentemente uma explicação da 

realidade nacional, diagnosticar e prescrever o trágico destino dos negros ex

escravos, índios e mestiços, embora justifiquem com causas diferentes os defei

tos apontados nestes. Seus discursos foram apropriados pela ideologia nacional e 

são reproduzidos ainda hoje nas falas racistas do senso comum: incapacidade do 

brasileiro para o progresso devido à mestiçagem e colonização portuguesa, in

dolência e imprevidência herdadas do indígena, sexualidade exacerbada herdada 

do negro, falta de perspectivas do progresso devido a desconfiança dos dirigen

tes, etc. Estas idéias influenciaram a construção da imagem atribuída pela socie

dade aos negros e também a identidade de grupo construída pelos próprios ne

gros, sendo refletidos em seus discursos os preconceitos e estigmas criados ao 

longo do século XX pelos pensadores nacionais. Até que ponto as ponderações 

desses autores foram incorporadas no discurso do senso comum e até que ponto 

suas propostas em relação às "raças mais atrasadas" foram contempladas? 
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Para Dante Moreira Leite (1992), a nova realidade dos ex-escravos e mes

tiços no final do século XIX, bem como a da proclamação da República trazia aos 

intelectuais a preocupação sobre que lugar atribuir a essas etnias no contexto da 

nação, já que em 1865, na Guerra do Paraguai, em que os negros escravos e li

bertos desempenharam importante papel, a nação havia demonstrado a fragili

dade da organização militar e o deficiente progresso social, explicitando a falta de 

consenso sobre a nacionalidade. Assim, Nina Rodrigues, em "As Raças .. ", procu

rou a legitimação do lugar do negro e do mestiço na sociedade enquanto compo

nentes da população para os quais a lei deveria ser diferenciada, pois, para o 

autor, eles não estavam no mesmo patamar de desenvolvimento da população 

que tinha origem européia. Colocou-se entre os autores que expuseram a pos

tura preconceituosa contra índios, negros e mestiços, embora fosse ele mesmo 

um destes últimos. Rodrigues tenta transcenderr a concepção espiritualista de 

alma e uma mesma inteligência e capacidade 

em todas as raças tendo em vista os novos 

conhecimentos científicos*, com os quais se 

instrumentalizava para a solução de um pro

blema que considerava de ordem médico

legal. 

O problema racial coloca-se para este 

autor como uma singularidade nacional, algo 

que deve ser inserido entre os grandes pa

* Essa tendência para a cientificização do 

discurso vai e volta. Certos conceitos têm 

sido retirados dos redutos acadêmicos para 

o senso comum, a fim de transmitir a idéia

de modernidade, mais seriedade, ou de

atribuir um valor comprovado aos produ

tos a que são vinculados. Exemplo disso

são os produtos e cores "étnicas" e a ins

crição constante em cosméticos "testado 

cientificamente" (mas sem a divulgação 

do resultado dos testes ... ). 

radigmas das ciências sociais, por apresentar-se em nosso país em uma situação 

sui generis, de uma multiracialidade e multiculturalidade que demonstrava haver 

aqui farto material de pesquisa, o que poderia ser um fator de desenvolvimento e 

atração para o país. 

Rodrigues expressa a preocupação em produzir conhecimentos científicos 

sérios, com bases empíricas. A concepção da nação mestiça, em que se procura 

estabelecer uma estreita relação entre o racial e o cultural ( exposta principal

mente por Silvio Romero), foi parcialmente incorporada pelo autor, que aposta 

no predomínio dos mestiços. O país da miscigenação parece ser outra noção 

perfeitamente digerida pelo senso comum, que persiste até nossos dias, tendo 

sido posteriormente acoplada ao discurso da "democracia racial" como forma de 

mascarar os preconceitos contra grupos étnicos existentes no país. 

Inspirado por Spencer, Rodrigues defende a existência de uma criminali

dade própria para cada fase da evolução da humanidade, em consonância com o 
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grau de desenvolvimento intelectual e moral. Ele pretendeu com este trabalho 

introduzir as conclusões "científicas" da sociologia e da psicologia do período, a 

fim de compatibilizá-las com as doutrinas consagradas na legislação brasileira 

daquela época, como a do livre arbítrio, defendida por Tobias Barreto, e aceita 

como a base da responsabilidade penal. Utiliza portanto outros critérios para o 

estabelecimento desta responsabilidade, argumentando que ela deveria ser dife

renciada para os diversos representantes de fases evolutivas. Entretanto, os cri

térios que especifica são raciais. 

Ao considerar que inexistia uma uniformidade étnica no país, por haver 

predomínio de certas raças e de certos tipos de mestiços nas diferentes regiões, 

Nina Rodrigues argumenta que a igualdade das raças perante o código penal é 

uma contradição e uma inconseqüência, levando ao desmesuramento da aplica

ção da lei, que se tornou mais rigorosa para os índios, africanos e mestiços. Já a 

doutrina do livre arbítrio, a seu ver, induz a uma perigosa impunidade geral. As

sim a raça deveria ser vista enquanto uma das circunstâncias, sendo um atenu

ante no caso dessas raças "inferiores", tal como os atenuantes surdo-mudez, 

menoridade, loucura, etc. Por considerar que o direito é um produto do tempo 

histórico, o autor defende que ele se adapte às novas condições da sociedade 

nacional, em que apenas as raças superiores chegariam ao estágio de consciên

cia/discernimento dos seus direitos e deveres. 

Estão lançadas, a partir de então, as suposições de que, nas sociedades 

que ele caracteriza evolutivamente de selvagens ou bárbaras, as regras e leis 

sejam menos rígidas e não haja repressão ou reparação, ou que estas sejam 

brandas, fazendo com que os negros e índios convivam naturalmente com mais 

violência. Só o tempo histórico, como fator capaz de promover uma evolução so

cial e melhoramento dos costumes desses povos ( o que lhe parece possível atra

vés da miscigenação com as "raças mais evoluídas"), poderia qualificar esses 

"inferiores" sob entendimento das leis. Esse apelo à entrada no processo civiliza

dor onde, entre outras vantagens, a violência seria menos exercida é reproduzido 

nos dias atuais em, ao menos, duas vertentes: 

Uma primeira seria a de que o indígena, que ainda se encontra nesse es

tágio "inferior", se insere no processo civilizatório quando lhe interessa, quando 

as fronteiras de seu território estão em questão (normalmente envolvendo con

flitos com outros reivindicantes não-índios). Ou seja, somente quando seus pila

res básicos - a sobrevivência e a liberdade - são ameaçados eles optam pela to

mada de consciência do papel que lhes é reservado na sociedade nacional, o de 
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tutelados. Não são raras as insinuações, pela mídia, da inconsistência ou inver

dade das informações acerca da posse antiga de terras, por exemplo a de que os 

índios "inventam" marcos territoriais, como cemitérios, para assegurar uma faixa 

maior de terras*. 

Uma segunda seria a de que o negro, mesmo 

estando inserido nesse processo, não teve capacidade 

para assimilá-lo, ou seja, sua herança atávica ainda o 

persegue, impedindo que evolua ao ponto de se inte

grar realmente à sociedade brasileira, isto justificaria 

a suposta maior violência expressa por eles. Esse 

pressuposto "naturaliza" a ênfase diferenciada que a 

imprensa dá aos episódios violentos que envolvem 

negros. Entende-se que esse mito apenas encobre a 

* Um dos casos conhecidos,

noticiado sob o título: "More

nito ", índio ou branco?, na

Gazeta Mercantil, em

14/03/1995, coloca em questão 

a antigüidade da ocupação in

dígena em lnhu-Guaçú/Sete 

Cerros (MS), a partir do ques

tionamento da origem étnica 

de ''Morenito", (índio, branco 

ou negro?) assassinado e enter

rado na área reivindicada pelos 

Guarani-Kaiowá. 

questão racial e social do país, que é muito mais complexa e traz como resultado 

a marginalização das camadas menos favorecidas, compostas majoritariamente 

por negros e mestiços. 

Mesmo reconhecendo que as diversas etnias combinem-se diferentemente 

nas várias regiões do país, impossibilitando que haja uma unidade étnica, Nina 

Rodrigues estabelece uma distinção, considerando as três raças formadoras e 

suas mestiçagens clássicas, menosprezando a influência indígena e estabelecen

do uma hierarquia dos mestiços. 

Embora influenciado por Agassiz (que condenava a mistura de raças), Ro

drigues não generalizou a incapacidade dos mestiços, classificando-os em três ti

pos: os superiores, equilibrados e plenamente responsáveis; os degenerados, 

total e parcialmente irresponsáveis; e os comuns, que deveriam ter responsabili

dade atenuada. Essa classificação se fundamenta de acordo com a maior ou me

nor predominância da raça civilizada na sua "organização hereditária", na compo

sição genética; os tipos superiores teriam mais capacidade para civilização e 

educabilidade maior, o que atenuaria suas más qualidades de mestiço. O autor 

não ilustrou como funcionam os critérios para estabelecer essa classificação, 

apenas sugerindo que a responsabilidade penal fosse considerada no âmbito re

gional. 

Esse argumento de uma diferenciação hierárquica entre tipos de mestiços 

parece sobreviver no senso comum, provocando uma discriminação progressi

vamente maior de acordo com a pele mais ou menos escura do negro. Exemplo 
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disso são os trechos de entrevistas feitas por Baiocchi (1983: 62), em Goiânia, 

como o abaixo transcrito, 

" .. o negro é também responsável. Em Goiás não adquiriu status que lhe 
permita competir com o branco. A sociedade goiana, de tradição agrária, 
vê o negro como pessoa de nível inferior. O negro é marginalizado pelo 
branco por sua culpa." 

Percebe-se que a argumentação de uma suposta escala evolutiva entre 

diferentes negros e mestiços serve para justificar a existência de alguns destes 

em posição de destaque na sociedade como se fazia há mais de um século atrás. 

Isso pode ser visto em trechos do discurso sobre o negro em que estão presen

tes a crença na incapacidade de socialização, de adaptabilidade, sugerida por Ni

na Rodrigues no trabalho acima citado. 

"As Raças ... " talvez tenha sido desconsiderado pelos juristas da época por 

fazer uma dissociação completa entre a questão da responsabilidade penal e a da 

cidadania enquanto algo mais completo e complexo, fazendo apenas referências 

vagas à consciência do dever e do direito pelos grupos. 

Outro componente do trabalho de Nina (e em outros autores do período) é 

a predisposição à violência e à criminalidade enquanto característica atávica, ou 

traço degenerativo dos negros e/ou mestiços. Tal postura ainda se apresenta nos 

discursos do senso comum, levando à aceitação de uma certa "normalidade" na 

violência exercida contra o negro no Brasil, exibida nos noticiários cotidianos. 

Outra conseqüência bem visível é uma certa romantização da vida africana antes 

do tráfico, bem como nos quilombos brasileiros, supondo nesses contextos a au

sência de conflitos. O indígena manteve-se numa acepção romântica no ideário 

nacional enquanto um selvagem, realmente à margem da cidadania (tal como o 

negro), e sem nenhuma possibilidade de inserção na "civilização" nacional, le

vando a que a lei o contemple como tutelado pelo Estado, portanto sem respon

sabilidade penal. 

Manoel Bomfim, em uma abordagem inovadora para a época, faz uma lei

tura diferente dos paradigmas vigentes, em que a herança 
* Em "Os Sertões'" ele

demonstra a forte influ

ência spenceriana. dedi

cando a primeira parte da 

obra para uma descrição 

densa do meio, ao qual 

atribui influência deter

minante no comporta

mento do sertanejo. 

cultural adquire maior peso na composição da nacionali

dade, contrapondo-se ao peso racial atribuído pelos pen

sadores do período. Utilizando esta outra vertente, rejeita 

as explicações do determinismo biológico e geográfico 

presentes nos diversos autores e traços marcantes nas 

obras de Silvio Romero e Euclides da Cunha*. O autor pri-
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vilegia a análise das causas históricas da condição brasileira. 

A obra de Bomfim, "América Latina: males de origem", publicada em Paris 

em 1905, embora causasse certa polêmica (levando Silvio Romero a escrever um 

livro de mesmo título para contestá-lo), não teve maior destaque. Alguns analis

tas atribuem a pequena repercussão posterior ao fato de o autor estar à frente 

de seu tempo, sendo o primeiro a pensar a história da colonização da América 

Latina (Leite: 1992 e Skidmore: 1976). Neste trabalho os conceitos das ciências 

biológicas parecem muito bem adequados para as ciências sociais, como o de

monstra a utilização do conceito de parasitismo, fazendo uma analogia entre a 

evolução da sociedade e a similaridade do seu funcionamento com o organismo 

biológico. Bomfim reconstitui o advento da colonização latino-americana pelos 

ibéricos e os problemas advindos desde então, devido à índole de conquistadores 

e guerreiros que caracterizava estes povos. 

O "regime parasitário", caracterizado pela máxima exploração da mão-de

obra e dos recursos naturais com um mínimo de esforço, foi instituído por esses 

colonizadores na América Latina e deixou nas colônias uma série de vícios, como 

a crença de ganhar dinheiro fácil e um certo valor pejorativo atribuído ao traba

lho, associando-o à atividade de escravos ou de subalternos. Essa nova forma de 

comportamento teria causado muitas modificações e perturbações aos "parasita

dos" (os índios nativos, os escravos e os mestiços), que encontravam-se mais 

vulneráveis devido aos maus tratos e injustiças cometidas pela escravidão. En

fraquecidos e violentados, eles teriam se mantido numa posição de relativa infe

rioridade, da qual ainda não teriam conseguido se restabelecer (1993: 122/4). 

Outra conseqüência do parasitismo é que ele teria provocado a perda de confian

ça no Estado. Uma vez que os dirigentes nunca estariam visando o bem coletivo, 

e sim o enriquecimento da metrópole e, num segundo momento, deles próprios, 

classes no poder, o cidadão sempre desconfia desses mandatários. 

Ao desconsiderar a concepção de progresso centrada no avanço tecnológi

co, Bomfim entende que este contemple o bem estar social e a educação, que 

seja o resultado da luta do homem com a natureza a fim de tirar dela o que ne

cessita para a vida, e de evitar sua severidade. A suposta incapacidade para o 

progresso atribuída aos povos mestiços latino-americanos é coerentemente ana

lisada enquanto justificativa para o predomínio econômico e político da Europa. 

Esse argumento estaria sendo endossado pelos Estados Unidos, que também 

vislumbravam expandir seus domínios com vistas a garantir as condições de ins

talação do capitalismo, já em marcha na Europa. 
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Se para Nina Rodrigues se apontava como referencial para a definição da 

nação o conhecimento sobre a moral, o caráter do brasileiro, tendo como base 

para essa análise a sua constituição através das raças que se miscigenaram, é 

plausível concluir que, para Bomfim, coloca-se como emergente o estabeleci

mento da cidadania enquanto fator definidor do ser nacional. Ele tenciona mudar 

o foco da discussão sobre o peso das raças marginalizadas no processo de des

envolvimento e construção da nação, vertendo-o para a problemática histórico

social-econômico-política, mesmo porque para o autor a influência negra e indí

gena é considerada pequena. Essa pouca influência deveu-se a dois motivos dis

tintos: por essas etnias se encontrarem, no momento da colonização, em estágio 

muito atrasado - considerando o despreparo em relação à "tradição" histórica 

européia - esses povos teriam sido aculturados ou assimilados pelos colonizado

res "mais adiantados"; e pela forma de dominação exercida pelos colonizadores -

a escravização e a submissão, fazendo com que os latino-americanos usufruís

sem somente dos males da civilização. Diferentemente de seus contemporâneos, 

Bomfim transforma certas características negativas dessas etnias em positivas, 

contrapondo-as às do branco colonizador - "afetividade passiva" X "egoísmo do 

branco absorvente", colocando em pauta as lutas de resistência dos negros nas 

Antilhas e no Brasil (Quilombo de Palmares, p.e.). 

Bomfim refuta o argumento central apresentado por Nina Rodrigues (op. 

cit.) de que as qualidades negativas estariam vinculadas à raça e ao caráter do 

negro/mestiço, atribuindo-as à situação barbarizante da escravidão. O autor co

loca as "raças inferiores" - índios e ex-escravos - numa posição antagônica entre 

sobreviventes de populações que poderiam ter construído uma civilização tão 

virtuosa quanto à européia e, por outro lado, povos incapazes devido à domina

ção brutalizante dos ibéricos. Coloca-se então em clara contraposição aos que 

justificavam a escravidão com o argumento de que os indígenas e africanos seri

am "melhorados" com o domínio do europeu civilizado, enfatizando que a escra

vidão deixou como herança o desgosto pelo trabalho. Se o autor acreditava que 

esta "indisposição para o trabalho" poderia ser solucionada com o investimento 

na educação para o trabalho, sua proposta foi ignorada, sendo * listado, entre ou-
A • ) • d 

. tros, pelo jornal O 
este argumento (do desanimo incorpora o aos preconceitos E I d d .. � P 1 s a o e .,ao au o, 

sobre o negro, de quem os anti-abolicionistas afirmavam, no na matéria "Só 37% 

calor das discussões sobre a abolição, que só se conseguiria 

trabalho à força. Ainda hoje nota-se a influência desse argu-

dos negros são alfa
betizados·· 
l 7/11/1994.

mento racista "negro não gosta de trabalhar"* como um traço marcante na mu-
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dança do regime escravista para o assalariado, e na desvalorização da mão de 

obra dos descendentes de africanos no país. 

Ao demonstrar divergência com Nina Rodrigues, Bomfim não acredita na 

teoria dos efeitos regressivos dos cruzamentos, nem no determinismo biológico 

enquanto fatores definidores da população brasileira, atribuindo à falta de educa

ção e ao abandono as características negativas apontadas contra esses grupos. 

Entende educação não só como alfabetização, mas confere à "educação social" e 

à "educação para o trabalho" a condição básica para a preparação para o pro

gresso e integração da mão-de-obra nacional. Bomfim crê que a educação seja o 

único caminho possível para o progresso social. Essa crença parece estar forte

mente introjetada no ideário da população em geral e, em relação aos negros, 

esse discurso tem servido como justificativa para seu estado de marginalização 

econômica e social, e também como argumento para tentar disfarçar o racismo. 

Tal como faz Euclides da Cunha ( os Sertões), no qual a influência e a mes

tiçagem que envolvem o negro parecem restringir-se ao litoral, enquanto ao 

sertanejo é atribuída apenas a influência das duas outras raças formadoras, indí

gena e branca, em Goiás também por um longo período essa influência do negro 

é negada e não só: a existência dele é omitida sistematicamente, num pacto de 

silêncio sobre a população que veio para o Centro-Oeste trazida pela busca do 

ouro das minas, conforme vimos no capítulo II. Em Goiás, Baiocchi observou a 

tendência freqüente à omissão de descendência de negros (1983:67), que pode 

ser considerada uma tentativa de homogeneização com os outros grupos étnicos 

presentes na população do país, uma espécie de "democracia racial", que reforça 

o mito social nacional.

A contraposição fundamental entre Bomfim e os demais pensadores, que 

adotaram o determinismo biológico, como Nina Rodrigues, é que a condição 

"patológica", ou seja, o incipiente desenvolvimento econômico e social em que se 

encontra a nação ( em face de possuir tantas riquezas naturais), baseia-se nos 

males de origem, no fato de ter sido submetida por tanto tempo à exploração 

degradante dos colonizadores portugueses, ao "parasitismo" ibérico, e não na 

questão racial ou da mestiçagem. Entretanto observa-se que, para demonstrá-lo, 

o autor recorre à utilização do instrumental comum aos autores do período, a

perspectiva evolucionista, a fim de justificar o que ele demonstra que sejam de

sigualdades de classes entre colonizadores e colonizados, entre dominantes e 

dominados na América Latina. 
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As formas como se relacionam essas representações sobre o negro ex

escravo, como um incapaz para o progresso, degenerado, sobrevivente de um 

estágio evolutivo anterior, feitas pelos principais intelectuais/pensadores do final 

do século XIX, com a identidade étnica dos grupos negros do final do século XX, 

embora perfaçam uma questão complexa, podem ser observadas nas entrelinhas 

da imprensa recente. 

É importante notar que, mais de um século depois do lançamento das 

obras de Nina Rodrigues e Manuel Bomfim, é possível observar, nos discursos 

veiculados pela mídia, as imagens das populações negras e indígenas construídas 

no ideário nacional. A visão preconceituosa é refletida nas dificuldades encontra

das pelo negro no momento da busca de novos espaços na sociedade nacional, 

da conquista da terra, do mercado de trabalho, e mesmo dos direitos elementa

res da cidadania brasileira que lhes são negados, herança das concepções de 

existência das "raças inferiores". Embora as propostas de Nina Rodrigues sobre 

essas "raças" não tenham sido incorporadas ao código penal, suas acepções ba

seadas num cientificismo corrente no período se impregnaram como um compo

nente difuso, porém presente no senso comum do brasileiro, traduzindo-se em 

afirmações que tentam justificar as condições desiguais no mercado de trabalho, 

de acesso aos meios e produtos disponíveis para a sociedade. 

De forma avessa ao que propunha Bomfim, a educação, que desempenha 

seu papel de formadora da ideologia nacional, tem trazido através dos livros di

dáticos a visão estereotipada dos componentes étnicos da população brasileira, 

reproduzindo, ainda hoje o mito das três raças. Essas e outras formas mais su

bliminares têm reforçado os pressupostos racistas de uma suposta superioridade 

de alguns grupos étnicos sobre outros no contexto da sociedade nacional. O ser 

brasileiro continua sendo embalado pela suave cantilena da "democracia racial", 

traço marcante no trabalho de Gilberto Freyre, na década de 1930. 

Ainda na perspectiva de Nina Rodrigues e Manoel Bomfim é possível ob

servar os discursos raciais acerca de populações rurais negras e dos "remanes

centes de quilombos", inclusive os agrupamentos do Sítio Kalunga, conforme se 

observa nos trechos de matérias jornalísticas, citados abaixo. 

Sobre as populações rurais negras paulistas: 

"O núcleo do Jaó, a 15 quilômetros de Itapeva, pode ser o primeiro a ter 
projetos orientados .. ( ... ). As 64 famílias vivem praticamente isoladas. Nas 
casas do núcleo não há tv e o culto na igreja evangélica é a única atra
ção, ... " 
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"CAFUNDÓ- o quilombo do Cafundó, em Salto de Pirapora, acaba de per
der mais um pouco de suas terras escassas. ( ... ). A civilização trouxe a luz 
elétrica, a televisão e o gás de cozinha, mas não aboliu antigos costumes 
como o uso das ervas e o fogão de lenha. 11 

"IVAPORUNDUVA- ( ... ). O quilombo vive semi-isolado, o único acesso é 
pelo rio, atravessado em precárias canoas escavadas na madeira. 

(O Estado de São Paulo 19/10/1997: "22 quilombos de SP aguardam posse 

da terra".) 

"São aldeias habitadas por negros de poucos sobrenomes. Há dois séculos 
ou mais, isolados, casam-se entre si. Talvez 21 comunidades, pelas contas 
do Estado, ou 38, pelas contas da igreja. São os remanescentes de qui
lombos no Vale do Ribeira, que deverão em breve tornar-se proprietários 
de suas terras. ( ... ). Os descendentes de escravos só atravessam a porta 
do capitalismo ao trabalharem eventualmente como diaristas nas fazendas 
da vizinhança ... " 

(Folha de São Paulo, 30/03/97: "Quilombos ainda resistem em São Paulo"). 

2 - Isolados e opostos à civilização 

Mesmo em relação às comunidades rurais negras do Vale do Ribeira (São 

Paulo), que são consideradas pelas administrações municipais como bairros ru

rais e, a despeito de suas peculiaridades culturais, têm relações sociais freqüen

tes com os outros moradores dos municípios respectivos (inclusive onde muitas 

das crianças daquelas comunidades estudam), a caracterização como bairros 

"isolados" ou "semi-isolados" é utilizada como um fator de diferenciação em rela

ção a outras populações rurais. 

O "isolamento" perde sentido se tais populações são caracterizadas com 

referências a outras da mesma região, com as quais têm interação social e por 

isso são reconhecidas através do aspecto contrastivo que caracteriza a identida

de étnica e a fronteira entre elas (Barth: 1976 e Oliveira: 1976), sejam grupos 

indígenas ou comunidades rurais negras. 

A representação do "isolamento" possibilita uma vinculação à noção de 

"espaço vazio" (referida no capítulo anterior) discutida por Giddens (1991). Para 

ele o desenvolvimento do "espaço vazio" está ligado à "representação do espaço 

sem referência a um lugar privilegiado que forma um ponto favorável" e a fato

res "que tornam possível a substituição de diferentes unidades espaciais." Para o 

autor, tais assertivas se basearam na "descoberta" de regiões "remotas" do 

mundo por viajantes e exploradores, e o mapeamento progressivo do globo rei

terou a desconexão entre essas regiões (idem: 25/27). 

Sob outro aspecto, a caracterização pelo isolamento como um problema 

para estas populações parece indicar como única via de solução a inserção no 
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processo de desenvolvimento regional, dentro dos parâmetros apregoados pela 

"civilização", eliminando as diferenças e peculiaridades culturais que imprimem 

características em tais grupos. Esse pensamento simplista, herdado dos séculos 

anteriores para resolver os problemas de identidade da nação, não foi totalmente 

debelado. 

Vejamos algumas construções acerca dos agrupamentos do Sítio Kalunga: 

"- Agora que o povo Calunga está apresentado à civilização, e isso ocor
reria inevitavelmente mais cedo ou mais tarde, independente de sua pes
quisa - o que a senhora acha que vai acontecer com estas pessoas? Não 
terão o mesmo destino da maioria das tribos indígenas, perdendo-se como 
cultura na medida em que perdem suas terras?" 

(Correio Brasiliense, 19/05/1987."O grande quilombo de Goiás". Entrevista 
com a Profª. Baiocchi) 

"Negro Já no norte de Goiás tem seu dia de imperador. De terno, gravata, 
lenço branco sobre a carapinha e óculos escuros, ( ... ). 
Estavam tão isolados que cultivam tradições africanas e européias, como a 
coroação do imperador, os tambores feitos de troncos e o latim das rezas. 
(. . .  ) 
Há dez anos, fiavam algodão para fazer tecido, faziam corda de viola com 
rabo de cavalo e andavam quase nus.( ... ) 
Os batuques que fazem em tambor de madeira com couro de veado pare
cem saídos da África. Não há melodia; só ritmo e improviso." 

(Folha de São Paulo, 27/08/1995. "Invasão ameaça antigo quilombo") 

"Rio (AG) - Um dos líderes da maior e mais isolada comunidade negra ru
ral do Brasil - a Kalunga, no extremo norte de Goiás -, Almerindo dos 
Santos, 44 anos, jamais tinha visto o mar até ontem, quando visitou a 
Praia de Copacabana." 

(O Popular, 22/11/1995. "Kalunga pressiona para viabilizar demarcação") 

" . .  A demarcação visa assegurar a propriedade das terras para a comuni
dade Kalunga, que ocupa a região nordeste do Estado há 200 anos. São 
mais de três mil descendentes dos quilombos de escravos negros fugitivos 
que habitam vãos da Serra Geral, ( ... ). Os técnicos do Idago quase atin
giram o total dos 350 quilômetros do perímetro da reserva Kalunga que foi 
tombada como patrimônio Cultural e sítio histórico estadual. 11 

(O Popular, 10/03/1996: "Propriedade do Idago pode ser destinada a sem
terra") 

" O representante do Ministério da Saúde no Grupo Interministerial de 
Valorização da População Negra, Amaro Luiz Alves, explicou o interesse 
pela comunidade kalunga. Segundo ele, os kalungas são a comunidade 
remanescente de quilombos mais populosa, mais isolada e mais distante 
do desenvolvimento. 11 

(O Popular, 27/06/1996. "Comunidade Kalunga vai ter diagnóstico da saúde") 

É interessante observar que a contraposição entre "a civilização" - situação 

distante - e "a selvageria", estado em que se encontram as populações, é as-
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sunto recorrente na mídia, bem como a construção em torno da "comunidade 

isolada", onde a cultura "tribal" teria sido mais preservada, ou onde os nativos 

estejam em estado de selvageria. Essas noções, que ainda aparecem nos discur

sos veiculados por meio da imprensa em pleno final do século XX, condizem 

perfeitamente com a construção do imaginário social desde as primeiras veicula

ções de notícias pela imprensa, motivo pelo qual, aparentemente, o primeiro 

texto legal que abria possibilidade de criação do Sítio (Constituição Estadu

al/1989) referiu-se a uma "reserva". Soou perfeitamente condizente a confluên

cia entre "comunidade rural negra remanescente de quilombos" e "reserva", de 

tal modo que a associação entre estas duas condições continuou sendo feita pela 

imprensa, mesmo após a aprovação da lei que criou o Sítio Kalunga, e que não 

fazia menção à expressão "reserva", mas sim "sítio histórico e patrimônio cultu

ral". O isolado romântico, divulgado pela imprensa, justifica uma certa pureza da 

vida primitiva e até em "comuna", constante em trechos como: 

"Isolado, o Kalunga leva uma vida tranqüila e livres de doenças. O isola
mento em que vivem os Kalunga, aliado à herança cultural, fez com que 
desenvolvessem métodos e medicamentos próprios para cada tipo de pro
blema." 

(Revista Kalunga (São Paulo). Maio/1995. Ano XXIII, nº 53. "A África em 
Goiás") 

"Vivem em comuna, como uma grande família de negros e cafuzos. Não 
há brigas e quase todos são parentes. Mesmo quando não o são, os mais 
velhos são sempre respeitados e chamados de tio, tia." 

(Cadernos do Terceiro Mundo, n°191, ano XXI. "Kalunga, 250 anos de ci
dadania") 

Tais pressupostos anunciam para a opinião pública uma sociedade quase 

mítica, "mais isolada e mais distante do desenvolvimento", de "resistência física 

incomum" e "os batuques que fazem em tambor de madeira com couro de veado 

parecem saídos da África". Seu habitat é descrito com a precariedade que se 

destina aos não civilizados e, às vezes, quase a um éden: 

"por terem permanecido distantes dos centros urbanos, eles são um dos 
poucos exemplos de quilombo/as ( ... ) que quase não sofreram influências 
externas em seu modo de vida. As aldeias vivem em situação precária.( ... ) 
A região onde vivem os Kalunga ainda permanece intacta e com grande ri
queza natural." 

(Folha do Meio Ambiente. Brasília, outubro de 1997. p.3) 

"Vão das Almas, Vão do Moleque, Vão do Kalunga. Paraíso ecológico pre
servado por um povo que, ao contrário do branco civilizado, não devasta a 
terra. Para se chegar até esse santuário, é necessário tanto quanto cora
gem, uma resistência física incomum. ( ... ). É que haviam nos alertado da 
pobreza dos Kalunga, da sua maneira frugal de viver, coisa enfim que fa
talmente feriria os nossos sofisticados paladares de brancos civilizados ... " 

(Correio Brasiliense, 09/10/1988. "Caminho dos Penitentes". p. 7) 
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Além da rusticidade da vida dos agrupamentos, característica que os 

afasta do "mundo civilizado", muitos artigos destacam uma suposta liberalidade 

nas relações de casamento e para com as crianças: 

"Basta um olhar superficial do forasteiro ao chegar às margens do Paranã, 
para notar que os Kalungas vivem de modo rudimentar, simples, obreiro e 
distante do mundo da modernidade." 

(Palmares notícias, ano I, n° 1. Brasília, nov/1997. "Kalunga, símbolo da 
preservação da raça") 

" Tudo o que adquirem é de uso comum e nada do que possuem é su
pérfluo. No Paranã, os dias passam no ritmo de sua gente, que se ocupa 
de tarefas simples e essenciais, como pilar café e arroz, ( ... ). As crianças 
vivem livres e seminuas até os 13 anos, quando são consideradas grandes 
o suficiente para o trabalho. O povo calunga é de poucas palavras, muito
orgulhoso e altivo. Parece desprezar o recente convívio com a cultura
branca ocidental, mas nada diz. Eles só observam, com uma expressão
enigmática no rosto.( ... ) Na hierarquia social dos negros goianos, abaixo
dos calungas da Serra da Cotenda (sic) ainda existem dois grupos: uma
classe intermediária formada por negros mestiços com índios que no pas
sado habitavam a região, e um terceiro grupo que se distingue dos demais
por viver hoje no vilarejo de Ribeirão dos Bois, pertos (sic) do asfalto da
rodovia e dos brancos de Teresina de Goiás .. "

(Os Caminhos da Terra. Ano 4, n° 3, ed. 35. março/1995 "A Nação Solitária") 

A hierarquia social entre negros e mestiços, conforme destacamos no tra

balho de Nina Rodrigues, é outro aspecto que podemos observar em matérias 

como a acima citada. 

Mas a realidade mostra-se mais dura que o que se apresenta como o "iso

lado". A expansão da fronteira econômica na região tem ocasionado problemas 

em todas as esferas. O desmatamento, promovido pelas empresas agropecuárias 

e madeireiras, associado a ação das empresas de mineração, continua causando 

danos irreparáveis ao meio ambiente. Em conseqüência do uso de agrotóxicos 

nas plantações que ficam em torno do sítio, os pássaros, insetos e pragas en

contram asilo nas pequenas roças dos moradores do sítio, causando grandes 

transtornos na época do arroz, milho e feijão "parirem". Para acudir o desespero 

dos moradores frente à crescente diminuição da produção agrícola, agentes da 

sociedade envolvente introduzem os fertilizantes, pesticidas e sementes geneti

camente alteradas (milho híbrido), criando uma nova necessidade de consumo e 

alterando a tradição agrícola de rotatividade de roças e autogestão na produção. 

Outro fator propiciador da escassez de alimentos foi poluição dos rios, com os 

dejetos provenientes da mineração. Esse fator já promoveu a extinção de pe

quenos riachos e, associado à pesca predatória na área, a diminuição substantiva 

da quantidade e variedade de peixes, até a extinção de alguns deles, conforme 
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contam moradores. Essa face da "civilização" raramente é exposta, mesmo que 

parcialmente, pelo noticiário. 

Tal como no estudo de Schwarcz sobre o século XIX, a representação dos 

jornais continua sendo feita sempre por contraste e oposições (Schwarcz, 1987: 

163), e, mesmo sendo bastante noticiados, os agrupamentos do Sítio Kalunga 

ainda são dispostos nas notícias em oposição aos "civilizados", ao que é "conhe

cido". E, em alguns discursos mais inconseqüentes, à "normalidade". Talvez o pi

or exemplo disso seja uma publicação de um jornalista que esteve ( com uma 

equipe) nos agrupamentos para realizar uma matéria para uma rede de TV2, 

conforme alguns trechos abaixo: 

'' no norte de Goiás ( ... ) localiza-se o mais primitivo dos quilombos 
existentes hoje no Brasil. O quilombo dos kalungas está isolado do resto 
do mundo, sem conhecer o progresso e a sociedade de consumo." (Leal: 
1995: 13) 
"Mesmo isolados, no entanto, não conseguiram se manter como raça 

pura. Ocorreu muita miscigenação, principalmente cafusa, ( ... ) a predomi
nância ainda é de negros. Só não houve mistura com o branco, que du
rante todo esse tempo os ignorou por completo." (p.14) 
"Os avás são índios arredios e não mantêm contato com nenhum civiliza
do. Vivem escondidos como os animais. Quando a comida fica escassa, 
atacam as fazendas da região para roubar reses ou galinhas." (p. 34) 
"Quando eles começam a falar tenho de traduzir o que dizem de forma a 

entender o que falam. As frases não têm ordem nem concordância verbal. 
Formam apenas seqüência de raciocínio. (. .. ) Eu não tinha dificuldade para 
conversar com eles. É que eu havia conhecido outro quilombo, muito mais 
arcaico que esse, hoje extinto, pois estava dentro de uma área dos índios 
craôs, que expulsaram todos os negros. Era mais isolado que esse, .. "(p. 
39) 
"qualquer tipo de agricultura que dê muito trabalho e exija tempo e esfor
ço é descartado. ( ... ).Em outras palavras, eles são preguiçosos no que se 
refere a uma produção que vá além das necessidades de subsistência .. " 
(p. 33/34) 

"É difícil colocar ação numa narrativa em que tudo é parado e mudo, as 
pessoas são quietas, inexpressivas diante da câmera, e ainda por cima 
tendo uma paisagem bucólica e inóspita como fundo. Nem depoimento eu 
estava conseguindo deles, quanto mais uma ação. Ou eu achava uma lin
guagem apropriada ao que estava gravando, ou tinha de forçar a barra e 
fazer o mundo cair." (p. 47) 

Esses trechos ( e muitos outros) compõem um folheto grosseiro, que re

flete toda a farta gama de preconceitos e estereótipos sobre o negro, herança do 

pensamento evolucionista e positivista: a noção de primitivos ( e isolados), as 

mazelas da miscigenação em detrimento da "raça pura"; índios arredios e vio-

2 A matéria foi exibida no programa "documento Especial", da TV Manchete, em 1995. A publica-
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lentos; a "extrema pobreza"; o arcaísmo da língua; a preguiça, passividade e 

inexpressão do mestiço e, para completar o quadro, a "paisagem bucólica". 

3 - O valor da africanização 

No que se refere às matérias jornalísticas em geral, a referência à África 

continua sendo usada ( com pouca diferença da imprensa do séc. XIX, analisada 

por Schwarcz, 1987) para falar da "primitividade" da vida dos agrupamentos ne

gros, qualidade às vezes positiva, mas que expressa o suposto distanciamento 

"civilizatório" entre aquele continente e o nosso. É o que se depreende de cita

ções como: "O povo calunga é de poucas palavras, muito orgulhoso e altivo. Pa

rece desprezar o recente convívio com a cultura branca ocidental, mas nada diz." 

(Os Caminhos da Terra: idem). E das citações abaixo (contendo afirmações que 

contradizem as pesquisas publicadas nos últimos anos): 

"Basta um olhar superficial do forasteiro ao chegar às margens do Paranã, 
para notar que os Kalungas vivem de modo rudimentar, simples, obreiro e 
distante do mundo da modernidade. Andam a pé ou em lombos de burros, 
gostam de música, o forró sobretudo, são alegres, trabalhadores e adora
dores de divindades nagô, jejê, iorubá, que os protegem e estimulam a 
superar o dia a dia árduo e prolongado." 

(Palmares notícias, ano I, n° 1. Brasília, nov/1997. "Kalunga, símbolo da 
preservação da raça") 

" 
Os Kalunga são, até o momento, o último grupo de descendentes de 

africanos identificados no Brasil, em 1981, e aguardam a demarcação de 
suas terras como sítio de valor histórico." 

(Revista Kalunga (São Paulo). Maio/1995. Ano XXIII, n° 53. "A África em 
Goiás") 

Mas os discursos que têm como foco a necessidade do "progresso", da "ci

vilização" e a "primitividade" dos agrupamentos não são exclusividade da mídia. 

Eles são compartilhados, influenciam e são influenciados pelos discursos de 

agentes, vinculados ou não às instituições da sociedade envolvente, que atuam 

junto a esse tipo de população. Muitos deles se imbuem da tentativa de imple

mentar no Sítio novos tipos de organização social e política, bem como de viabili

zar a inserção de movimentos políticos já organizados nas capitais e a criação de 

cooperativas e associações de pequenos produtores rurais e afins. 

As expressões pelas quais a população do entorno se referia aos agrupa

mentos do Sítio também traziam estes mesmos pressupostos em seus conteú

dos, conforme se percebe nos discursos de moradores de Monte Alegre: 

ção: Leal, H. Quilombo - Uma aventura no Vão das Almas. São Paulo: Mercuryo, 1995. 
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"Eles eram considerados como selvagens, sem civilização nenhuma, né. 
Até, eu sempre comparo assim que .. parecia que um índio diferente, um 
índio preto. Eram tratados mais como índio. A questão da feitiçaria, eles 
falavam muito aqui que kalungueiro, a gente não podia olhar pro kalun
gueiro, nem rir, que eles colocavam feitiço na gente, eram feiticeiros, tudo 
isso. Tudo isso era muito, muito, muito forte aqui." 

(R. Neto, Monte Alegre, agosto de 1997) 

Eu conheci desde 1958, era menino.( ... ) Toda vida foi aquele povinho 
mesmo .. atrasado .. hoje já está desenvolvido, mas antigamente era mais 
atrasado ainda, né. Aquele povinho mesmo. Só vivia daquela .. ih!, nem sei 
como a maneira de ser deles viver, né. Só vivia de mandioquinha, farinha, 
não tinha, assim ... como se diz ... nem bem animal para montar para vir 
para cá eles tinham, né. Eles andavam mais a pé, não é.(. .. ) já mudou 
muito. Hoje a maioria tem animal, já tem gado, que pouco tinha, né. Eles 
Já sai bastante para outras cidades, que naquele tempo não saía. Tem es
cola lá, antigamente não tinha, né. Ih, hoje tá bom demais, né. Algumas 
pessoas, aqueles mais novos, aqueles que estão mais desenvolvidos, mu
daram um pouco, mas os mais velhos, nem gostaram do povo tá assim 
muito coisa que, tá acabando com a tradição deles, né. Eles nem gostaram 
não. Tem aqueles mais velhos que não gostou não. Estão acabando com a 
tradição deles, né. Eles gostam de viver aquela vidinha mais isolada, né. 
Tipo índio, né.( ... ) É, porque eles sempre foi um povo assim, muito humil
de, mas, naquele tempo. Hoje não, eles já estão umas pessoas assim .. a 
civilidade chegou tão .. assim, de uma certa forma neles que quase ultra
passou a maneira de ser deles, né. Eles estão mais civilizados. Quer dizer 
que, em termos da civilização deles, pelo que eles era, quase que a civili
zação tá ultrapassando. Eles ficaram muito mais civilizados. Vão em Goiâ
nia, vão em Brasília, vão para esses cantos todos, né. Aqui nessas cidades. 
Tem muito mais.. Tem aqueles que é os líder lá, mais conversado, sai 
mais, o povo conhece mais. Neguceia, já compra, vende, né. Tá mais civi
lizado. É, mais só (negociavam) aquela farinhazinha. Vendiam uma fari
nhazinha, aquela coisa. Compravam, vendiam uma coisinha. Hoje não, 
eles já vende gado, compra, vendem animais, compra, né. Tão mais civili
zados". 

(Vereador Chico Dureza, Monte Alegre, agosto/1997) 

A feitiçaria, como uma prática de povos "selvagens", aliada à "ausência de 

civilização" são dois atributos bem adequados para a representação acerca da

queles agrupamentos, pela população vizinha, na categoria de "índios", os "índios 

pretos". No discurso do vereador, os critérios para a inserção no "mundo dos ci

vilizados" incluem a habilidade para negociar, o conhecimento de outras cidades 

e o acesso aos bens antes não utilizados. A comparação com índios aparece em 

diversos discursos dos moradores do entorno, e parece ser uma das justificativas 

para a ocupação de uma área desvalorizada na região, como no depoimento 

abaixo (já citado no capítulo III), da esposa do vereador citado acima: 

"você é doida, menina! Não entendo o que é que alguém da Universidade, 
vai fazer num lugar daqueles. Eles são bichos do mato, um povo atrasado, 
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enfiado no meio daquelas serras. Ir para lá, só se for para ficar escondido 
mesmo. ( ... ) Muitos têm medo de gente". 

O argumento da não-civilização, em composição com a inumanidade, nes

sa representação sobre os agrupamentos vem reiterar os pressupostos Rodrigui

anos acima apresentados. Mesmo a "preguiça" é atenuada pela condição de "civi

lizado" que tem o citadino, mas continua sendo atributo daqueles "descendentes 

de escravos", fazendo uma composição entre os argumentos de Nina Rodrigues, 

que via a "indisposição para o trabalho" como atributo racial e os de Bomfim, que 

a via como herança do colonizado submetido ao "parasitismo" ibérico. Essa com

posição é perceptível nesse trecho da fala de um morador do entorno do Sítio, 

que também se reconhece negro, mas "diferente": "aquilo é descendência dos 

escravos, eu acho que eu sou da mesma cor .. e o motivo deles fugir pra li foi da 

taca, né. É preguiçoso aquilo lá." diz um morador de Monte Alegre, ao intervir 

em entrevista que eu fazia com um parente seu, em agosto/1997. 

As instituições governamentais, embora até tentem apresentar um discur

so "politicamente correto", deixam escapar, pelas palavras de seus dirigentes e 

pelos projetos que anunciam, as mesmas representações que aparecem no dis

curso do cidadão comum. Tais instituições levam também em seus projetos e 

discursos concepções em que fica explícita uma hierarquia de valores, na qual o 

"progresso" e o "desenvolvimento" figuram como características intrinsecas das 

sociedades instaladas nos centros urbanos em oposição ao "atraso" representado 

pelas sociedades instaladas no meio rural, com culturas particulares. 

4 - Os projetos governamentais 

Um dos primeiros documentos institucionais com planejamento abrangen

do as mais diversa áreas, com o extenso título de "Proposta para Elaboração do 

Programa de Desenvolvimento Integrado da Comunidade Kalunga", foi organiza

do pelo IDAGO e previa a participação de outras instituições e secretarias esta

duais. A Proposta, que na segunda página já se chama "Programa Kalunga", de 

setembro de 1995, previa um orçamento de 24 milhões de reais para demarca

ção, preservação do Sítio e desenvolvimento de diversos projetos que iam de 

"infra-estrutura econômica" à "melhorias sócio-culturais". A Proposta não previa 

a titulação dos lotes no Sítio. 
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"Cultura" para exportação (e pagamento em "modernidade") 

A Proposta, que prevê a ação articulada das diversas instituições, norteia

se pelo anseio de que os agrupamentos possam sair do "isolamento" e chegar à

"modernidade" tanto no que se refere à infra-estrutura, quanto no que diz res

peito a serviços e recursos técnicos e tecnológicos. Sua meta era "capacitar cerca 

de 750 famílias na fabricação de sabão, vassouras e cerâmicas ornamentais, 

subprodutos de mandioca, milho, etc., artigos de artesanatos, doces, para co

mercialização através da Associação Povo da Terra", superando a "incapacidade 

de se gerar renda" que, segundo a Proposta, mantinha aquelas famílias "num 

estágio que se distancia da plena cidadania". Além da possibilidade de os agru

pamentos mudarem de estágio, rumo à modernidade e à cidadania (como se isso 

fosse uma conseqüência lógica dessa mudança), a comercialização aliaria ao 

atendimento do mercado dos três municípios em que o Sítio se insere, um novo 

mercado das capitais mais próximas, Goiânia e Brasília. E esses novos produtos, 

cuja fabricação e beneficiamento seria introduzida, serviriam de "vitrine para di

vulgação da cultura Kalunga". (IDAGO, 1995:17). 

A justificativa para esse "projeto de desenvolvimento rural" tinha em conta 

que a comunidade 

"guarda ainda muitos costumes que foram passando de geração em gera
ção e que quando se referem aos modos de produção econômicos, os dei
xam completamente vulneráveis, com tecnologias mais que ultrapassadas, 
a produção se limitando à subsistência, que não dá suporte econômico 
para que as famílias possam progredir, e com elas, a comunidade" 

e, para resolver esse problema, a proposta era do uso de "tecnologias alternati

vas, de fácil apropriação". Seis milhões de reais custeariam a implantação dessas 

tecnologias alternativas .. 

Na parte da chamada "infra-estrutura social", a Proposta previa uma es

cola que "privilegiará espaços alternativos, onde uma nova didática com novos 

conteúdos aprenderão os símbolos, códigos e valores da cultura local, 

concebendo a aprendizagem para a vida, valorizando os processos de consoli

dação para a cidadania", com vistas a formar o homem "tornando-o senhor do 

seu ato e destino" (idem, idem: 18). Complementando as ações previstas nesta 

parte, no item Cultura a meta era "identificar as origens e a cultura local, siste

matizando-a e traduzindo-a para a arte e o artesanato produzido na local". Em

bora a cultura a que se refira tenha sido "preservada" "por conta do isolamento a 

que se impôs" o Programa "pretende intervir com rigor objetivando transformar 
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a realidade local, assegurando assim melhores condições de vida para sua gen

te." Mas com a preocupação de que a cultura não seja "sufocada" o programa se 

empenha em "garantir que o inestimável patrimônio cultural permaneça intacto e 

mais que isso, que construa uma barreira protetora capaz de dar continuidade 

a formação da cidadania Kalunga nos marcos de sua vida, história, cultura e as

piração." (grifos meus) 

Enfim, esta proposta imbuída de tantas preocupações presume que eles 

não dominem os símbolos, códigos e valores da cultura local, aprendizados ne

cessários e naturais a quaisquer grupos humanos. A proposta não foi executada 

como um todo, procederam-se algumas ações previstas, como a abertura das 

estradas dentro do Sítio. As estradas foram iniciadas por uma empreiteira con

tratada pelo IDAGO ( em convênio com uma empresa de obras do Estado de Goi

ás), que iniciou as obras pelo trecho no município de Monte Alegre, passando 

pelos agrupamentos de Bom Jardim, Boa Sorte, Tinguisal e finalizando no Ria

chão, embora este trecho fosse previsto até a Barra do Bezerra, cerca de 65 km 

adiante. Outra estrada partiu do trecho de Cavalcante, iniciou pelo Engenho e 

pretendia chegar até o Vão de Almas. As obras foram embargadas (em audiência 

pública, maio/1997) devido a uma ação do Ministério Público em Goiás, motivada 

por diversas irregularidades, a principal delas a ausência de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA-RIMA), que não havia sido sequer previsto. A parte construída da 

estrada já apresentava problemas (erosão, queda de aterros ... ) após a primeira 

temporada de chuvas, causando dificuldades aos caminhões nas trecho das ser

ras íngremes. A cada nova temporada a viagem foi se tornando mais demorada. 

5 - Ainda sobre o "progresso" e o "desenvolvimento" 

Um dos primeiros discursos que causou forte impressão (o que suscitou a 

necessidade de uma discussão como a que iniciou este capítulo) foi o dos repre

sentantes da empresa FURNAS e da ENGERIO, durante uma primeira reunião no 

Sítio para discutir sobre a barragem, em maio de 1993. O eixo dos discursos na 

reunião com os moradores do Sítio era a inserção da região, e dos agrupamen

tos, em um novo estilo de vida proporcionado pelas benesses do progresso, es

pecialmente os movidos pela energia elétrica. As pessoas do lugar (eu também, 

mas certamente por diferentes motivos) ouviam atônitas o desenrolar daquela 

lógica na qual, inevitavelmente, eles mudariam para este estágio "mais avança

do" de desenvolvimento propiciado pelas conquistas tecnológicas e, por isso, de 
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um modo ou de outro teriam que arcar com algum tipo de "prejuízo social": "não 

vejo outro futuro aos índios do Brasil, senão a incorporação à cultura nacional" 

disse o arqueólogo da ENGERIO/FURNAS, comparando-os aos índios; "esse pes

soal aqui está vivendo ainda no atraso, num atraso muito grande, eles não têm 

noção de que o mundo mudou. ( ... ) eles são dóceis", dizia o engenheiro de 

FURNAS. Pairava sobre os discursos de toda a equipe das duas empresas, a con

vicção da inevitabilidade das transformações do meio ambiente e do tipo de vida 

daquela população para a um único modelo de "civilização", baseada nos centros 

urbanos ocidentais. 

Os mesmos discursos fundamentam as ações desenvolvidas por outros 

agentes da sociedade envolvente, com o intuito de implementar no Sítio novas 

formas de organização econômica e política, cooperativas e associações de pe

quenos produtores rurais, por exemplo. 

" 
. . . além da regularização fundiária que assume um papel preponderante, 

com muita força na visão deles, tem a questão da estrada, da educação e 
da saúde. Agora tem, junto com isso, a questão do desenvolvimento. Há 
um anseio muito forte para o desenvolvimento, aumentar a produção, 
melhorar as condições de viver deles, dá pra gente sentir isso também." 

(D. Mota, dirigente do IDAGO em julho de 1996) 

Em 1997 o então presidente do IDAGO contratou uma pessoa para disse

minar a idéia de um novo tipo de organização: uma "associação mãe", montada 

a partir de "três associações filhas", dividindo o Sítio por municípios. Tais associ

ações seriam compostas por células - outras associações estruturadas nos agru

pamentos, com representantes eleitos em proporcionalidade aos moradores. O 

agente contratado trabalhou por seis meses no Sítio, articulando reuniões em 

torno de um tipo de organização que funcionaria como uma cooperativa de pe

quenos produtores rurais, com representantes que discutiriam e decidiriam, em 

assembléias, não só todo o processo da produção e comercialização, mas a ad

ministração de todos os bens coletivos destinados ao Sítio. Ou seja, essa organi

zação atuaria basicamente em duas frentes. Uma junto ao sistema político admi

nistrativo do Sítio, inserindo representantes eleitos em lugar das lideranças tradi

cionais. Tais representantes legislariam sobre todas as pendências referentes ao 

uso e ocupação do solo, inclusive sobre a aceitação do retorno de parentes que 

estão trabalhando fora do Sítio e outras questões; outra frente atuaria na trans

formação das relações de produção, implantando pequenas fábricas de farinha, 

mecanizando o seu processo de fabricação. Para o dirigente do IDAGO, estas ati

vidades promoveriam uma melhoria na qualidade de vida dos agrupamentos: 
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"o que me estimula, o que me alegra naquele povo é que quase toda casa 
tem um uma agro-industriasinha rudimentar, isso é muito bom. Isso é um 
sinal de uma vontade férrea de avançar, de produzir, de transformar a 
produção ali mesmo.( ... ) que eles só têm o horizonte do mercado em 
Monte Alegre (regional), e se você chegar lá com 1200 quilos de farinha, o 
preço da farinha vai lá pro chão. Então eles trabalham com o mercado só 
local, eles não têm um horizonte mais largo, eles não têm noção do mer
cado que é Brasília, né. Só que para entrar em Brasília, o produto tem que 
ter padrão, tem que ter qualidade, tem que ter uniformidade, quer dizer, 
então, tudo isso eles não têm noção. Uma pequena fábrica, mesmo que 
rudimentar, poderia, para aquele pequeno grupo que ela vai atender, que 
não dá para atender um grupo muito grande, porque ela vai ser exata
mente, bastante rudimentar, não vai dar pra atender todo mundo, vai dar 
pra atender aquele pessoalzinho perto da fábrica, né. Cinqüenta, cem fa
mílias no máximo, e olha lá. ( ... ) Eles querem trator.( ... ) Ficou muito evi
dente, porque o fato deles não saberem uma tecnologia, eles acham que 
aprende. A mesma visão que tem lá no Moleque também. Eu falei sobre a 
quantidade de mandioca que eles tinham plantado. Aí questionamos se 
eles gostariam de aprimorar o método de fazer a farinha, e tal, aquele ne
gócio todo. Aí eu questionei: será que eles aprenderiam, ou será que eles 
topariam aprender. A maior parte acha que dá pra se adaptar rapidamen
te, e no caso da fábrica de farinha também. A manusear com os equipa
mentos, que é muito simples também numa fábrica de farinha, é tão sim
ples que dois dias você aprende tudo. Quer dizer, a mandioca que você 
tem que cascar ela com uma faca, lá na fábrica você não casca, você só 
joga ela dentro de um negócio, ela lava e descasca. Não é triturador, é um 
tanque de madeira, que ela, você liga lá no motor, a água vem, entra ali, e 
vai rodando e vai descascando, daí você já vai no triturador, enfia a man
dioca ali e pronto. Depois joga numa prensa, depois da prensa vai pro for
no, roda um pouquinho lá e, torra, já vai ensacar e pronto. Quer dizer, 
uma tecnologia, é mais ou menos aquilo que eles fazem, né. Só que com 
mais facilidade técnica. É só isso, tá entendendo. É, demanda energia elé
trica que pode ter duas maneiras de gerar, né. Você construindo pequenas 
usinas, aproveitando as quedas d'água, que lá tem com abundância ou 
então você, por ora, entrar com motor gerador, né. Que ainda é um negó
cio barato, fácil de instalar e muito simples, né. 

(D. Mota, Presidente do IDAGO em julho de 1996) 

Ocorre que, dentro do Sítio, a farinha não é só um produto alimentar e 

comercializável, e sua fabricação não se vincula só à economia. Como já foi dito 

nos capítulos anteriores, a casa de farinha é também um lugar da reprodução 

das relações sociais, da história, dos valores, normas, é palco de demonstrações 

de reciprocidade entre as famílias. Ou seja, o modo como se produz a farinha e 

as relações envolvidas nele estão entre os fatores de reprodução da cultura dos 
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. f. 15 e f. 16 - O agente oficial nas reuniões sobre a nova associação 
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agrupamentos do Sítio Kalunga. Exemplo do que pode acontecer no Sítio pode 

ser buscado no trabalho de Ribeiro ( 1994 ), que analisa a desastrosa experiência 

de "modernização" da produção de farinha entre os sesmeiros de Morro Grande e 

Barreirinho, no município de Santo Antonio de Legerger, em Mato Grosso. 

Outra medida implantada por esse dirigente, dentro da divisão do Sítio por 

municípios, referiu-se à introdução de novas técnicas agrícolas, adubos e insu

mos, assim como de novos tipos de plantas, visando a substituição de espécies 

já utilizadas por outras manipuladas nos laboratórios da EMATER. Para estimular 

a adoção das novidades, uma roça experimental de milho híbrido foi feita no Ri

beirão dos Bois, com sementes, insumos e pesticidas doados pelo dirigente, que 

se incumbia pessoalmente de propagandear a roça junto aos chefes de família lo

cais que, segundo ele, "enchiam os olhos". 

Dos produtos essenciais na alimentação, Baiocchi ( 1999) relacionou quinze 

espécies de mandioca, nove de feijão e cinco de arroz, entre as existentes no Sí

tio, além da diversidade entre as frutas cultivadas, como a cana, manga, melan

cia, melão, mexerica, etc. Essa diversidade dos grãos e mudas cultivados no Sítio 

corre o sério risco de extinção, se substituída por plantas híbridas cujas semen

tes precisam ser compradas a cada nova safra e cujo cultivo necessita de insu

mos, o que traz gastos adicionais ao agricultor. 

"O que eles demonstram pra gente é que eles se sentem pressionados por 
aquela visão, né, que aquelas comunidades urbanas que tem ali em volta, 
têm deles, que é aquela visão de negro preguiçoso, que não trabalha .. , e 
eles querem, eles não concordam com essa visão. Eles acham que eles 
não são preguiçosos e que trabalha, e muito, tá. Trabalha muito, só que 
não adianta, porque não adianta produzirem mais do que eles produzem, 
porque não teria como transportar a produção. " 

(D. Mota, Presidente do IDAGO, julho de 1996) 

Ao intervir, por meio de ações institucionais e ações pessoais, esse tipo de 

agente, representado aqui pelo dirigente do IDAGO, desconsidera o processo de 

formação da identidade cultural da comunidade, agindo como um rolo compres

sor sobre a organização social do grupo. Essa ação orquestrada em função da 

mudança do sistema econômico e, em conseqüência, do cultural visa a adaptação 

a um outro modelo econômico. A inserção desse modelo, por uma autoridade 

que representa o governo naquela área, poderia ser pensada em termos do que 

Willems (1944) designa como a interrupção do processo multissecular de trans

missão tradicional da cultura, por meio de uma tentativa de ajuste, no plano 
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econômico, mas não só. O sistema cultural*, conjunto e resultado de um proces

so de transmissão de conhecimentos, sofre uma cisão cada vez que essas inter

venções se dão. 

A estruturação desse modelo de cooperativa 

rural, com dirigentes "treinados" para a implantação 

de outra organização econômica e social, é outra 

mudança que se delineou, tendo em vista a maior 

* Willems considera como sis

tema cultural toda "uma baga

gem adaptativa que tem sua ra

zão de ser unicamente em fun

ção do meio em que o grupo 

respectivo deseja continuar vi

vendo" (idem: 24/5). 

interação com a sociedade envolvente e, nesse caso, com os agentes institucio

nais. 

Essas intervenções, sem dúvida prop1c1aram, por um certo período, o au

mento das articulações entre os agrupamentos e as instituições estatais, tendo 

em vista negociações sobre questões de saúde, educação e território, e uma 

certa infra-estrutura mínima nas cidades do entorno - as "casas-kalunga"* - e no 

acesso a elas - os veículos para o transporte entre o 
* A solicitação três casas e três

Sítio e a sede dos municípios. Mas esse processo 

apresenta-se como fator de dissolução da autonomia 

do poder local, particularmente por meio da tentati

va de pulverização das lideranças tradicionais locais, 

substituídas pelos "representantes", lideranças for

jadas através de diferentes processos, para atender 

às condições advindas dessas novas relações com a 

sociedade envolvente. Ou seja, coloca-se uma mu

carros, um em cada um dos 

municípios do entorno, foi apre

sentada por alguns representan

tes dos agrupamentos ao gover

nador do Estado, que autorizou 

a aquisição em nome da associa

ção de moradores. Assim, passa

ram a ter um lugar fixo e próprio 

para ficar quando vão até a 

"rua", e um veículo para o trans

porte de produtos e pessoas. 

dança na forma de reconhecimento de lideranças, que se fazia, no Sítio, pelo co

nhecimento da história oral, ancestralidade e laços familiares. 

Esta ação oficial (não se sabe até que ponto pessoal), por meio do IDAGO, 

que tentou implantar nos agrupamentos uma nova estratégia de formação de li

deranças se contrapõe ao processo de organização das lutas reivindicatórias por 

meio dos representantes dos agrupamentos: núcleos de parentesco e de afinida

de. Processo esse pelo qual garantiu-se a sobrevivência dos agrupamentos nes

ses dois séculos. A resposta a essa tentativa drástica de reorganização da hierar

quia política dos agrupamentos foi o progressivo esvaziamento das reuniões arti

culadas pelo dirigente do IDAGO à época, até que elas se mostrassem inviáveis 

para o dirigente. Esta reação em cadeia iniciou-se no Riachão, área 1, em 1997. 

Posteriormente, cerca de um ano e meio depois, outras reuniões foram articula

das pelo dirigente, desta vez na sede dos municípios e com alguns daqueles "re

presentantes" eleitos nas primeiras reuniões. 
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Esses dirigentes querem implantar modelos de organização social e eco

nômica no Sítio porque, acima de tudo, pensam que esse tipo de população ne

cessita reestruturar seu modo de vida, em vista do que se apresenta como ne

cessidades da "civilização". Também porque não percebem que o "modelo" nati

vo funciona e que o fato de ele não estar conseguindo suprir as necessidades de 

consumo dos moradores abrange mais fatores que a tecnologia ou a falta de 

energia elétrica. A melhoria das técnicas agrícolas é necessária e é solicitada pe

los agrupamentos, mas a implementação de indústrias é fator que altera mais 

que a mera produção, e deve ser planejada com cuidados e com a participação 

ampla dos maiores interessados. 

As formas de organização social que havia antes das ações governamen

tais "planejadas" não deixaram de existir ou tornaram-se propensas à extinção, 

O fato é que elas continuam a existir, e de forma diferente, visto que interagem 

e, de certo modo, se adaptam a um novo contexto, a uma nova conjuntura. As 

casas das antigas lideranças continuam sendo pontos de pequenas reuniões, 

aconselhamento e decisões que se referem ao agrupamento. As lideranças anti

gas continuam exercendo seu papel, como no caso do incêndio na festa do Vão 

de Almas, a que me referi no capítulo V: a liderança mais importante da área 1 

foi quem chefiou todas as operações de resgate e salvamento de pessoas e bens 

das casas que se incendiaram, envolvendo, inclusive, os policiais militares que 

trabalhavam na festa e, ao final, essa mesma liderança articulou as atividades 

religiosas que se seguiram. 

O exemplo acima ilustra a solidariedade e a capacidade de articular rela

ções com os diversos segmentos presentes ao local da festa: pessoas de outros 

agrupamentos, de outras áreas e "de fora" do Sítio. Ressalta-se, além disso, a 

indistinção para o salvamento, que priorizava as pessoas que corriam mais ris

cos, independente da sua origem. O fato de as lideranças não se enaltecerem 

pela sua atuação em prol da coletividade só aumenta seu respeito entre todos. 

Enfim, em virtude da recorrência na imprensa e nas propostas institucio

nais governamentais, das representações sobre os agrupamentos nos termos 

que apresentamos acima, relacionamos as expressões que indicam a oposição 

entre esse "nós" e esse "outro", nesses meios. Essa oposição delimita não só o 

campo entre o igual e o diferente, mas as capacidades e possibilidades entre eles 

e, ao ser colocada em pauta, essa oposição suscita as necessidades de interven

ção estatal e de mudanças cada vez mais abrangentes. 
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Atribuições feitas aos "Kalunga" 
e a seu "paraíso" 

isolamento / distante do desenvolvimento 
selvageria / aldeias 

o mais primitivo dos quilombos
sem conhecer o progresso

saídos da África / modo rudimentar 
simples, obreiro, 

"se ocupa de tarefas simples e essenciais" 
incapacidade de gerar renda 

"nada do que possuem é supérfluo" 
região intacta / paraíso ecológico 

extrema pobreza 
recente convívio com a cultura branca 

longe do mundo da modernidade 
tranqüilos / não há brigas 

livres de doença" 
em comuna / "tudo é de uso comum" 

resistência física incomum 
miscigenação 

preguiça 
"bichos do mato"/ "medo de gente" 

Contraposição: nossa 
sociedade 

civilização 

desenvolvimento 

progresso 

branco civilizado 

sofisticados paladares 

Além dos discursos e planejamentos governamentais e das matérias da 

imprensa, outros setores revelam em seus discursos as representações que fa

zem sobre os agrupamentos e os projetos de ação para a região. 

6 - Outros agentes que intervêm no Sítio 

Muitas das ações dos agentes de saúde e da receptividade a eles, pelos 

agrupamentos do Sítio, já foi relatado no capítulo III e IV. 

No que se refere à educação escolar, antes da implantação das escolas 

estaduais referentes ao Projeto Kalunga - Educação, o primeiro professor de que 

se tem notícia na área 1 apareceu por lá nos anos 1970, foi ficando e começou a 

alfabetizar em uma escola improvisada, segundo conta o Sr. Onofre, da FNS ( em 

agosto/1997): 

"em 1979 já tinha uma escola na Barra do Bezerra, na casa do pai de Be
na, com quem o pessoal de lá aprendeu a escrever. Era um beatão velho, 
não era missionário. Na casa desse professor tinha um rádio daqueles an
tigos. Esse professor que tinha aí era assim .. só sabia escrever, ler. Acho 
que veio da Bahia para garimpar e acabou ficando por aí. Ele não tinha 
pagamento da prefeitura, nenhum vínculo, dava aula voluntário. Morou lá 
uns 6, 8 ou 1 O anos. Acho que estava fugindo de algum lugar, encontrou 
esse local e não tinha interesse de se oficializar." 
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Posteriormente, Geza, uma senhora de Monte Alegre, esposa de um 

agente de saúde que foi trabalhar na área 1, começou a trabalhar lá em 1986 

como professora. Ela fez um concurso em Arraias e foi substituir a professora Ri

cardina, que ficou por pouco tempo e com quem se encontrou em uma das tri

lhas das serras, onde lhe teria dito que "não deu certo lá dentro". A antiga pro

fessora "não gostou e disse 'não fico aí nesse lugar de jeito nenhum, morreu 

uma menina aí a mingua, que quando arrumou jeito de sair com essa menina, já 

estava morta, não teve jeito de sair. Não vou ficar num lugar desse não": ao que 

ela respondeu: "pois eu estou entrando agora". Geza permaneceu no Sítio por 

oito anos, foi inicialmente para o Sucuri, depois foi para o Riachão, onde a quan

tidade de crianças cumpria a quota exigida pela Secretaria de Educação. Esta se

nhora contou que estimulou a saída das moças para trabalhar fora do Sítio: 

" . .  eu incentivei muito 'vão trabalhar minhas filhas, vão pra Brasília ganhar 
dinheiro, pra vocês vestir direitinho, usar as coisas que vocês gosta e 
quer!'. Quando eu entrei pra lá, as mulheres ainda usavam aquele batom 
passado no rosto. Pintava tudo de baton, sabe. Eu fui, tentei, até que tirei. 
Nas festas assim, você olhava, sabe, até coisa horrível. Lutei até que ti
rei.( ... )" 

A ex-professora conta que, do período em que ela chegou lá até então 

( 1997) "kalunga aprendeu muita coisa, coisa que é boa para eles e coisa que 

eles não devia ter aprendido", mas ressalta a mudança que ela achou positiva: 

"a sabedoria dele saber sair fora, tratar dos negócios dele, mudou. Neste 
ponto de vista o kalunga está super-avançado, graças a Deus. Ele não sa
bia ir em Goiânia, naquela época tinha gente que não sabia tratar com di
nheiro. Tinha gente que não sabia o que é que é um carro, só ouvia falar, 
e quantas vezes eu levei revista daqui pra mostrar( ... ) hoje não tem mais 
ninguém assim. As meninas chega aqui na rua não tem mais diferença do 
pessoal daqui, usa a mesma coisa e sabe se tratar direitinho. Naquele 
tempo era diferente." 

E outros aspectos que considerou negativos: 

"essa saída deles para trabalhar numa parte foi muito boa porque eles 
aprenderam a trabalhar fora e lidar com o povo de fora no sentido do tra
balho, de ganhar o pão. Mas noutra parte foi ruim, o que aprenderam, que 
é a arma de fogo, que qualquer pessoa pode ter um revólver, né. Nem que 
prejudique mais tarde, mas que pode ter, que pode comprar, que o di
nheiro dá pra comprar, porque eles pensavam, na época, que ninguém do 
Kalunga não podia comprar um revólver, que era caro, que o Kalunga não 
tinha dinheiro pra isso. Hoje eles já sabem que o Kalunga também pode 
comprar, que o dinheiro do Kalunga também dá pra esse tipo de coisa." 

(Geza, Monte Alegre, agosto/1997) 
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À época da instalação das escolas do Projeto Kalunga - Educação, a ex

professora já reclamava da quase total evasão de seus alunos. A Delegacia regi

onal de ensino convidou-a a se retirar do Sítio, uma vez que não se adequava às 

condições mínimas exigidas para os professores rurais e nem ao projeto de edu

cação para o Sítio . 

Religiosos e missionários 

A ex-professora Geza relata que, ao final do seu período de estadia no Sí

tio, o senhor conhecido por Domingos Rico, morador nas proximidades da ponte 

do rio Paranã, andava por lá prometendo curar quaisquer doenças através de 

uma espécie de exorcismo. Ele dizia ser da Igreja Deus é Amor. Em troca da 

cura, recebia gado ou outros bens. Ela disse tê-lo ameaçado, dizendo que iria 

denunciá-lo na polícia e à imprensa: 

"ele disse que era crente, da Igreja Deus é amor, o nome da Igreja, é do 
Reino de Deus, da Universal e lá ele pendurava o povo, batia de rede lá na 
beira do Bezerra. Ele dependurou uma mulher lá e bateu nessa mulher 
com um cordão e ... que era para essa mulher ficar boa e ... até na época 
meu menino aprendeu as palavras que ele falava, né." 

(Monte Alegre, agosto de 1997) 

A presença de outros missionários também é mencionada pelo Sr. Onofre, 

funcionário da FNS. Segundo ele dois missionários franciscanos, o Pe. Vanderlei e 

o Pe. João chegaram para evangelizar os agrupamentos em 1990 e foram em

bora em 1994 ou 95, ficando por seis anos do lado de Cavalcante (área 2). Se

gundo informou o Sr. Marciano Pereira das Virgens, do Vão de Almas, que se

disse amigo dos freis, eles divulgavam que o Projeto kalunga (que os agrupa

mentos entendiam envolver todas as ações governamentais de demarcação e ti

tulação das terra, da implantação das escolas, etc) veio para escravizá-los.

A área 3 provavelmente foi a mais visitada pelos diferentes missionários, 

devido à presença de estradas desde o início da década de 1980. A Asas do So

corro, uma missão da Igreja Batista (já mencionada no capítulo III), chegou a 

convencer os moradores do Vão do Moleque a abrirem, braçalmente, uma pista 

de pouso para pequenos aviões. Esta missão ainda visita o Sitio, levando remé

dios e bíblias. Outros missionários da mesma Igreja, com o propósito de instalar

se na área 1 para evangelizar e alfabetizar, em 1995 solicitaram a um morador 

da Faina que construísse uma escola, bancos de madeira e uma casa para dois 

deles. Após o intenso esforço do morador que construiu a estrutura, ficaram 

apenas pouco mais de um mês, deixando o morador bem decepcionando, entre-
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tanto ainda convertido. Posteriormente este morador da Faina mudou-se para 

Monte Alegre, onde os filhos agora estudam. 

Além dos padres que freqüentam as grandes festas para a realização de 

casamentos e batizados, outros religiosos esporadicamente visitam o Sítio com 

os fins mais diversos. O último que encontrei na festa do Vão de Almas é um se

guidor do Osholua, divindade indiana que tem um grupo de seguidores instalados 

no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros. Pelo que entendi da confusa explica

ção do seguidor (Banchi), o lugar recebe turistas eco-esotéricos e pessoas inte

ressadas em conhecer melhor as premissas e experimentar comportamentos e 

substâncias utilizadas como "tratamento" pelos seguidores. Disse que preferem 

empregar, para serviços gerais, rapazes do Sítio, que estariam também sendo 

iniciados na seita. Mencionou também que, naquela festa (agosto/2000) estavam 

patrocinando um dos jovens que trabalham com eles e que havia montado um 

bar na "cidade" da festa, segundo o seguidor "o homem mais bonito do kalunga". 

Outro agente ( ou intermediador) religioso encontrado no Sítio ( em agos

to/1997), um senhor conhecido por "Gaúcho", trabalhava na construção da es

cola do Riachão e também intermediava contatos entre os moradores daquele 

agrupamento e o templo Vale do Amanhecer, que tem uma sede em Monte Ale

gre. Gaúcho contou-me que só veio trabalhar no Sítio "porque tinha uma missão 

a cumprir", disse que já havia levado até o templo quatro pessoas do Riachão e 

que estes haviam se "consultado com crianças, pretos-velhos, caboclos e outras 

entidades" e, no dia em que estiveram lá, "todo o trabalho foi voltado para os 

Kalunga". Revelou também que o Vale criou uma sede em Monte Alegre, mas na 

verdade queria se instalar dentro do Sítio, "onde há muita força e energia espi

ritual". Por isso os sacerdotes do Vale têm interesse em que eles sempre visitem 

o templo em Monte Alegre. As pessoas que ele mencionou posteriormente se

referiram à visita ao templo dizendo que um homem do agrupamento estava be

bendo muito e se descontrolando e sua esposa ameaçou matá-lo. Tal comporta

mento estranho do casal levou os parentes a procurar por ajuda, e Gaúcho ofe

receu-se para levá-los ao Templo. Em um problema semelhante ocorrido antes 

com o casal, a família procurou por uma curandeira local que "rezou ele e ele 

melhorou". 

A cada incursão ao campo de pesquisas foi possível encontrar ou, ao me

nos, saber notícias de missionários ou seguidores de diferentes seitas ou religiões 

em uma atuação aberta e enfática junto aos moradores do Sítio. Interessante

mente, quase todos esses agentes religiosos atuam e, as vezes concentram suas 
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atividades, nas maiores festas dos agrupamentos, que são essencialmente religi

osas e que demonstram uma devoção as santos católicos e aos ancestrais ali re

presentados nas figuras do Imperador, da rainha e seu séquito. 

Os discursos de alguns agentes da sociedade envolvente que atuaram ou 

atuam no Sítio, como o do Dirigente do IDAGO, o da ex-professora Geza, entre 

outros, além das questões raciais apontadas traduzem a noção de que os mora

dores dos agrupamentos do Sítio Kalunga colocam-se numa posição de vítimas 

da sua própria história e das ações da sociedade envolvente, em lugar de colocá

los como agentes de sua própria história e das ações e eventos em que se en

contram envolvidos. Também o discurso dos agentes religiosos em geral parte do 

pressuposto de aquelas pessoas, fragilizadas desde sua origem histórica ( e isso 

lembra os "Males de Origem" de Bomfim), necessitam de apoio religioso proveni

ente de fora. Esse pressuposto desconsidera totalmente a religiosidade daqueles 

agrupamentos, que é forte e um traço marcante de sua identidade. 

7 - Nem tudo está perdido ... 

Quanto ao freqüente aparecimento dos agrupamentos na mídia, apesar da 

possibilidade de reforço de alguns estereótipos, essa presença na imprensa cria 

uma opinião pública favorável às ações políticas, como a defesa do território, a 

recusa da construção da usina e, propicia a obtenção de apoio de diferentes se

tores sociais e de recursos para atividades importantes dentro do Sítio, como as 

ações na área de saúde (campanhas de vacinação, agentes de saúde), a im

plantação de escolas, ajudas emergenciais nas cheias, etc. 

Muitas matérias jornalísticas servem como instrumentos de denúncias de 

ações e procedimentos ilegais de pessoas e instituições no Sítio. Entre reporta

gens jornalísticas há bons exemplos, marcados pela seriedade, como o trabalho 

criterioso feito por um correspondente da Agência Reuters (em 1997/98), em 

que o jornalista, se achando despreparado para redigir uma matéria com apenas 

uma visita inicial de quatro dias ao Sítio, durante a festa do Vão do Moleque, re

tornou em outros dois períodos e lugares diferentes, falou com inúmeras pessoas 

dos agrupamentos, com agentes estatais e visitantes que encontrou por lá, a fim 

de obter uma visão mais fundamentada. Entre suas impressões e dificuldades, 

ele mencionou: 

"Fiquei impressionado com a vontade (que eles têm) de ver em você o 
melhor, antes do pior, de confiar. Não houve relutância em permitir que a 
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gente fique lá. Acho que isso pode ser um problema no futuro. Há uma 
certa vulnerabilidade e certa aceitação com os brinquedos da civilização. 
Acho que para o jornalista que vem de fora há uma tentação em dar di
nheiro para ser 'politicamente correto' ao ver a pobreza e o valor que o di
nheiro tem lá. ( ... ) a primeira viagem que a gente fez levou café, fumo 
para o Riachão, desta vez não levamos nada.( ... ) Lembro do rancor, da ira 
ao falar do livro do Hermes (citado acima).( ... ). As entrevistas variam com 
a idade e o grau de convivência que o sujeito tem lá fora. Os que ficaram 
mais fora sabem colocar o que a gente quer saber, indo de forma mais 
direta sobre o que a gente pergunta.( ... ) Eu demorei um ano para fazer 
essa matéria, quando fui lá pela primeira vez vi que não podia entender 
direito o que era mais importante. Mesmo agora eu Já voltei não sei se 
entendo direito.( ... ) um rapaz de 16 anos negou-se a ser fotografado pelo 
Léo. O rapaz disse 'aqui não! vocês vão mostrar a gente como macacos, 
vão rir da gente'. Se o tratamento da mídia fosse mais sensível! A gente 
também enfrenta dificuldades, não fomos preparados para estar cara-a
cara com gente que não lê jornal, não sabe o que é televisão." 

(W. Schomberg, Brasília, agosto/1997) 

Quanto ao desenvolvimento, acredito que quaisquer pesquisadores ou 

agentes institucionais que tiverem oportunidade de observar por mais tempo os 

agrupamentos do Sítio chegarão à conclusão de que os recursos naturais e tec

nológicos de que a comunidade dispõe hoje já não conseguem suprir as necessi

dades daquela população, que vem crescendo. Mesmo porque as condições am

bientais, que naturalmente já propiciavam baixa produtividade de alimentos, de

terioraram muito devido ao desmatamento de partes do Sitio e do entorno por 

empresas madeireiras e/ou ocupadas pelos grileiros e transformadas em pasto, 

devido à ação das empresas mineradoras, dos pescadores com equipamentos 

profissionais ( oriundos das capitais próximas) e à concorrência desleal entre as 

roças com agriculturas orgânicas e as do entorno, com fertilizantes e pesticidas. 

Entretanto, quaisquer projetos de melhoria das condições de vida daqueles agru

pamentos têm que ser realizados a partir de uma cultura que imprime sobre a 

população um modo próprio de produzir, distribuir, comercializar, socializar os 

frutos do trabalho. Uma cultura que obedece a uma outra 'lógica de mercado', 

em que nem todos os bens são comercializáveis e a troca de bens e de serviços 

não visa unicamente o lucro econômico. 

A inversão desse quadro de esgotamento de recursos poderia ser promo

vida pelo aumento e a retomada da diversidade produtiva que fundamenta o mo

delo de "desenvolvimento auto-sustentável", que não está longe do que eles já 

praticam. A essa retomada, podem se aliar outras alternativas econômicas en

volvendo a exploração de recursos naturais renováveis (já transformados ou in 

natura), para comercialização externa. Exemplo disso que vem sendo feito por 
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outras populações no norte e nordeste do país, que se sustentam pela explora

ção desse tipo de recursos (babaçueiros, castanheiros, etc.). Aliás, foi pensando 

nisso que o Projeto Kalunga - Povo da Terra apresentou, no início dos anos 90 o 

Projeto Flora Nativa ao CNPT/IBAMA, que infelizmente, não o acolheu à época. 

Seria necessário muito mais espaço para relatar as dezenas de propostas e 

de projetos que vêm sendo apresentados, em todas as áreas, para os agrupa

mentos do Sítio Kalunga em (e por) diversas instituições: universidades (prin

cipalmente a UFG e UCG, em Goiás, e a UNB, em Brasília), diversas secretarias e 

departamentos governamentais de Goiás, ministérios, secretarias e fundações do 

Governo Federal, especialmente a Palmares, partidos e grupos políticos organiza

dos tanto nos municípios em que se insere o Sitio, quanto nos organizados no 

Estado de Goiás e no Distrito Federal, e esporadicamente outros tipos de institui

ções. 

As diferentes representações apresentadas nos discursos acima têm sua 

repercussão junto às pessoas do Sítio. Essa repercussão se reflete não só em di

versos campos do discurso, mas na organização social e nas relações políticas no 

Sítio. Apresentam-se, ou afloram "novas" identidades em construção: os "de 

dentro" e os "da rua" (cidade) ou "de fora" (do Sítio), colocando em cheque tam

bém a identificação de certos moradores com o Sítio, conforme discutiremos no 

capítulo que se segue. 
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VII - "KALUNGA": IDENTIDADE, IDENTIDADES 

"Cada roda tem um fuso, cada povo tem um uso" 
(provérbio mencionado pela Sra. Santina, 

Saco Grande, agosto de 2000) 

Falar de identidade é falar de diversos campos de representação. Alguns 

deles já foram discutidos nos capítulos anteriores e isso dá a dimensão do quanto 

a representação de identidade nos agrupamentos do Sítio se vincula àquele ter

ritório, ao modo de vida construído naquele lugar. Neste capítulo outras interfa

ces da identidade se apresentam. Nelas é possível perceber como os discursos da 

sociedade envolvente, como os apresentados no capítulo anterior, interferem na 

representação de identidade dos moradores do Sítio Kalunga. Iniciamos a discus

são com o modo pelo qual os moradores dos três municípios do entorno identifi

cam os do Sítio. 

1- Identidade e visibilidade: dos prazeres e dissabores do

nome "Kalunga"

"Índios Pretos" 

Um dos aspectos interessantes da classificação que as populações do en

torno fazem em relação aos moradores do Sítio refere-se à categoria indios. Na 

região, esta categoria, serve bem à caracterização dos agrupamentos do Sítio, 

pois aproxima-os de selvagens e não-civilizados, conforme já discutimos. 

"Eles eram considerados como selvagens, sem civilização nenhuma, né. 
Até, eu sempre comparo assim que .. parecia que um índio diferente, um 
índio preto. Eram tratados mais como índio." 

(Rosalindo Neto, Monte Alegre, agosto de 1997). 

" .. algumas pessoas, aqueles mais novos, aqueles que estão mais desen
volvidos, mudaram um pouco, mas os mais velhos, nem gostaram do povo 
tá assim muito coisa que, tá acabando com a tradição deles, né. Eles nem 
gostaram não. ( ... ) Estão acabando com a tradição deles, né. Eles gostam 
de viver aquela vidinha mais isolada, né. Tipo índio, né. ( ... ) Hoje não, eles 
já estão umas pessoas assim .. a civilidade chegou tão .. assim, de uma 
certa forma neles que quase ultrapassou a maneira de ser deles, né. Eles 
estão mais civilizados. Quer dizer que, em termos da civilização deles, pelo 
que eles era, quase que a civilização tá ultrapassando." 

(Vereador Chico Dureza, Monte Alegre, agosto/1997) 



A comparação com índios, e mesmo a construção "índios pretos", é uma 

constante na região e parece ser um fator de distinção entre aqueles negros e 

mestiços das serras e os "civilizados" que habitam as cidades do entorno do Sí

tio. E, se a diferença não pode ser estabelecida pelas características físicas pro

priamente, este "outro" que mora nas serras (no Sítio) torna-se o diferente pelas 

atribuições ao modo de vida, ao comportamento, a "tradição" que, conforme fala 

o vereador de Monte Alegre, está sendo "ultrapassada" pela civilização

"A gente percebia que havia uma certa resistência. Tanto é que o próprio 
kalungueiro, naquela época, não gostava de ser chamado de kalungueiro. 
Sempre que um perguntava: ah, você é do Kalunga? Não, eu sou, por 
exemplo, do Vão de Almas, eu sou do Riachão. Procurava logo, imediata
mente, dar um nome ao local para que não se visse o Kalunga. Não é lá no 
Kalunga? Não, fica perto do Kalunga, certo. Geralmente se colocava dessa 
formar,. 

(R. Neto, Monte Alegre, agosto/1997) 

"Kalunga, kalungueiro" 

Dos tantos significados listados por diversos dicionários, apenas a referên

cia à planta kalunga aparece reiteradas vezes nas entrevistas com os moradores 

do Sítio. Poucas pessoas mencionaram a existência de um pequeno rio, uma 

grota. A informação não consta nos mapas do Sítio. Nas cidades de Monte Alegre 

e Terezina o nome "kalunga" refere-se aos moradores das áreas que incidem 

nestes municípios (área 1 e parte da 3), aos pretos moradores das serras. Na 

área do Sítio que integra o município de Cavalcante, os moradores são, ou pelo 

menos eram chamados de "molequeiros" 

Nas três cidades, o adjetivo "kalunga" refere-se, comumente, a pessoa 

negra. É usado pejorativamente para referir-se à pessoas de modos rudes, com 

vestuário considerado antiquado, desarrumadas Refere-se também, generica

mente, à "feiura". Exemplo disso pôde ser observado em agosto/2000, num hotel 

em Terezina uma mãe insistia para que a filha fosse banhar-se e, diante da recu

sa da criança, a mãe a xingou de "kalungueira", ao que a criança reagiu choran

do copiosamente. Esta vizinhança sabia que eles se sentiam ofendidos ao serem 

tratados pelo nome. 

A partir dos anos 1990, com a "descoberta" dos agrupamentos pela mídia 

e pelas instituições governamentais estaduais e federais, iniciou-se um processo 

de positivação do nome "kalunga" entre os moradores dos municípios do entorno 

do Sítio, em particular em Monte Alegre e Terezina. Comerciantes passaram a 

usá-lo na fachada de estabelecimentos como posto de gasolina, um armazém e, 
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posteriormente em um açougue. No armazém apareciam desenhadas duas pes

soas trabalhando na agricultura, pintadas em marrom. 

O nome, até então só usado no sentido pejorativo, como um xingamento, 

passou a ser usado como referência ao lugar de moradia (o Sítio Histórico) de 

personagens cada vez mais procurados pela imprensa das grandes capitais, e por 

outras pessoas que passaram a visitar os três municípios em função deles. Nas 

três cidades esse nome tem sido redimencionado, principalmente pelos dirigentes 

políticos e comerciantes. 

O processo de reinvenção do "kalunga" no dia a dia é rápido e visualmente 

evidente, conforme também constata um dos moradores do entorno: 

"Hoje, as pessoas chegam lá na prefeitura hoje: 'você é de onde?' 'Eu sou 
do Kalunga'. Quer dizer, está havendo um resgate da identidade, eles es
tão reafirmando sempre agora que é kalunga, talvez porque agora eles 
perceberam que as pessoas de fora reconheceram o valor deles. Não sei. 
Mas que hoje, tanto o Kalunga, as pessoas Kalunga, tanto elas têm o pra
zer de dizer que é Kalunga, quanto o pessoal de Monte Alegre tem o pra
zer de dizer que Monte Alegre sedia uma comunidade chamada Kalunga. 
Hoje Já temos um posto de gasolina com o nome Kalunga, sabe, Auto 
Posto Kalunga. O que é que é isso? Então é isso aí, eu acho que, com o 
tempo, as pessoas foram percebendo o valor da comunidade. Pessoas fo
ram percebendo que essas pessoas são como nós e que nós da cidade 
também temos, quer dizer, de qualquer forma nós somos kalungueiros. O

pessoal de Monte Alegre o que é que é? Quer dizer a própria característica, 
a própria maneira de .. até a própria cultura assim, um pouco em termos 
de comer, de viver .. algumas coisas do dialeto kalunga que vê aqui tam
bém é, então .. viram que não é .. não pode ter essa discriminação." 

(R. Neto, Monte Alegre, agosto/1997) 

O reconhecimento, pela população do entorno, dos agrupamentos pelo 

nome genérico de Kalunga pode remeter ao fato de os moradores de muitos 

agrupamentos da área 1 estarem entre os mais próximos geograficamente (se 

não próximos, com acesso menos difícil pelas serras) ao município de Monte Ale

gre e/ou também ao fato de sua identificação inicial ter servido de referência aos 

"citadinos", como moradores dos vãos das serras, ( onde se supunham poucos 

habitantes, em uma região de que não se sabia o tamanho nem o tipo de socie

dade nela existente). Outro fator que pode ter contribuído para essa primeira 

atribuição seria o uso estratégico dessa nominação (Kalunga) referindo-se a um 

lugar desabitado e de acesso difícil, onde, se procu

rados, os perseguidores incorreriam em risco de 

morte, um lugar "feio"*. 

Os moradores de todas as áreas do Sítio re-

* Na região, qualquer lugar pe

rigoso seja pela mata fechada, 

pela existência de animais sel

vagens (onça, cobra, etc.) ou 

pela dificuldade de acesso é 

chamado de 'feio". 
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conhecem que o tratamento das pessoas das cidades do entorno em relação a 

eles mudou muito nos últimos anos. Partindo de expressões como "o povo da 

cidade sempre fez pouco de nós", algumas pessoas da comunidade comentam a 

mudança, como a Sra. Procópia, do Riachão (área 1): 

"você não via mulher na cidade, nenhuma chamava para entrar em suas 
casas, elas até se escondiam. Agora eu não dou conta de comer tanta co
mida, uma chama para almoçar, outra para um café, e eu fico na casa de 
uma e de outra." 

Ela comenta também que antes todo mundo zombava deles e que hoje 

eles são respeitados. Atribui isso ao fato de eles terem visitado pessoas impor

tantes e conseguido ajuda na capital, Goiânia. A partir de então passaram a ter 

visibilidade junto aos moradores do entorno do Sítio. 

Essa visibilidade, através do nome atribuído basicamente aos moradores 

da área 1, fez convergir as atenções para as lideranças desta área, tanto as li

deranças tradicionais, que já eram reconhecidas dentro da área pelos moradores 

dos devidos agrupamentos e até dos outros, quanto as lideranças que estavam 

emergindo e procurando seu espaço junto ao poder local. Essas "novas" lideran

ças, também nas áreas 2 e 3, foram os segmentos da população que mais rapi

damente assimilaram essa nova nominação "kalunga" como uma referência à 

identidade de todos os agrupamentos do Sítio. 

2 - A mestiçagem, a cor 

"preto bebe proque gosta, branco proque apre
ceia 
seja preto ou seja branco, precisa ter reza alheia 
mas tem muitas branca boa, muitas crio/as enxutas" 

(cantoria da Sra. Flosina P. S. Rosa, 
Vão de Almas, agosto de 2000.) 

No início da década de 1990, os discursos ainda ressaltavam o lugar de 

origem e o agrupamento como critério primeiro de referência da identidade do 

grupo. Em menor grau a cor é citada. 

Em diversas histórias sobre os parentes antigos e a composição do grupo, 

moradores (ao menos os da área 1) reconhecem a influência, a participação dos 

indígenas, com quem teriam se miscigenado a uma certa altura, tempos atrás: 

"minha bisavó, que também era bisavó do Salú (marido) era índia. Ali 
onde é casa de Katu tinha índio que vivia lá, o povo chamava por Aldeia. 
Mãe de Kita (irmã de Katu) ia p'ras festa e deixava eles olhando (cuidan
do) a casa. Eles olhava direitinho. Deixava bananas, comida na panela, 
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eles comiam tudo. Teve uma vez, foi pra romaria, levaram uma panela 
dela, ela pediu, pediu, ( ... ) eles deixaram na estrada onde ela ia pro rio". 

(Sra. Procópia, Riachão, área 1, 1997) 

A cor, para os agrupamentos, não é um fator de discriminação, muitas ve

zes é apenas um dos elementos sobre a origem, ao lado do sotaque e de outras 

características. Entretanto a distinção existe: 

" ... mas lá (área 1) muito é difícil você '(er uma pessoa com uma cor, ao 
meno moreno, né. Tudo é pretim. ( ... ) E. São mais pretim. Os que vê, de 
uma cor é chegando pro outro lado que chegou, né. Mas de lá, filho de lá 
mesmo, muito difícil. E aqui, vareia. Uns sai mais .. tudo preto, mas é uma 
cor mais .. né. ( .. .) É isso aí. Mas que tem mais uma mistura, né". 

(Sr. Luciano, do Vão do Moleque, (área 2), 1997) 

Neste trecho acima, o morador da área 2 refere-se aos moradores das 

área 1 e 3, ressaltando as diferenças entre eles. Este trecho faz parte de um dis

curso cujo tema principal é a distinção entre "molequeiros" e "kalungueiros", que 

discutiremos adiante. 

3 . A raça, a origem 

Nos agrupamentos do Sítio Histórico, até recentemente, o termo raça 

aparecia nos discursos apenas fazendo referências a animais: gado, cachorros, 

porcos, etc. Em entrevistas a partir de 1996, com moradores do Vão do Moleque, 

o termo raça surge nos discursos aplicado a uma explicação de origem de grupo.

" ... Eu sei que eu sou, que eu sou da .. como diz .. da raça negra mesmo, 
né. Eu num vou ... por acaso até o momento eu tou achando saída, né". 

(João da C. Serafim. Taboca/ Vão do Moleque, área 2, julho/1996) 

Houve um episódio em que a explicação acerca do grupo envolvia "origem 

africana" e, no momento em que o morador estava gravando a entrevista, outros 

chegaram desautorizando as informações que ele passava, reafirmando sua ori

gem "molequeira", o que causou polêmica discussão entre diversos moradores 

que foram se aproximando e se inserindo na conversa. O morador que estava 

sendo entrevistado, J. A., no Vão do Moleque, viveu por dez anos fora da comu

nidade, em Brasília e em cidades do norte goiano, tinha retornado recentemente 

ao Sítio e se casado com uma moradora da área 1. 

Trechos da entrevista com o. J. A., no Vão do Moleque, 1996: 

J. A.: "Eu acho que é muito importante, é bão. Como no sentido assim, que seja,
o Kalunga Cava/cante, o Kalunga Monte Alegre, Terezina, três municípios que
envolve, somo uma descendência que envolveu nós, somo uma descendência de
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africano, né. E.. e .. realmente nós tamo com a professora, entendeu, pra nós, 
que aquele, que existiu, que Zumbi ainda está vivo. A minha descendência é afri
cana. 
"A pessoa não sabe .. A pessoa não tá sabendo com quem está se implantando. 
Que, por exemplo: eu sou kalunga e me orgulho de ser kalunga. Outro dia eu fui 
conversar com uma menina que era Kalunga e ela faltou foi me bater, que ela 
tava na cidade, que ela tava morando lá e tava então .. Se você, você tem, você 
tem que se naturalizar. Você gosta, você tem que se naturalizar. Eu sou natural. 
E as pessoas são naturais, então tem que se naturar, se naturalizar. São ques
tões que tem que se naturalizar, entendeu? Como é que eu sou? Que origem eu 
sou? Sou natural. E por que é que eu não sou? nao é! Tem que se naturalizar!" 
Outro morador: "Ninguém sabe. Aqui dentro tem gente que fala, cita, que diz 
que é isso, mas ninguém sabe( ... ), tão inventando, tão entendendo nada. 
J. A.: ( ... ) Que tem muitas pessoas que tem desconfiança da pessoa que tá na
frente, também. É, cada um tem a sua defesa pessoal, cada um resolve o que 
quer, mas não é isso? 
Mas é o seguinte o que eu queria levantar: é nos confiar um no outro, entendeu. 
Nos confiar .. 
Outro: Mas isso J. A., isso demete (compromete) muitas coisas, (um terceiro: 
Demete, muito as coisas .. ) nos confiar, não é! Hoje nós não deve confiar nem na 
camisa do corpo! 
Outro: "Você acha, você acha J. A.! Aqui dentro não. Aqui você não dá pra expli
car ninguém. Você tá completamente tá enganado, tá enganado, você não tá 

( 
. . .  

)" 

Os outros moradores que entraram na discussão (ambos da área 2) colo

cavam em questão as explicações do entrevistado, o qual queria crédito para 

esta versão da origem que tentava explicar. J. A. revelou, posteriormente, que 

estava participando, à convite e com patrocínio de alguns grupos políticos, de 

diversas reuniões envolvendo grupos negros e "remanescentes de quilombos" e, 

em alguns deles, recebendo diversas publicações, que tinha guardadas em casa. 

Posteriormente, outros moradores que ficaram sabendo da discussão me 

procuraram para desautorizar a fala do entrevistado (J. A.). O mesmo ocorreu na 

área 1, onde duas lideranças falaram que o entrevistado tinha "problemas na ca

. beça" e por isso tinha retornado ao Sítio. 

Naquele momento, para muitos dos moradores, a explicação de uma ori

gem do grupo que trocava o vínculo com aquele território por um vínculo com 

um continente distante, a África, só podia ser explicada por uma doença mental 

pois aquele morador estava distante da normalidade das referências de todos os 

outros seus conhecidos. Ficou evidente que esta representação sobre a origem 

não agradava a maioria. 

Esta entrevista chamou a atenção para uma outra questão que até aquele 

momento (1996) parecia estar sob controle e, a partir de então, passou a figurar 

no centro de uma crise: a disputa pela representação daquela população perante 
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os "de fora", pela autoridade e poder político dentro do Sítio. Outros elementos 

compõem essas relações de identidade e de oposições dentro do Sítio. 

4 - "Molequeiros" versus "Kalungueiros" 

Embora unidos por uma identidade construída historicamente entre os di

versos agrupamentos que vivem no Sítio, e reconhecendo laços de parentesco 

que rompem os limites dos agrupamentos e das três grandes áreas (delimitadas 

para este trabalho), o conjunto de agrupamentos sustenta ao menos uma divisão 

geral entre dois grandes grupos, coincidentemente separados por duas grandes 

serras, São Pedro e Maquiné, que juntas dividem o Vão do Moleque dos Vãos de 

Almas e Contenda. É improvável que esse fator geográfico tenha influído na con

figuração dos grupos, mesmo porque todo o Sítio é entrecortado por serras, o 

que não impede o trânsito dos moradores dentro dele, acostumados que estão 

com tais condições. 

De todo modo, os moradores do Vão do Moleque é que tiveram mais inte

resse em destacar essa diferença entre a identidade dos "molequeiros" e a dos 

"kalungueiros': conforme observamos abaixo: 

" . . .  Diz que Kalunga porque é kalungueiro, mas o povo aqui é igual eu falei 
pr'ocê, podia ter vindo da raça, mas o povo aqui tem muita mistura. O 
povo não considerava, quer dizer que considerar que o Vão do Moleque, 
né. Não sei qual é, bom, mas é verdade que o povo .. Raça, é verdade que 
o povo ... a bem dizer, quase a maioria é preto, não é. Mas, não sei por
que. Mas aqui o povo não conhecia aqui por Kalunga não. Foi depois, foi
depois desse projeto. (. . .)Não sei porque. Mas tem gente que detesta da
quele nome de kalunga.
Ah, tem, tem diferença. Pelo menos os sotaques são diferente. O jeito de

vestir também, são diferente. O pessoal do Kalunga, é poucas pessoas que
tem arguma desenvoltura, pelo menos, de leitura. Aqui, é quase todos,
pessoa aqui, ou muito ou pouco mas, sabe ler, e lá é poucas pessoas que
sabe. Hoje já tem arguma desenvoltura, porque esses mais novo tão sain
do de lá do Kalunga, né.

(Sr. Luciano, Vão do Moleque,área 2, setembro de 1996) 

A distinção entre os moradores da área 2 e os das duas outras áreas esta

belece parâmetros valorativos em relação ao grupo do que fala (área 2), onde o 

morador reconhece que houve "muita mistura", ou seja, casamentos com pesso

as de outras origens. Uma hierarquia em relação a esses "outros", os "kalun

gueiros", está colocada em função de uma maior ou menor convivência com a 

sociedade envolvente e do domínio de seus códigos, no caso citado, a escrita. 
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Outro morador da área 2, falando sobre as diferenças, salienta a "tradi

ção", o sotaque, como traços marcantes da diferença entre "kalungueiros" e 

"molequeiros": 

" Eu achei o seguinte: o nome de Kalunga, ele, pra ver, ele não tem uma 
tradição diferente. Agora, o que eu achei só que, as pessoa tá custano a 
acostumar, porque na época eles se sentiam que essa parte da serra pra 
cá, eles não era, não eram conhecidos por Kalungueiros, num é? Então ti
nha vez, existia, às vezes, o crítica por brincadeira de arguém, né .. Era, 
isso existia pelos dois lado, não é. Não era direto não, mas naquele meio 
pintava argum. Dizia porque o outro era do lado do Kalunga, até tinha um 
tipo de roupa de vestir, se vestisse roupa vermelha, aí o pessoal sabia que 
era do lado de lá do Paranã. Sempre esse pessoal mais chegado de lá, 
gosta mais de roupa vermelha. Uma época aqui, no ano passado, ficou 
uma estabilidade diferente dali que pra quase todo mundo, quase com
camisa vermelha. Dava pra dividir. Então essa era das coisas assim, que 
faziam parte de divisa deles. Desse pessoal mais chegado de lá dos Kalun
ga, com os daqui, né. O modo das pessoa ... É mais diferente, né. E eles lá 
usava essa coisa. Se um comprava camisa uma vermelha, de vários com

prava. E vestia tudo de vez. Até hoje continua. Mas, Já tá bem mais pouco, 
Já mudou muito, né. 
As vezes, as diferença era assim, o modo de falar, vou dar um exemplo 

de uma coisa: Nós aqui, falamos a cor vermelha, nos falamos vermelha 
(ele pronunciou acentuadamente o r), e eles lá falavam 'veimei'. E aí, não 
adianta, e aí vai essa coisa, não é. O sotaque do ... deixa eu ver se eu lem
bro de outra coisa, as vezes no caso da gente falar aqui assim : é, tudo 
certo, tudo bem. E o outro lá fala assim: 'hum rum'. Você não tá pensando 
não? O sotaque tem uma diferençazinha, não é? Mas hoje Já mudou mais, 
né? 

(Sr. Evanir, Vão do Moleque, área 2, 1996) 

O modo de vestir, as cores vivas que os "kalungueiros" mostram em suas 

roupas de Festa ( e não só o vermelho, mas tons fortes de laranja, azul e verde

são muito apreciados por muitos), ao lado do sotaque, são os pontos mais evi

dentes da diferença destacada pelos "molequeiros". 

Os limites da identidade parecem fluidos quando observados junto ao 

conjunto dos agrupamentos, e particularmente em relação a pessoas e famílias 

que se relacionam mais com a sociedade envolvente, mas definem-se melhor 

quando, mesmo do discurso originado nessas famílias, como é o caso do acima 

citado, delineiam-se as fronteiras sociais entre os moradores do sítio e os "de 

fora", e entre os "molequeiros" e "kalungueiros". 

O sotaque ainda é destacado por outro morador da área 2, que usa como 

sinônimo uma palavra que só encontrei nesta área, o "iama" (redução de idio

ma?): 
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" .. Isso tem muita gente que concorda, outros que não concorda ( com o 
nome Kalunga). ( ... ) Tem velho e novo, é tudo as vês, que gosta e que 
não gosta, não é! Não sei, não sei o problema. ( ... ) isso tem um tipo de 
um ioma de falar, tem um ioma que é diferente, o de lá com o de cá. o
ioma de falar .. ( ... ) entende o que eles fala lá. Mas o jeito de falar é dife
rente. Aí eu não sei porque, assim como eu falei, uns gosta e outros não 
gosta. 

(Sr. Almerindo, Vão do Moleque, área 2, 1996) 

Outro entrevistado da área 2, Sr. Francisco, inicia falando que são todos 

iguais, todos parentes e, diante da interferência de um conhecido, também mo

rador da área 2, que passou a retrucar suas informações, as diferenças entre os 

de lá (áreas 1 e 3) e os daqui, de cá (área 2), foram aflorando ... 

Sr. Francisco - "Não, é porque aqui é quase uma família só. É sobrinho com so
brinha, tio, tia .. Tudo é parente. Tudo é uma parenteza só. ( ... )" 
Outro morador- "O que é que você tá falando que é tudo é primo, é sobrinho, é 
isso aí? 
Sr. Francisco - Não é o que eu tô dizendo? Tô dizendo assim: a procedência da
qui do local, é tudo .. ". 
Outro - "Lá é lá, aqui é aqui. (Sr. Francisco - lá onde?) Como é que você pode 
falar que é tudo uma coisa só? Os lá de Almas não são não .. " 
Sr. Francisco- "Cê num entendeu não? Agora viu falar que esse povo de fora an
dou brigando com eles, é porque não é daqui. Não é isso que eu tô falando?" 
Outro- "Então tá certo. ( Francisco- E você ignorou?) Não, não. Tem muita (di
ferença), tem muita!" 
Sr. Francisco- "Todos é preto, otros é mais claro, otros é mais roxo, e .. mas é 
pouca diferença". 
Cleyde- "Quem? Os de lá são mais pretos? Ou os de cá são mais pretos?" 
Outro- "Os de cá são mais pretos." 
Sr. Francisco- "Não, é misturado, é misturado. Tudo é a mesma coisa." 
Outro - "Não, mesma coisa não." 
Sr. Francisco- "Moço, lá tem gente vermelho, quase branco! De lá tem gente 
preto. Aqui tem gente vermelho, quase branco, e é tudo de uma procedência só. 
(Outro- Não, num é não!) Então pode dizer que é tudo misturado. Então o que é 
puro pode dizer que não é daqui. Né não?" 
Cleyde- "O que é puro, como assim?" 
Sr. Francisco- "Ah o puro, cabeludo, do cabelo bão. Ou é mineiro, ou baiano, ou 
de qualquer outra cidade, mas daqui ... viu, diferença é pouca. Entendeu. Que a 
pessoa é que nem uma criação, vai mudando de área.. Eu queria que pessoa 
dessa atitude fosse ao meno que nem um Kalunguêro. Os africano não é Kalun
guêro, as coisa que vem do mundo é feita pelos ar. Cê vê a ignorança que tem 
aqui pelo Goiás, né não! É verdade ou não é? Eu queria que eu tivesse atitude 
dos maior africano. (Risos). 11 

( ••• )

Outro- "Eu agradeço o Kalunga, onde eu fui nascido e criado. Eu só não agradeço 
algum apresentador aqui do Kalunga. Mas o que sou, agradeço. 11 

Em suas argumentações o morador entrevistado ressalta a procedência, a 

mestiçagem e a cor, ou melhor, as cores, porque aparecem: o preto, o mais 

preto, o mais claro, o mais roxo, o roxo, o vermelho, o quase branco, o branco e, 
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enfim, o "misturado// e o puro. Foi o único dos entrevistados a usar outras cores, 

que não preto para se referir às pessoas do Sítio, onde destaca que há também 

os misturados, ou seja, mestiços e que mesmo esses se confundem com pessoas 

de outros lugares, o "puro". Este morador fez questão que explicar que estava 

participando de várias reuniões fora do Sítio, principalmente em Brasília, o que 

deveria dar mais credibilidade ao seu discurso. 

S - E "todo mundo virou o nome" 

A reedição da lei que cria o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural, ( em 

1995), a adoção (nos anos 1990) do nome Kalunga, em adição a Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural pelas instituições estaduais, principalmente o IDAGO, bem 

como o reconhecimento pelo Governo Federal, através da Fundação Cultural 

Palmares (1998)1, acrescentando o nome "Kalunga", ao Sítio Histórico e Patrimô

nio Cultural (criado em 1991), geraram grandes controvérsias sobre o nome 

"kalunga" entre alguns agrupamentos do Sítio. 

A leitura diferenciada do significado da (re)criação desse território, unifica

do pela lei e pelo reconhecimento, implicou nos primeiros anos uma tensão sobre 

o uso dessa identidade genérica "Kalunga" que, como já vimos, não era utilizada

por todos os agrupamentos do Sítio, especialmente na área 2. A adoção geral do 

nome (pelas instituições públicas) também propiciou uma grande expectativa, 

entre os diversos agrupamentos dentro do Sítio, acerca de uma suposta obriga

toriedade de unificação das identidades. Muitos molequeiros entenderam-na, ini

cialmente ( e não se sabe até que ponto continuam entendendo desse modo ... ) 

como uma imposição, por via legal dessa unificação entre os agrupamentos, pri

vilegiando a adoção do modo ka/unga de ser: o jeito de falar, vestir, comportar, 

etc., o que os levou a pronunciar-se contra "esse projeto", visto que, embora se 

reconheçam parte de um grande grupo ( onde "somos todos parentes" é uma 

afirmação corriqueira), essa suposta padronização entre os agrupamentos, su

primindo as especificidades de cada um é indesejável. 

A sociedade envolvente, através das instituições públicas que atuam na 

região, não conseguiu, tanto na reedição da lei, quanto nos projetos institucio

nais, deixar explícita a existência de diversos agrupamentos que habitam o Sítio, 

dando a entender a existência de um único grupo. Tal fato criou, ao que se pode 

observar, uma fonte de descontentamento entre os agrupamentos da área 2, 
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fazendo-os reafirmar as suas diferenças em relação aos agrupamentos das duas 

outras áreas, onde o nome Kalunga é mais aceito. 

O trecho abaixo retrata um pouco da intensa discussão em torno dessa 

suposta unificação: 

" .. tinha um lugar denominado com nome de Kalunga, que a senhora sabe 
disso, lá perto da Procópia (área 1). Pois é. Tinha aquele lugar Já. Aí (área 
2) toda vida é Vão do Moleque. Vão de Almas, Vão de Almas. E lá do lado
do Kalunga é Kalunga. É assim, mas onde, como foi esse, é .. como posso
dizer, demarcatória da área todinha que ficou, englobou sendo Kalunga,
todo mundo virou o nome, sendo todo mundo dentro da área chamado de
kalungueiro.( ... ) não é todos que acha ruim. Vamos dizer, esse Almerino,
ele é contra também, esse aí que quer ser candidato, a Ana é outra contra
também e, mais pessoas desse grupo deles, que tudo toca por descendên
cia, né. são contra por eles num ser kalungueiro. Eles mora dentro da
área, mas não quer que a área ganha esse nome de Kalunga. ( ... ) Eles
não quer, acha que aquilo é uma decepção chamar eles de kalungueiro.
Agora não sei qual é a qualidade que eles têm melhor que kalungueiro.
Porque quem mora dentro da área do Kalunga ... Recurso eles num têm,
saber eles num têm. Não tem um deles que tem um diploma na mão, né.
Qual é a qualidade que eles têm?
Mas já não sabe se ele é diferente. Ele é diferente, é diferente e pronto.
Ele é o nível dele, cada um tem seu nível. Eu estava conversando isso aqui
com uma pessoa, falei: não, o ritmo das pessoas ( ... ) tem vários ritmos.
Oh, o município de Cava/cante tem quantas pessoas, de tanto lugar aí, que
cada um tem um ritmo de sotaque da sua região. Nós tem um lugar aqui,
em São Domingos, o ritmo deles é um, tem o pessoal lá do Prata, já tem
mais um .. um sotaque assim meio diferente. O do Moleque mesmo, dali de
roda da romaria alí é mais ou menos assim igual ao meu. O Ismael, esses
outros são outras pessoas que têm outro ritmo de conversar. Pertenceu à
beira do rio Porcos, ali mais pra baixo, descendo daqui pra baixo, do lado
direito, o povo tudo, o sotaque deles são mais.. são um sotaque assim
curto. São pessoas sem menos conhecimento. O sotaque do kalungueiro,
do pessoal do Vão de Almas é completamente diferente. Do lado da Procó
pia é completamente diferente. Pode ver, uai.
Não, pra mim só o sotaque ... Porque aí o pessoal, ele não sabe chegar
numa pessoa e cumprimentar a pessoa, se a pessoa cumprimenta ele, ele
não sabe conhecer uma pessoa .. não é só do Kalunga. Tem várias pessoas
desse povo aí por dentro. Não é só de um lugar não, tem é vários ..
Quantos pretos tem aí por dentro também? É isso. Como diz, isso é con

versa pra boi dormir. O Romão não é preto? O Almerindo não é preto? 
Você ficou sabendo quem é o Almerindo? Pois é. Qual é a qualidade que o 
Almerindo tem que ele é mais branco que os kalungueiro? Ele é preto do 
cabelo ruim. É do pé rachado. Qual é a qualidade que ele tem melhor? 
( ... )Tem outros que diz: "não, eu queria ser é kalungueiro". Então, a so
brevivência é difícil demais. Ninguém destaca. Quantas pessoas já me fa
laram "ah, se eu fosse kalungueiro! Se eu morasse dentro do Kalunga!" 

(Sr. Santino - Vão do Moleque, área 2, setembro de 1996) 

1 
Publicado no Diário Oficial da União de 13/08/1998 
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Outro morador, também da área 2, fala da necessidade de aceitar-se "ka

lungueiro" para poder dispor de produtos ou serviços destinados aos moradores 

do Sítio, como é o caso da cesta básica de alimentos que eles passaram a rece

ber do governo estadual nos anos 1990. Entretanto, moradores da área 2 acen

tuam o princípio básico da distinção entre o "nós" e "os outros" do Sítio, o de 

que esse "nós" é melhor por estar de certo modo mais avançado: 

" Não, em antes, não era não senhora. Não era chamado ( de Kalun-
gueiro) não. 
Eles achava assim, só que diferençava. Se um falasse, ele falava que não, 
eu não, eu não sou. As vezes ( ... ) dos outros aqui, eles às vezes tratava 
do pessoal por aqui por 'molequeiro: por causa dessa Serra do Moleque, 
não é. Ai, quando via, chegava o pessoal daqui, falava: "chegou o pessoal 
lá do Moleque". Então eles achava assim que tinha diferença. Só isso aí, 
né.( ... ) Porque ou queiram ou, se não aceitam, se não aceitam, não com
pensa. Porque falam Assim: daonde é você? Sou do Moleque, aí quando 
localizar pra pessoa que sabe, aí então "não, é da área do Kalunga". Se for 
pra fazer um papel, vamos dizer, dar o exemplo assim, de uma cesta 
base. Pra fazer a cesta base, quer dizer que, aí de onde que é? É da área 
do Kalunga. Assim, pra nós falar, se for pra falar, as vezes a gente fala as
sim, é pelo nome da fazenda, ou que seja do Moleque, ou do Vão do Mole
que que, Vão né, divide aqui por Vão, Vão de Almas, Vão do Moleque, e aí 
assim, continua assim. Ainda tem uma porcentagem deles que não acha 
que já possa ter esse nome. Mas uma parte do outro, por outro lado tam
bém já estão mais conformado porque, isso é o nome Kalunga também, lá 
na realidade vai ver que não é uma coisa tão ruim. Não é uma coisa assim 
que dá diferença no ser da pessoa, não é. Não dá diferença nenhuma. Aí 
quer dizer o quê que acontece. Que, de primeiro eles tinham uma cisma 
porque, diz que depois que tomasse esse pronome, esse nome dessa Ka
lunga, era pra usar da forma deles lá. No caso se eles fala 'veimei: aí as 
pessoas tinha que falar também, né. Quer dizer, o sotaque tinha que ser 
igual o deles lá. Então eles tinha cisma, porque todo mundo tem aquela 
influencia de melhorar, não é, mas pra voltar ... Mas as pessoas não queria 
não. Mas depois que tá vendo que não tá obrigando a ninguém fazer isso, 
né. 

(Sr. Evanir,Vão do Moleque, área 2, 1996) 

Mesmo os moradores da área 1 reconhecem que, com o tempo, a identifi

cação genérica como "kalunga" passou a ser tolerada pelos moradores da área 2 

que ressalvam, como no depoimento acima, que até "não é uma coisa tão ruim", 

quando serve para que eles tenham acesso a bens e serviços destinados aos 

moradores do Sítio através das instituições governamentais. Os moradores da 

área 1 também apontam diferenças para com a área 2, em especial no que se 

refere ao maior evento coletivo que os agrupamentos destas áreas realizam, e 

que põe à mostra as atualizações feitas ao longo dos anos: a grande festa religi-
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asa. Acentuam que a Festa do Vão do Moleque sofreu grandes modificações nas 

duas últimas décadas, uma delas é a extinção da figura da Rainha (conforme 

mencionamos no capítulo V), e a Festa do Vão de Almas ainda mantém a "tradi

ção", e por isso é muito melhor. 

No que pesem as diferenças apontadas pelos moradores dessas áreas, que 

anunciam identidades distintas, não se crê que elas caracterizem dois pólos de 

oposição, uma vez que mantêm relações de parentesco, fazem alianças matri

moniais e não apresentam grande diversidade cultural entre elas. 

Em termos gerais, as pessoas e famílias que moram mais próximas das 

estradas e/ou que transitam mais entre o Sítio e as sedes dos municípios próxi

mos, independente de estarem em qualquer das três áreas, têm reações muito 

parecidas quanto à aceitação e adoção de coisas "de fora". Os "molequeiros", 

denominação que inclui diversos agrupamentos na área 2, compõem, junto aos 

outros agrupamentos, um continuum formado ao longo de um período, tal como 

as comunidades negras que, embora diferentemente organizadas, se estabele

ceram no Vale do Rio Ribeira de Iguape (no interior paulista), também constitu

indo elos de parentesco entre elas, conforme demonstra o Laudo Antropológico 

do Ministério Público paulista sobre tais comunidades (Stucchi: 1998). 

No Sítio Histórico Kalunga, essa diferenciação entre os agrupamentos da 

área 2 e das área 1 e 3 se iniciou, se iniciou provavelmente em função da aber

tura de estradas para o Vão do Moleque, ainda na década de 1980, possibilitando 

o acesso mais fácil de garimpeiros, missionários e outros (isso não quer dizer que

cada agrupamento não tivesse antes sua própria referência: nome do lugar, fa

mília, etc.). Essa facilidade de acesso a Cavalcante, junto com a grilagem de 

terras e a carência de serviços de saúde e educação naquela área ocasionou uma 

migração de muitas famílias para a sede do município, onde muitos moradores 

do Vão do Moleque passaram a ter uma segunda casa, que não é a "Casa Kalun

ga". Entre os moradores do Sítio Histórico, os que em maior número têm uma 

casa na sede do município são os "molequeiros", especialmente no bairro Matias. 

Há de se observar, entretanto, que essa interação entre os moradores do 

Sítio e os "de fora" não foi necessariamente "cordial". Diga-se de passagem que 

o único crime que resultou em inquérito e julgamento envolvendo a população do

Sítio e a do entorno ocorreu na área 2, onde um morador, com a ajuda de pa

rentes, assassinou um garimpeiro que estava em suas terras causando desaven

ças. Mesmo porque os crimes praticados pelos grileiros não resultaram em in

quéritos policiais, muitos sequer foram registrados como denúncias nas delega-
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cias policiais dos municípios do entorno. O Projeto Kalunga - Povo da Terra, atu

ou nesta área iniciando o registro e denúncias no âmbito estadual e federal, in

clusive à Presidência da República, no Governo Collor. 

De uma perspectiva interacionista se poderia dizer que entre os agrupa

mentos Kalunga esses processos referentes a adscrição e auto-adscrição estão 

demonstrados nos discursos através das referências ao conjunto dos agrupa

mentos de moradores do Sítio, quando fazem referências como "somos todos 

parentes", "aqui tudo é (todos são) preto", "os de cá". Desse modo, fazem a 

contraposição entre "os de lá", referindo-se normalmente aos moradores dos 

municípios circundantes, e "os daqui de dentro", do Sítio Histórico, relegando a 

um segundo plano tanto a existência dos diversos agrupamentos, e a existência 

de pessoas de outras origens, quanto da mestiçagem, embora a reconheçam 

como um dos fatores na composição daqueles agrupamentos.Ocorre que esta 

referência aos "daqui de dentro" não é sinônima de "kalungueiros" em todas as 

partes do Sítio, conforme vimos nos depoimentos apresentados. 

Outras questões envolvendo estas três áreas, como o destaque junto à 

edilidade dos três municípios, caminharam de diferentes formas nas últimas duas 

décadas. 

6 - De eleitores a eleitos: visibilidade e poder político 

Os dirigentes municipais 

O município mais novo dos três que sediam o Sítio Kalunga é Terezina, 

criado e instalado em 1988/9, a partir de um distrito do município de Cavalcante. 

A criação do município trouxe consigo os conflitos de terra mais dramáticos no 

Sítio Kalunga, especialmente no trecho que é cortado pela estrada asfáltica. To

dos os moradores do lado leste da estrada foram expulsos e passaram a viver 

em condições precárias à beira da estrada ou em casas de parentes, nos trechos 

em que não houve expulsão no lado oeste da estrada. Uma das "soluções" pos

teriormente encontradas pelo prefeito do município, a partir de recursos estadu

ais e federais, foi a criação de um assentamento rural para os desalojados e al

guns "sem-terra" que estavam no município. Mesmo havendo o reconhecimento, 

através da lei estadual, o assentamento foi instalado dentro da área do Sítio, na 

fazenda Diadema, no lado oeste, de onde alguma famílias tinham sido expulsas 

anteriormente. Para esse novo empreendimento o prefeito pleiteou diversos be

nefícios, que ele entende serem extensivos aos agrupamentos do Sítio: 
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"O que o pessoal fala. Inclusive eu vou fazer uma crítica até a mim mes
mo: os governantes têm usado os Kalungas simplesmente para vender 
jornal. Ninguém fez nada por eles até agora. Eu vi o Durval, tenho muito 
respeito pelo Durval, apesar das críticas que o pessoal faça a ele, mas eu 
acho que o Durval foi um cara que ajudou muito esses Kalunga. Durval é 
presidente do IDAGO e ele tem andado por aí à pé, como você conhece. 
Ele tem tentado resolver esse problema dos Kalunga e eu entendo que não 
tem nenhum interesse político, até porque eu acho que os Kalunga vai ter 
muita dificuldade para votar para deputado. Ourval é um candidato, mas o 
que eu vejo nele é muita vontade de melhorar a condição de vida de
les.( ... ). Foi um dos homens brancos que eu vi fazer alguma coisa pelos 
pretos do Kalunga. Com relação à energia, eu estava em Goiânia e, con
versando com o Durval, ele falou: vamos lá no Juquinha ( então presidente 
da eia. estatal de eletricidade) ( ... ) e ele me propôs colocar energia na
quele assentamento da fazenda Diadema. E como esse assentamento está 
no norte do município, depois na região Kalunga, nós vamos levar essa 
energia para lá e essa energia vai beneficiar muito esse povo. Porque eu 
devo construir, saiu um recurso do Ministério da Educação para a prefei
tura, e nós vamos construir uma escola pólo naquele assentamento da fa
zenda Diadema. Esse grupo escolar ele passa de 500 e poucos m2

, parece 
que 580 m2 e se nós temos energia, vai resolver o problema de todos os 
Kalungas." 

(Zevino, prefeito de Terezina de Goiás, 1997) 

Eleitores e eleitos 

Desde que foi emancipada, Terezina conta com representantes dos agru

pamentos do Sítio Kalunga em sua câmara de Vereadores. No primeiro governo, 

foi eleito um vereador, Florêncio (1989-92), no segundo (1992-96) dois verea

dores, Estearina Fernandes de Castro e José Dias, que foram reeleitos (1996-

2000). Ester, como é chamada, foi reeleita no último pleito, enquanto outros 

candidatos do Sítio, neste município, não conseguiram. A vereadora tem se des

tacado não só no município, mas nas reuniões de que participa nas capitais. Sua 

eleição foi posterior à expulsão completa dos moradores do Sítio do lado leste da 

estrada asfáltica, entre eles seu pai, que lá vivia com sua família (do segundo 

casamento) e teve sua casa, cerca e roça derrubadas da noite para o dia. Saiu 

sob ameaça dos grileiros. O capanga que chefiou a expulsão do pai de Ester e de 

outros também se elegeu no último pleito. Sobre a vereadora, o Prefeito declara: 

"Eu entendo que a Estearina, que é a vereadora que representa os Kalun
gas é uma pessoa muito dinâmica. Talvez seja um dos kalungas de maior 
conhecimentos políticos. E por isso que ela se propôs a ser candidata. E 
tem feito um trabalho muito bom para os kalungas. Estearina é uma pes
soa muito competente, eu tenho uma verdadeira admiração por ela, pela 
segunda vez que ela está no mandato, é o segundo mandato de Estearina. 
E, eu não quero dizer que ela seja mais inteligente do que os outros, mas, 
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pelo menos ela se propôs a prestar um trabalho político para a comunida
de dos Kalungas. E isso tem dado um bom resultado, até porque ela cobra 
junto às reuniões da Câmara. Ela cobra esse trabalho do prefeito, do poder 
legislativo, para os Kalungas. 
Eles ( os outros vereadores do Sítio) tiveram uma boa atuação. O Zé Dias é 
muito competente, o Fulô também, mas eu ainda acho que Estearina é 
mais dinâmica, ela é mais corajosa, ela vai para Goiânia, vai para Brasília, 
procura aqueles ministérios lá e, ela está sempre batalhando. Ela é um cri
cri. Ela vem aqui e pega no meu pé aqui e quer coisas, e quer álcool para 
botar na caminhonete, pneu e quer ajudar o kalunga e eu me sinto bem 
com ela porque a gente sente que ela tem vontade de fazer um trabalho 
para a comunidade negra." 

(Zevino, prefeito de Terezina de Goiás) 

Ao final do primeiro mandato, a vereadora relatou as dificuldades de seu 

trabalho, observando que todos os seus projetos e requerimentos foram aprova

dos pela Câmara Municipal, mas nenhum foi executado pela prefeitura. 

Em Monte Alegre foi eleito (em 2000) pela primeira vez um vereador do 

Sítio, Manoel Edeltrudes Moreira, conhecido por Tico. Antes dele nenhum mora

dor do Sítio no município havia se candidatado, o que confirma o descrédito dos 

do Sítio em relação aos dirigentes políticos do município: "eles só querem a 

gente pra votar" dizia Katu, (área 1), em setembro de 1996. 

O município participou intensivamente do noticiário no final dos anos 1990 

por conta da cassação de um prefeito envolvido em corrupção e, posteriormente, 

pelo assassinato de seu sucessor, que prometia colocar o município em ordem. 

Fig. 17 Candidatos do Sítio a Câmara Municipal de Monte Alegre, em 2000 

PREFt;.ITO VICE PREFEITO 
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Para Rosolindo Neto, morador no município e secretário municipal, a tímida 

participação dos agrupamentos no processo eleitoral e político de Monte Alegre 

se deve à estabilidade da posse da terra: 

" .. em termos de participação política, específicamente, talvez ( os agrupa
mentos de) Cava/cante e Terezina tenham avançado mais. Ou também, 
não sei, pelo fato que algumas decisões, algumas questões, inclusive a 
questão da terra, de Monte Alegre a coisa está mais tranqüila. Em Terezi
na e Cava/cante é muito mais conflituoso, talvez isso que forçou a necessi
dade de um representante deles politicamente. Porque Monte Alegre as 
terras já são todas demarcadas, as pessoas já têm títulos, não há o con
flito que há em Terezina e Cava/cante. 11 

(Monte Alegre, agosto/1997). 

Em Cavalcante nenhum candidato que more no Sítio foi eleito no último 

pleito (2000), embora o município tivesse muitos candidatos provenientes de lá 

(áreas 2 e 3), em diferentes partidos políticos. Também em função do descaso 

dos dirigentes municipais, os moradores diziam: 

"vou votar nesse aí mesmo, pelo menos ele veio aqui pra pedir, os outros 
nem vêm" 

(Vão do Moleque, setembro/1996) 
"É, no Felipão. Vou votar nele porque o povo de Cava/cante diz que ele foi 
bom lá pra eles, pra cá eles não olham mesmo .. 11 

(idem) 

Nos depoimentos e entrevistas feitas em períodos de eleições, moradores 

das três áreas do Sítio mencionam que sempre foram excluídos das preocupa

ções e decisões dos dirigentes dos municípios próximos e que só passaram a ser 

considerados depois de uma certa notoriedade fora da região, refletida pelas 

aparições na mídia e pelo fluxo de pessoas que passarram a visitar os municípios 

em função de atividades relacionadas ao Sítio. Entretanto, na área 1 onde, nos 

últimas anos (a partir do final dos anos 1980), os moradores estiveram em situa

ção de maior opressão e conflito com os grileiros, é que surgiram as primeiras 

candidaturas e os primeiros vereadores. Esse fato chama a atenção para a possi

bilidade de enfrentamento do descaso em relação àqueles agrupamentos, que 

sempre norteou as administrações municipais na região. Diante das instituições 

onde o destino do município é traçado, forjaram-se novas lideranças da parte 

mais sofrida daquela população, a que ainda está sem lugar de moradia definidÓ, 

vivendo em condições desfavoráveis, em Terezina. No outro município, Monte 

Alegre, também a luta pela terra, que foi inicialmente titulada entre 1983 e 1985, 

e por serviços básicos como saúde, educação e estradas levou para o cenário 

municipal personagens novos e importantes, que ganharam prestígio junto aos 
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citadinos, e como um dos resultado disso a área teve um representante eleito 

para vereador no último pleito. 

As relações políticas dentro e fora do Sítio, nestas duas últimas décadas, 

passaram a figurar no Sítio e a ser visíveis na "cidade" sagrada da Festa. 

7. Identidade e poder local

"o poder político organiza a dominação legítima e a subordinação e 
cria uma hierarquia que lhe é própria." 

(G. Balandier, 1987: 85) 

Podem-se observar, no cap. V, algumas distinções identitárias e, necessa

riamente, políticas feitas através da disposição espacial dos agrupamentos na 

"cidade da festa". Nas "cidades" as figuras de maior poder tradicional e cotidiano 

- as lideranças dos agrupamentos e a do poder ancestral, o lider simbólico repre

sentado pelo Imperador - têm seus espaços privilegiados com visibilidade na ci

dade sagrada, e encontram-se diametralmente opostas. Uma nova configuração 

que reúne ao espaço do poder local o do poder institucional, ali representado, 

formou-se nestas últimas duas décadas, nas duas grandes "cidades" sagradas, 

onde ocorrem a Festa do Moleque e a do Vão de Almas. Nelas o espaço do poder 

local reúne as casas das principais lideranças, que se situam imediatamente pró

ximas à capela e ao espaço usado pelo poder "institucional" para prestação de 

serviços à comunidade, instalação de comitês eleitorais, etc. 

Nos agrupamentos, especialmente na área 1, o status de algumas das li

deranças tradicionais foi reforçado pela presença permanente dos serviços de 

fora, que, a exemplo do que ocorreu nas "cidades" das festas, instalaram-se 

imediatamente próximos às casas da principal liderança. Na Contenda, conforme 

se pode observar, isso não aconteceu, e o despresetígio de não ter estas instala

ções se reflete na ou é reflexo, talvez, da decadência política da liderança local, 

cujo agrupamento também não entrou no planejamento da estrada feita a partir 

do lado de Monte Alegre para dentro do Sítio. O agrupamento, cuja liderança não 

tem casa junto às outras na principal festa da área 1, não teve poder de barga

nha para ter um serviço institucional em seu espaço. Nessa área o agrupamento 

que tem mais presença institucional permanente e variável é o Riachão, onde 

estão instaladas a primeira das escolas do Projeto Kalunga-Educação, uma casa 

para os funcionários da FNS, e é onde periodicamente também outras equipes de 

saúde fazem atendimentos, campanhas de vacinação, e outros serviços instituci-
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anais se instalam esporadicamente - por exemplo equipe do tribunal eleitoral 

para instruir sobre eleições, etc. É também lá o "ponto final" do carro que leva-e

traz moradores da área 1 para o município de Monte Alegre. 

Um dos principais indícios do conflito e disputa de poder entre as antigas 

lideranças e as novas foi a saída (de um agrupamento da área 1) de um sobrinho 

da principal liderança, a do Riachão, que tentou ( o sobrinho) criar seu próprio 

agrupamento, na Faina, estabelecendo-se no centro com alguns de seus paren

tes no leque em torno dele e criando, posteriormente, o espaço para o serviço 

institucional "de fora" - uma escola e casa para os professores missionários. Nes

se caso o serviço dos "de fora" não estava ligado ao poder institucional do muni

cípio ou do estado, mas a uma igreja protestante para a qual o morador tinha se 

convertido. Entretanto, essa sua primeira tentativa foi frustrada. Sempre pre

sente nas atividades e reuniões com os agentes externos, ele tornou-se um dos 

'novos' representantes do Sítio junto às instituições. Posteriormente, alinhavou 

uma aliança inquebrantável com um agente externo que atuava no Sítio, o presi

dente do IDAGO, e, num passo ainda mais certeiro, com base nas alianças já re

alizadas, inseriu-se como representante do poder local na representação de po

der dos 'de fora'. Foi eleito, pelos moradores de parte da área 1 (os do municí

pio), para a Câmara de Vereadores do Monte Alegre. 

A mesma análise não se aplica aos vereadores, ao menos a todos os vere

adores do Sítio eleitos para a Câmara de Terezina, município criado apenas dois 

anos antes da lei estadual de criação do Sítio. A vereadora, que foi reeleita, é 

também parte das 'novas' lideranças e está atuando junto ao poder institucional, 

não só do município, mas também estadual e nacional. Entretanto sua liderança 

junto aos moradores, especialmente os da área 3, partiu da desestruturação da 

organização social e política e do próprio desalojamento de muitas famílias, ex

pulsas de suas terras pela grilagem. Terras estas que estão numa das partes 

"flexíveis" do mapa do Sítio, conforme se viu no capítulo II. 

A reorganização física e política do espaço ocupado pelas lideranças "tradi

cionais" e "novas" levou a uma terceira alternativa, a criação do espaço instituci

onal onde essa identidade coletiva de morador do Sítio Kalunga esteja oficial

mente instituída e representada. 
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O "Município Kalunga" 

A discussão sobre a criação de um novo município com o nome "Kalunga" 

parece ter aflorado em meio à campanha eleitoral de 1996, na qual diversos can

didatos participaram das festas religiosas do Sítio, e no auge da discussão acerca 

da nominação do Sítio ter incorporado o nome Kalunga. A proposta foi relatada 

pelo principal articulador, Sr. Santino, do Vão do Moleque, e que queria minha 

ajuda para difundí-la nas outras áreas do Sítio. O Sr. Santino já foi eleito um dos 

representantes da Associação Povo da Terra, em 1992, participou de diversas 

incursões junto a autoridades governamentais e articula-se muito bem com os 

moradores de Cavalcante também, apesar de ter, para uma parte da população 

de Cavalcante e mesmo do Sitio, sua imagem e prestígio comprometidos devido 

ao envolvimento em questão judicial (mencionada acima). 

A argumentação sobre a proposta de criação de um município na área do 

Sítio gira em torno das inúmeras espoliações praticadas pelas autoridades dos 

municípios próximos que "gerenciaram" bens e recursos destinados aos mora

dores do Sítio Kalunga, ( ciclo iniciado oficialmente a partir do "caso do Canadá"). 

A proposta do município e a influência do agente institucional ficam claros no re

lato a abaixo: 

" . . .  doutor Durval disse assim, quer que deixasse passasse essa fase dessa 
eleição pra gente poder tomar outra posição. E na próxima vai ser dife
rente. Só se num tiver virado o negócio certo. Mas se tiver organizado, 
todo mundo tiver com seu documento na mão vai ser difícil, porque nós 
não vamos aceitar mais isso. Principalmente esse ano que a urna vai pra 
lá. É, e quando tiver essa urna lá, pra voltar vai ser difícil. Pra começar, 
nós vamos querer uma área que vai ser desmembrada das cidade, de 
Monte Alegre, Terezina e Cava/cante, e além de tudo.. Desmembrada as
sim, porque foi tirado um pedaço de cada município pra fazer um grupo 
só. Então eu acho que foi desmembrado um pedaço de cada município, 
tudo pra poder corresponder só ne um só. Aí não vai ser de Cava/cante, 
não vai ser .. Tem que ser criado um município, é claro que tem que ser. 
Porque nós já sofremos demais debaixo da taca desse povo. Nem só. Os 
de Monte Alegre, na taca Já dos de Monte Alegre, de Terezinha, na taca de 
Terezinha. De Cava/cante, na taca aqui de Cava/cante. Então, se há possi
bilidade, se o Governo ver que cria,r esse projeto lá há possibilidade, tem 
que ser criado um município Já. É, porque tá tudo num chicote só. Provado 
tanto que Monte Alegre eles briquitaram pra arranjar um candidato a ve
reador do Kalunga e eles num quiseram.( ... ). Eu sei que é porque dos pró
prios de lá, que moram em Terezina, tão contra. ( ... ) É, eles tão contra, 
tão contra as má vontade dos prefeito com os Kalunga. Então, você vê o 
que eu tô falando, que havia possibilidade de desmembrar, a gente criar 
um município da gente.( ... ) Mas primeiro nós vamos fazer umas reunião, 
umas reuniões, e a gente vai começar. Mas a ... eu quero ficar uns trinta 
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dias lá em Goiânia. Primeiro, eu quero olhar se eu me pratico bem pra di
rigir (carro)." 

É muito interessante a via que toma esse morador para alçar seu espaço 

político, uma vez que ele que ficou em posição diferente dos outros represen

tantes 'novos' das áreas 1 e 3, que se elegeram como vereadores. Nesse sentido 

ele ingressa com esta proposta de criação do município na tentativa de resgatar 

o prestígio como liderança que intermedia relações com os de fora e extrai desta

experiência um resultado "perfeito", reeditar o modelo institucional de poder em 

lugar do modelo tradicional que, mesmo diante dos conflitos, ainda subsiste no 

Sítio. Ele tenta aumentar seu prestígio não interferindo na hierarquia interna, 

nem deslegitimando a liderança exercida pelos 'novos' representantes que atuam 

fora do Sítio, mas sim propondo a autonomia política e econômica do Sítio, forma 

pela qual todos os moradores dele, "Kalungueiros" assumidos ou não, expressa

riam o domínio dos códigos políticos do outro - a sociedade envolvente. 

Enfim, a proposta do "município Kalunga" parece não ter prosperado entre 

os agrupamentos do Sítio. 

As lideranças tradicionais e os novos representantes 

Entre os agrupamentos do Sítio Kalunga, apesar de existirem essas fron

teiras internas, que unem os diversos agrupamentos e os distinguem da socieda

de envolvente, o processo da identidade étnica passa também pela dimensão 

histórica e pela memória coletiva de uma origem comum. Embora os agrupa

mentos não tenham chegado todos à região exatamente no mesmo período, 

desenvolveram vínculos de solidariedade e reciprocidade como laços entre gru

pos com histórias bastante parecidas - escravos ou libertos em condições de 

marginalidade social - cuja união era, ao menos, necessária diante das asperezas 

de desbravar um território inóspito. Essa identidade grupal é também adscritiva 

porque necessariamente envolve as relações, que eles sempre tiveram, com os 

municípios próximos ( conforme foi mostrado nos capítulos anteriores) esses li

mites étnicos são social e historicamente construídos, e essa identidade só pode 

ser entendida dentro de um processo em que as outras populações próximas 

estão envolvidas, como parte da sociedade envolvente. 

Observa-se que, diante desses novos aspectos sociais que passaram a fa

zer parte do quotidiano do Sítio Histórico nas duas últimas décadas, instalou-se 
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uma crise política. Tal crise se ancora na presença de um outro tipo de liderança, 

que falam em nome do coletivo nas novas instâncias de representação de poder, 

de que os moradores do Sítio passaram a fazer parte com a intensificação das 

suas relações com a sociedade abrangente. Ou seja, é uma crise entre o poder 

local, exercido pelos "mais velhos", guardiões e mantenedores do saber sobre os 

costumes e a "tradição", e o dos "novos representantes", que procuraram vincu

lar-se e ter como modelo o poder institucional, o poder constituído pelos e nos 

municípios, e que procuram reconhecimento externo, cujo exemplo extremo dis

so é a idéia de criar um município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Falar sobre os discursos que a sociedade tem em relação a grupos que 

não participam da cultura urbano-industrial não é nada mais que mostrar uma 

face da alteridade presente em outros tantos países onde grupos culturais dife

rentes também se encontram, com maior ou menor tolerância. Talvez essa ênfa

se sobre a civilização faça parecer que eu me oponha a tal atribuição à nossa so

ciedade. Não creio que nosso modo "civilizado" de ser, entendendo-o como oci

dental, urbano, quiçá meio "globalizado", seja melhor ou pior que o dos povos 

que vivem mais próximos à natureza e mais distante dos grandes centros urba

nos. Concordo com Elias que essa noção de civilidade que temos apenas expres

sa a consciência sobre quem somos e "resume tudo em que a sociedade ociden

tal dos últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades mais antigas 

ou a sociedades contemporâneas 'mais primitivas "' (idem, 1994: 23). 

Diante dos conteúdos ainda presentes nas reportagem da mídia e nas pro

postas institucionais, observou-se que os antigos discursos reificados pela socie

dade envolvente não se constituíram como construção social entre os agrupa

mentos do Sítio Kalunga e essa é uma das fronteiras que resistem a interação 

social entre os do Sítio e os "de fora". 

Para além dos discursos da sociedade envolvente e especialmente da im

prensa que foram analisados, especialmente no capítulo V, restou a análise de 

um farto material fornecido pela mídia televisiva e eletrônica (internet), na qual 

os discursos são aliados a mais imagens e fotos. Essa associação permite uma 

leitura mais rápida dos pressupostos da representação que esses segmentos da 

sociedade envolvente fazem sobre os agrupamentos pesquisados neste trabalho. 

Somente sobre os agrupamentos do Sítio Kalunga somam-se mais de uma deze

na de reportagens inseridas em programas televisivos nacionais e outros produ

zidos por redes internacionais. É uma fonte com muitas chaves para a interpreta

ção antropológica, especialmente a antropologia visual. 

Se a mídia permite o estranhamento na representação desse "diferente", 

permite também certa familiarização o modo de vida de populações com os quais 

a maioria dos citadinos nunca terão contato. Permite aos vizinhos dessas popula

ções, como foi o exemplo dos moradores dos municípios do entorno, saber que 



ali do lado há um outro, um diferente, que com toda hospitalidade, abre as por

tas para mostrar sua diversidade, especialmente nos momentos das festas. 

Os novos procedimentos, como a reorganização das famílias no espaço 

sagrado e a participação dos "de fora" (devido, principalmente à presença cada 

vez maior de pessoas nas festas e ao advento dela tornar-se um palco para os 

candidatos da região em anos eleitorais) incorporados à festa, tanto quanto a 

recriação dos mitos através da participação de pessoas de fora, como foi o caso 

do professor, fazem parte da dinâmica cultural e se inserem num contexto de 

permanência e de mudança, que fazem parte da tradição ou, como coloca 

Sahlins(1990), de reordenação das categorias culturais 

As grandes festas constituem-se em um momento privilegiado é uma oca

sião onde a cultura é reatualizada, sem perder seus elementos essenciais que 

remetem à reafirmação da identidade étnica: pretos/agricultores/praticantes uma 

religião que veio dos "antigos". Essa reatualização ou reordenação é histórica e 

historicizante, no sentido de incorporar elementos que passam, a partir daí, a 

fazer parte da "tradição" da festa. 

A festa pode ser vista como uma espécie de "fato social total" nos moldes 

de Mauss, reifica a permanência da estrutura política e da organização social, 

regida pela ancianidade e a representação do poder ancestral pela via religiosa. 

Ficam expostas a hierarquia nos agrupamentos e entre eles e os modos como se 

tecem as teias do poder local, ainda exercido predominantemente pelos mais 

velhos. A base para a liderança dos mais velhos é sabedoria, o conhecimento e 

domínio da "tradição", base essa que está sendo solapada por um outro tipo de 

conhecimento e domínio que passou a ser importante nestas últimas duas déca

das: o dos códigos da sociedade envolvente. 

E a festa é o local e o tempo em que esses "conhecimentos", e as disputas 

por espaço político ficam à mostra, embora esse conflito se desdobre por outros 

eventos no decorrer do ano. 

Na festa, os rituais faz parte da "tradição", dos costumes, consta como 

parâmetro da ética e da ordem locais, e há também outra faces, não-religiosas 

da festa, rituais da preservação da vida e física propriamente, os ritos de inicia

ção: namoro, o casamento. Eles se completam e se complementem, a continui

dade dos ancestrais se mescla em convivência cotidiana nas festas profanas - os 

bailes, onde os encontros, namoros e casamento realimentam a composição da 

família e da ancestralidade. Na festa, o mundo da cultura faz parecer óbvio que é 

matéria de construção social (Elias: 1994 ), talvez por isso traduza tão explicita-
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mente a idéia de representação social. 

E é nesse momento tão explicito que as distinções entre identidades de 

grupos dentro do Sitio ficam à mostra. Já havia uma distinção visível entre Ka

lungueiros e Molequeiros, apresentada na própria na organização espacial da "ci

dade sagrada" do Vão do Moleque (área 2), talvez ela fosse menos perceptível 

nas áreas 1 e 3. Essas identidades de vínculo ao local de origem já existiam in

clusive antes de 1980, e isso vai em desencontro a um dos pressupostos do início 

da pesquisa em que se acreditava que os moradores do Sítio tinham apenas duas 

esferas de representação de identidade, uma para dentro do sítio, junto aos ou

tros agrupamentos e outra para fora do Sítio, junto à sociedade envolvente. 

Também a hipótese inicial em parte não se confirmou diante da pesquisa de 

campo, uma vez que a cultura se processa de forma muito dinâmica e não pro

cede pensar em retirada ou substituição de traços culturais por outros, advindos 

da sociedade envolvente. Procede sim, falar em reinvenção da cultura, reorgani

zação do sistema de lideranças que antes funcionava apenas em função do poder 

local - dentro do Sítio, e atualmente funciona em outra esfera que envolve os 

municípios do entorno e a sociedade envolvente como um todo. 

Essas lideranças que atuam nesta outra esfera política, atuam também no 

interior, tendo que discutir e negociar as decisões tomadas na comunidade e os 

pontos de vista que parecem ser mais adequados para os que já não vivem efeti

vamente no Sítio, embora tenham sua identidade vinculada a ele, por exemplo os 

vereadores que hoje representam os moradores do Sítio nos municípios de Monte 

Alegre e Terezina. Um dos casos que mais demandou a negociação entre os dois 

diferentes grupos de lideranças foi a construção da estrada dentro do Sítio, em 

que se chegou a um acordo. Entretanto os resultados não foram totalmente fa

voráveis nem a uns, porque a estrada não chegou a todos os pontos pleiteados, 

resolvendo apenas parte das dificuldades do acesso, nem a outros, porque cau

sou transtornos aos moradores servidos por ela, problemas novos para os quais 

os moradores ainda não têm soluções. 

O outro caso, o mais importante e moroso é o da titulação das terras, em 

que a titulação individual ou coletiva ainda é tema de discussão interna e exter

na. Essa discussão, que envolve as lideranças 'tradicionais' e as 'novas' não é só 

uma discussão sobre a ocupação e uso do espaço coletivo e individual, que já 

está demarcado e, na maior parte do Sítio suficientemente definido, mas também 

uma discussão sobre o poder político exercido dentro deste espaço, que é seg

mentado (em agrupamentos) e, ao mesmo tempo contínuo (o Sítio). 
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Não creio que, sozinha, a representação territorial configure as formas de 

poder político local, mas são um indicativo delas. Aliás, minhas observações inici

ais sobre a ocupação e uso do espaço tinham o despretensioso objetivo de dizer 

mais sobre a organização social do que política, propriamente. Mas, não escapou 

a observação de que essa relação espaço/poder é a configuração própria dos 

agrupamentos, onde um leque se forma em torno da liderança, que ocupa lugar 

privilegiado em relação aos recursos naturais disponíveis, especialmente a água. 

Assim observamos nos croquis dos agrupamentos de Saco Grande e Contenda, 

no capítulo V. Outra observação, sobre o estabelecimento dos serviços e autori

dades institucionais, dos "de fora" ao lado do espaço onde concentra-se o poder 

local, tanto nas 'cidades' das festas, quanto nos próprios agrupamentos (a con

centração de alguns serviços em um dos agrupamentos da área 1), mostrou que 

a sociedade envolvente aprendeu sobre essa estrutura política já existente no 

Sítio, e usou esse aprendizado para dando maior notoriedade à liderança de al

guns agrupamento. Esse reconhecimento das lideranças tradicionais trouxe pres

tigio, mas também desgastes aborrecimentos, uma vez que de tais lideranças 

passou a ser cobrado o aprendizado dos códigos da sociedade envolvente, e 

aborrecimentos quase que diários, como os proporcionados pelo "ponto final" da 

"linha" que transporta moradores da área 1 até Monte Alegre. 

Além das mudanças na organização social e política, o processo de intera

ção com a sociedade envolvente, ocorrido nas duas últimas décadas no Sítio Ka

lunga, parece ter introduzido uma série de outros elementos "novos" no cotidia

no, como a inserção ou atribuição de novas conotações no uso de determinados 

vocabulários, da admissão de vestuários diferentes e a adoção de objetos diver

sos (alguns industrializados substituindo os anteriormente artesanais, como pa

nelas, o cigarro, etc.). Observou-se também a mudança na forma com que os 

moradores do Sítio Kalunga tratam as pessoas "de fora" e certos assuntos, a ne

cessidade dos "papéis", dos documentos, dos registro. Houve até, durante uma 

reunião co·m o dirigente do IDAGO, a solicitação de "crachás" para que os "novos 

representantes" fossem identificados fora do Sítio. Fotos, por exemplo, deixaram 

de ser "de mau agouro" para ser um documento ou objeto de demonstração do 

prestígio adquirido junto aos "de fora". Muitas dessas ressignificações caracteri

zam o que Sahlins ( 1990) definiu como uma "reavaliação funcional das categori

as", tendo em vista que certas palavras adquiriram outro sentido semântico, atu

alizado culturalmente dentro de um processo histórico local. A instauração de 

uma aparente confusão (acidental ou proposital?) entre instituições, pessoas e 
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projetos nos quais ora eles querem estar incluídos ou excluídos consta como uma 

parte dessa reavaliação das categorias. Essa aparente confusão ora serve para 

alimentar, ora para resolver, ao menos momentaneamente, o que eu supunha 

uma crise de identidade coletiva, instalada à partir da intensificação das relações 

com da sociedade envolvente, ou da maior interação das pessoas do Sítio Kalun

ga com ela, lá representada pelos agentes institucionais. 

Diante das evidências fornecidas pela pesquisa de campo, ao longo destes 

anos, posso dizer que essa crise, mostrada em diversos momentos pela aceita

ção, ou não das transformações sugeridas ou envolvendo os agentes "de fora", 

(sob alguns aspectos, de uma "nova cidadania" como colocaram Baiocchi (1984) 

e Soares (1995)), não é uma crise de identidade cultural ou da identidade étnica, 

como eu acreditava inicialmente em minha hipótese, mas uma crise entre as du

as formas de representação do poder local: entre o poder tradicional, que estava 

estabelecido era irrefutável e pleno de legitimidade e o poder dos 'novos' repre

sentantes, que passaram a lutar pelo seu espaço político na hierarquia local atra

vés do domínio dos códigos da sociedade envolvente, desse "outro" cada vez 

mais próximo. E a crise é o momento do estabelecimento de uma compreensão 

sobre como a sociedade envolvente representa os agrupamentos do Sítio e tam

bém do estabelecimento das relações de diferença com os "de fora". O fato de 

não haver um consenso sobre essas duas questões talvez seja um dos propul

sores da disputa política entre lideranças tradicionais e os "novos representan

tes". 

Acredito que, como em quaisquer outras culturas, algumas coisas vão sen

do abandonadas, outras transformadas, outras resgatadas, reinterpretadas e re

inventadas com os elementos de que se servem as pessoas nesses momentos. 

Essa crise poderá se estabilizar de algum modo à partir da titulação da área, in

dividual ou coletivamente e da manutenção, ou talvez recriação da Associação de 

moradores, principalmente se essa forma de representação conseguir contemplar 

esses diferentes segmentos que compõem o poder local. E desse modo ela po

derá voltar-se para dentro e para fora do Sítio, assegurando o diferencial em re

lação à sociedade envolvente: os valores locais, intrinsecamente ligados à orga

nização social/familiar, à vinculação ao território, essa terra que "é dada de 

Deus", valores reforçados a partir das conquistas, nas quais valorizam o fato de 

não terem dependido da sociedade do entorno, com as quais se orgulham de di

zem que estão rompendo antigos laços de dependência social e econômica. 
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Do que se depreende até agora esta crise política, instalada há alguns 

anos, pode se resolver talvez parcialmente a depender da definição da titulação 

das área dentro do Sítio. E essa questão envolve diretamente as polêmicas 

geradas em torno do reconhecimento dos "remanescentes de quilombos" e da 

diversidade em torno da ocupação, uso e propriedade da terra, de que falamos 

no capítulo III. Até o momento não há consenso também entre as instituições da 

sociedade envolvente para resolver este problema. 

As tentativas, de traduzir as dificuldades e anseios dessas populações mais 

discriminadas e menos favorecidas no país, nem sempre consegue êxito. Perpas

sa os heróicos feitos quanto a garantia de direitos mínimos na Constituição, es

barrando nas dificuldades da instrumentação e adequação legal, da burocracia 

das instituições governamentais e mesmo da falta de mais diálogo com os maio

res interessados, neste caso as comunidades rurais negras consideradas "rema

nescentes de quilombos". 

Finalmente, fica no aguardo dos acontecimentos saber de que modo se 

resolverão esses problemas que envolvem poder político, identidades plurais e 

concepções sobre a propriedade e, diante do acelerado aumento de intervenções 

de agentes externos nos agrupamentos do Sítio, até quando se manterão as 

fronteiras étnicas daquela população. 
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ANEXOS



LEI Nll 11.409 DE 21 OE JANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre sitio histórico e patrimônio 
cultural que especifica 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS de
creta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 12 • Constitui patrimônio cultural e sitio de valor histó
rico a área de terras situada nos vãos das Serras do Moleque, de Almas, da Contenda
Colunga � C�rrego Ribeirão dos Bois, nos Municípios de Cavalcante, Monte Alegre e 
Terezina de Goiás, no Estado de Goiás, conforme estabelecem o§ 52 do art. 216 da 
Constituição Federal e o art. 163, itens I e IV,§ 29, da Constituição do Estado de Goiás. 

. . .  

Parágrafo único .;. A área mencionada neste artigo tem·a se
guinte delimitação: " Começa na Barra do Ribeirão dos Bois com o Rio Paraná: daí se
gue rumo leste com uma distância aproximada de 5.000 metros; daí, segue rumo sul, 
com uma. distância aproximada de 3.700 metros, até a extremidade norte da Serra do 
Boqueirão; daí, segue para o sul pelo sopé Oeste da Serra do Boqueirão, até a garganta 

:: .do Córrego Boqueirão; daí, segue por este Córrego abaixo, até sua barra com o Ribeirão 
. ·dos Bois: daí, segue por este abaixo, até sua barra com o Córrego do Leite; daí, por este 

· acima, até sua cabeceira na Serra da Boa Vista; dai, segue rumo oeste, com uma distân
cia aproximada de 4.200 metros, até o Rio das Almas; dai segue por este Rio abaixo, 11té
a barra com o Rio· Maqulné; daf, segue por este Rio acima, até sua cabeceira na Serra 
Maqulné; daf, segue no rumo oeste, com uma distância aproximada de 17.200 metros, 
até a cabeceira do Córrego Ouro; dai, segue Córrego abaixo, até sua barra no Rio da 
Prata; daf, segue por este Rio abaixo·, até sua barra no Rio Paranã; daí, segue por éste 
Rio acima, até a barra do Rio Bezerra; dai, segue por este Rio acima, até a confluência 
com o Córrego Bonito; daf, segue com rumo sul, numa distância aproximada de 1.700 
metros, até o sopé da Serra Bom Jardim; daí, segue para o sul, pelo sopé da Serra Bom 
Jardim e contenda, até a garganta do Rio Paranã, no local denominado Funil; daí, segue 
-Rio Paraná_ acima, até o ponto onde teve Inicio a descrição deste perímetro".

Art. 22 - Habitantes do sítio histórico, a serem beneficiados 
por esta lei, são as pessoas que nasceram na área delimitada no parágrafo único do ar
tigo anterior, descendentes de af rlcanos que Integram o quilombo que ali se formou no 
Século XVIII. 

Art. 32 - Para cumprir o disposto nesta lei, é dever do Esta
do de Goiás, com referência ao sitio histórico: 

1 - garantir às pessoas mencionadas no artigo anterior a 
propriedade exclusiva, a posse e a Integridade territorial da área delimitada e protegê-la 
contra esbulhos possessórios, o trânsito, as ir)cursões e sua utilização por quem não 
se enquadrar na definição do mencionado dispositivo, podendo, para tanto, proceder às 
necessárias desapropriações; 
.. 

li - atuar, preferencialmente, em ação conjunta com os seus 
habitantes e os Municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Terezlna de Goiás, estabele
cendo, de forma articulada, medidas e mecanismos que visem a proteção e defesa do 
patrimônio cultural; 



Ili - prestar aos seus habitantes assistência médica, social 
e educacional gratuita e apolnr as suas reivindicações, que visem à sobrevivência, au
todeterminação e preservaçtio de sua Identidade histórico-cultural. 

Art. -12 - As glebas de terras compreendidas na área delimi
tada no parágrafo único do art. 12, que não pertencerem às pessoas mencionadas no 
art. 29, serão desapropriadas e. em seguida, emitidos os titules definitivos em favor dos 
habitantes do sitio histórico. com cláusula de Inalienabilidade vitalícia, só transferíveis 
por sucessão hereditária. 

Parjgrafo único - Quanto às posses, observar-se-a o se
guinte: 

1 - se estiverm as glebas ocupadas pelas pessoas mencio
nadas no art. 22, serão elas regularizadas em favor destas e expedidos os respectivos 
títulos; 

li - as glebas de terras devolutas ocupadas e qualquer títu
lo por pessoas que não se enquadrarem na definição do art. 22 serão arrecadadas e de
socupadas, depois de Indenizados os seus ocupantes pelas benf eltorias úteis e ne
cessárias. 

Art. 52 - No prazo de um ano a contar da publicação desta 
lei, o Estado demarcará os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 12, promo
verá o Inventário, o registro e Inscrição do patrimônio cultural no Livro Tombo e no Re
gistro de Imóveis, na forma da lei, e cadastrará os habitantes do sitio histórico. 

Parágrafo único - Participarão dos trabalhos necessários 
ao cumprimento da norma contida neste artigo as entidades referidas no § 22 do art. 16 
das Disposições Transitórias da Constituição Estadual, assegurada, ainda, a partici
pação de o.utros dois técnicos da Universidade Federal de Goiás - UFG. 

Art. 52 - Na área do sitio histórico são vedadas atividades 
ou construções de obras que causem a devastação, a erosão e a poluição do melo am
biente, ameacem ou danifiquem o patrimônio cultural, a flora, a fauna, a vida e a saúde 
das pessoas. 

Art. 72 - São permitidas e asseguradas, exclusivamente, aos 
habitantes do sitio histórico, mencionados no artigo 22, as explorações agrícolas, pe
cuária e hortifrutigranjeira, bem como a de recursos renováveis e recursos minerais, 
vedado o emprego de técnicos, métodos e substâncias que comportem riscos para a 
saúde, a qu_l!_l�ade de vida e o meio ambiente. 

Art. 82 - A partir da publicação da presente lei, é vedada a 
constituição de novas posses na área so sitio histórico. 

Art. 92 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiâ
nia, 21 de Janeiro de 1991, 103' da República. 

HENRIQUE SANTILLO 
Carlos Alberto Guimarães . 



Anexo II - PESQUISA E CADERNO DE CAMPO 

1 - pesquisa de campo - Sítio Histórico, entorno e Goiânia 

período 

1990- fevereiro 
(5 dias) 

local visitado 

SH: Contenda, 
chão 
Monte Alegre 

evento / atividades 

Ria- primeira ida a região, visitas a mora
dores. 

anterio- 1990 - outubro 
res (1 dia) SH: Ribeirão dos Bois Reunião na Casa do Sr. Augusto 

ao in-
gresso 1992 - abril(?) SH:Funil, 

Ema 
Ribeirão, Reuniões com moradores, Furnas, 

Procuradoria, Fund. Palmares, Pro
jeto Kalunga 

no PPGAS (4 dias) 

poste rio-
res ao 

ingresso 
no PPGAS 

1992 - julho 
(5 dias) 

1993-setembro 
(5 dias) 

1996 - Julho 
(5 dias) 

1996 - julho 

Riachão 
Sucuri 

Vão do Moleque 

SH: Saco Grande, 
Barra do Bezerra, 
Tinguizal, Faina e 
Ema 
Terezina 

Goiânia 

inauguração da escola 
Festa de S. João 

Festa de S. Gonçalo e N. Sra. do Li
vramento 
pesquisa de campo: entrevistas, ob
servações 
Reunião de empresários e políticos 
sobre o "turismo no SH";entrevistas: 
moradores locais e do SH/Vão do 
Moleque (Terezina) 

entrevistas com um ex e o dirigente 
do IDAGO; pesquisa documental no 
instituto. 

1996-setembro SH: Vão do Moleque 

Conversas informais com Baiocchi e 
consulta a publicações de seu acervo 
Festa de S. Gonçalo. 

(10 dias) SH: Ema Entrevistas; conversas informais 

1997 - janeiro 
(15 dias) 
(4 dias) 

1997 - agosto 
(22 dias) 

2000 - agosto 
(15 dias) 

(6 dias) 

(moradores, candidatos) 

Monte Alegre e Tere- idem 
zina 
SH: Contenda, Ria
chão, Ema 
Monte Alegre, Terezi
na 

entrevistas, conversas informais. 
Reunião com prefeito e IDAGO 
entrevistas, conversas informais 
idem 

SH: Contenda, Ria- Festa de N. Sra. da Abadia 
chão e Vão de entrevistas, conversas informais 
Almas 
Monte Alegre, Terezi- idem 
na 

SH: Riachão, Saco idem 
Grande e Vão de AI- Festa de N. Sra. Abadia 
mas 
Cavalcante, Monte conversas informais, entrevistas 
Alegre, Terezina 
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Fig. 18 - 19 - 20 - Tabelas e gráficos sobre entrevistados. 
com referência a local de moradia e idade 

Total dos entrevistados para a pesquisa 

total de entrevistados 

da Sociedade Envolvente 65 

do Sítio 86 do Sítio 

57% 

de fora" 

43% 

Entrevistados do Sítio Kalunga, por área e faixa etária 

Area 1 Area 2 Area 3 
até 30 anos 8 2 2 
30 a 50 anos 15 15 4 
mais de 50 20 12 8 

43 29 14 

Entrevistados do Sítio Kalunga, por faixa etária 

mais de 50

anos 
46% 

até 30 
anos 
19% 

anos 
35% 

total 
12 
34 
40 
86 
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Entrevistados no Sítio, por local 

de moradia 

Área 3 

16% 

Área 1 

50% 

Área 2 

34% 

Entrevistados da sociedade envolvente 

faixa etária 

origem/moradia até 30 anos 30 a 50 anos mais de 50 

M. Aleqre 3 9 
Terezina 1 3 
Cavalcante 3 8 
Goiânia 1 12 
outros 2 6 
total 10 38 

entrevistados da sociedade envolvente 

outros 
15% 

Goiânia 
26% 

Cavai cante 
22%, 

Monte 
Alegre 
29% 

Terezina 
8% 

anos 
7 
1 
3 
4 
2 
17 

total 

19 
5 
14 
17 
10 
65 



2- Fragmentos do Caderno de campo

2.1 - A Primeira Ida a Campo 

"Era carnaval e o ônibus nos deixou, às 4:30 na praça central da pequena Monte Alegre. 

Naquela madrugada caía uma chuva fina, e uns poucos embriagados da festa de Momo 

ainda circulavam em meio à escuridão. A pensão só nos abriu a porta com o clarear do 

dia (5:30). Depois de umas três horas de sono, iniciamos a busca por um carro que nos 

levasse até a ponte do Paranã. Eu, Vânia, arquiteta e também pesquisadora, D. Domin

gas, que retornava para casa após tratamento médico em Goiânia e seu filho Adão, que 

estava à nossa espera.( ... ). Por volta de onze horas saímos e, na ponte, iniciamos ao 

meio dia a caminhada até o pé da serra. Sob um sol causticante e com fome, caminha

mos até às dezoito horas, atravessando riachos ainda altos pela grande enchente de ja

neiro, chegamos então à casa de Desinho, filho caçula de Domingas, onde dormimos após 

um delicioso jantar: carne seca com abóbora cabutíá e farinha. No dia seguinte, ao acor

darmos, eles já nos aguardavam para a segunda etapa da viagem e um deles nos per

gunta: "seisaamunta?", pedimos que repetisse por umas três vezes e não conseguíamos 

entender o que queriam dizer. Pasmo com nosso desentendimento, Adão nos mostrou o 

burro e aí compreendemos que ele perguntava se conseguíamos montar. Seguiram-se 

muitos rizos e chacotas, principalmente pelo nosso desajeitamento ao montar os burros, 

nossas quedas e o medo de subir (e de descer, mais ainda) as serras pedregosas e ín

gremes, de onde brotavam vários veios d'água. Vimos pegadas de onça e uma cobra que, 

felizmente, já estava morta. ( ... ) Imagino a força e obstinação que moveu os primeiros 

que para aquí vieram e tiveram que fazer essas trilhas estreitas. ( ... ) Um dos animais 

disparou comigo e eles nem conseguiam socorrer-me esmaecidos pelas gargalhadas. En

tramos para o anedotário local. A alegria e a galhofa são características marcantes desse 

povo ... " 

O BOI E O BOT0
1 

C/eyde R. Amorim 

Ele vinha por aquela trilha estreita, tangendo cinco reses. Um calor ar

dente fazia com que aquelas serras parecessem derreter em meio ao mormaço. 

De um lado a serra apertando o caminho e do outro um grande despenhadeiro 

que se findava no rio Paranã, revolto lá em baixo. Eram tantas cachoeiras no 

meio das pedras escuras e recortadas que até lhe causava calafrios. Vinha gri-

1 
Esta crônica parte de narrações feitas sobre e por Bertulino, o Boto, durante a pesquisa de campo 

no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, ao norte de Goiás. 
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tando com o gado para que ele andasse em fila indiana, puxando um burrinho 

com seus pertences: sua rede, uma muda de roupa e a paçoca de carne, socada 

no pilão. 

Pelo pensamento vagavam lembranças da tenra infância na beira do rio e 

de como tinha adquirido esta alcunha: Boto. Era ainda muito pequeno e, como

toda criança do lugar, foi levado ao grande rio para que, na margem, aprendesse 

a nadar com o pai e as outras crianças mais velhas, irmãos, primos, vizinhos. 

Seria um aprendizado custoso para um menino tão novo como ele, não fosse o 

inusitado fato de que, ao entrar n'água já saiu nadando feito um peixe. Todos se 

assustaram com aquilo: o menino parecia um boto. E "Boto" ficou. 

Cresceu como parte do rio, exercitando o domínio sobre aquelas águas 

cheias de perigos. Conhece seus mistérios mais que todos. Sabe que no remanso 

fundo, conhecido por Bocão, o rio esconde grandes e traiçoeiros bichos parecidos 

com gigantescas arraias: o Rodetão e o Minhocão. Tão velhos que não conse

guem mais se mover para as partes rasas nem durante a seca, quando o rio fica 

mais baixo. Eles não morrem mais, agora se alimentam dos desavisados que por 

ali passam de barco pensando em realizar uma farta pesca. São fisgados sem 

piedade .. Boto conhece todos os recantos de perigo. 

O rio Paranã é assim, cheio de encantos, com suas praias brancas, suas 

serras entrecortadas, formando paredes de pedra que separam matas de fortes 

cachoeiras, capazes de triturar barcos na época das cheias. Sua beleza se espa

lha por quilômetros, margeado pelos arbustos, por muitos pássaros e pequenos 

micos que pulam incessantemente entre as árvores altas. 

Boto conhece também outro remanso onde os botos, os que realmente 

vivem no rio, se escondem e se mostram alegremente quando um barco se 

aproxima. Mas esses bichinhos tão alegres também têm seus perigos: ao perce

ber que o barqueiro está só uma "bota" o seduz e o leva para o fundo do rio, 

dele nunca mais se terá notícia. Se no barco ou na margem estiver uma mulher 

sozinha, um boto a encanta e ela parte ao seu encontro, seduzida. Também não 

será mais vista. Boto talvez tenha herdado um pouco desse encanto: nas festas 

as mulheres que estão solteiras nunca recusam seu convite para dançar. É um 

homem alto, muito forte, de olhos brilhantes e nariz afilado. Seu sorriso perfeito 

e sua alegria contagiante demonstram um viço de juventude. Seu jeito brincador 

disfarça seus quarenta anos. Em resposta, todos lhe sorriem. No único jogo de 

futebol do ano ele salta, grita, joga capoeira e entra de bicicleta no meio do 
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campo para orientar os jogadores de seu time. Sua presença quase mágica con

tagia o ambiente, que se torna mais eufórico. 

E Boto segue com seu gado indisciplinado, encontra um conhecido pelo 

caminho. Este lhe pede que vá olhar a barriga de sua mulher, que está nos dias 

de parir. Boto tem o dom de saber o sexo da criança ainda na barriga da mãe. 

Ele diz também se a mulher vai ter problemas com o parto. Acerta sempre. Por 

isso é solicitado para essas visitas, nas quais é tratado com todo carinho e res

peito por todos os que moram por aqueles sertões de vida tão dura. Seus feitos 

de adivinho e sua força descomunal são muito comentados: ele é capaz de do

minar um boi, uma mula e outros animais desse porte. Impõe-se sobre a nature

za com sua força e seus dons, ele a domina. E tem a proteção divina por onde 

segue. É andarilho, comerciante de gado, trabalha por aí .. Mas sempre volta para 

casa para acabar com o calundu da mulher amada, que o espera por vários dias. 

Ainda no caminho estreito um bezerro começa a pinotear. Boto grita com 

ele, que não obedece. Sem saber o perigo que corre, a rês quer andar fora da 

trilha. Mas a estrada é estreita e, lá em baixo um rio encachoeirado e com forte 

correnteza não perdoa escorregões. Boto tenta impor disciplina, mas o boi, ig

norando o pastoreio, se lança para a queda livre até o rio. Boto fica irritado, pen

sa no prejuízo em perder um quinto de seu gado. De botina, calça jeans, revol

ver na cintura, relógio e chapéu, Boto não pensa duas vezes e se lança atrás 

dele. Naquele momento alguns que passavam por ali sentenciaram sua morte, 

clamaram por Senhora D'Abadia mas, na impossibilidade do milagre, mandaram 

avisar a família que viesse buscar o corpo, se o rio o devolvesse. A notícia correu 

rápido. 

Ao cair no rio, Boto logo se agarrou aos chifres do novilho. O boi afundava, 

Boto ia junto. O boi subia, Boto respirava. Tornavam a afundar sem ter controle 

de seus movimentos. Eram levados, revirados dentro d'água rio abaixo. Volta e 

meia partes de seus corpos se misturavam entre a espuma e as pedras. Boto até 

pensou ter seu destino selado naquele rio que tanto marcou sua vida, desde me

nino. Só pensava em sair vivo, mas não ia largar o boi, que também lutava pela 

vida. 

Minutos depois, um pouco abaixo onde o rio fica mais calmo, numa pe

quena praia, surgem esfolados e com o resto de energia que lhes resta, o boi e o 

Boto, vivos. 

Mais uma de suas lendárias histórias que desafiam a realidade. Um dos 

milagres acontecidos nos caminhos onde Boto passa. 
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Ih!'. ,e::· :li. 
11::H ,f::�-

Erton Carvalho 

.. Flávio Pilz 

Asi,;1.rn t CJ UHE Foz do Bezerra -

� :::�:::,,antes,: ::a

a

W::c:: :�

i

:Ed:a::::ho 

Dat ê\ 

N.Rc�f. �

06/07/93 

DEC.T.012.93 

Elaine de Amorim Carreira 
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• � Furnas foi convocada pela Procuradoria Geral da Rep�bl ica para prestar 
esclarecimentos sobre o projete, uma vez que a papula�âo da tlrea tem se 

· � mostrado inquieta com a movimentaç5o de engenheiras, t�cnicos e 
. opercirios. segundo depoimento de padres que atuam na regiJo. 
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� 1··euniÕ12!:; fc1i �,cc1l"'·clad;:,\ 1.1111:c:\ via9e111 ú Bc1,,\ 1.Jimt:a, onclr.: 1ocaliza-l:;c e; 
acampamento cm quE dcscnvolvEm-se os trabalhos de campo para o projeto, 
visando cantata com os Kalungas. 

1Q Reuniio - dia 11 de maio de 1993 

rJ, ' ..... 

A primeira rcuniâo foi realizada no acampamento 
participantes acima citados estavam hospedados .. 

de F u 1-· n e\ '.:; , onde Cl, 

Compareceram e almoçaram no acampamento 115 pessoas das comunidade'. 
Kalungas, denominadas Ribcirâa, ViD das Almas, Vâo de> Moleque e Contenda 
e ,.> n ·�· CJ e: a d o ::; p 1·· e v i ame n t e p e 1 a .f:' 1·· a f ,,� i:; '.:; ci 1-- ,,\ Ma 1·· i El aj_Q.r;_r;_h i • P a 1·· t: i e: i P a 1·· ê\ m a i n d ·
duas professoras de escola primciria, dois vereadores (Josi Dias e Este: 
Filipino) e Sr. Paulo, Secretário de Tr·anspcrte da cidade de Tcrezina. 

2Q Reuniio - dia 13 de maio de 1993 

A segunda reuni5o fe>i realizada no sítio próximo a cidade ele 
Junto a GO i18, de propriedade de parentes da vereadora Ester 
Compareceram aproximadamente 60 pessoas. 

3Q Reuni�o - dia 15 de maio de 1993 

T0:r·e-;-: i na 
Filipino 

A tcr·ceira rcuni5o foi realizada na escola de n�cleo chamado Ribcirãc 
que se desenvolveu a margem do ribeir5o Buriti Comprido, margem direit 
cio rio �aran�, situado ai km a jusante da foz de Vão das Alma� 
Compareceram 80 pessoas, aproximadamente. 



Goiânia, 26 de maio de 2000. 

limo. Sr. 

Carlos Rosemberg 

DO. Presidente da Agência Goiana de Transporte Intermunicipal - AGETOP 

Ne s t a  

Senhor Presidente 

A finalidade desta é apresentar solicitação de consertos na estrada que 

inicia no Pé da Serra (Tião), Serra da Ursa, e termina na localidade de Riachão no 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga - SHPCK. 

Ao mesmo tempo solicitamos a construção do trecho Riachão -Saco 

Grande - São Pedro. Esta via deverá ser construída ao "correr do rio", isto é 

margeando o rio Paranã. Somente existe uma pequena serra a transpor. Outros 

trechos serão mais acidentados, dificultando os trabalhos. 

Como a atual estrada não atende a demanda dos moradores, solicitamos 

o apoio de V. Sa. nesta empreita.

Atenciosamente, 

_,.., 

(,-, W ,� �) i ? ·- Ô,.-C'i ,,,.. -..., k-. :) ,; ·. ,,-�. 
Procopia dos Santos Pereira 

Testemunha: 
MarV de Nasaré Baiocchi 
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Santina Deltrudes Pereira 



Goiânia, 26 de maio de 2000. 

lima. Sra. 

Dra. Rosângela, Coordenadora do Núcleo de Gestão Estratégica da Secretaria de ........._ 

Saúde do Estado de Goiás. 
N e s t a  

Senhora Coordenadora 

Apresentamos a V. Sa. proposta para montagem de Postos de Saúde e 

Ambulatórios na região do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga (SHPCK). 

As Unidades de Saúde distribuir-se-ão por 03 (três) Núcleos, a princípio 
nos locais de maior concentração de pessoas e de fácil acesso, isto é, Sucuriú, Capela 

do Moleque e Capela do Vão de Almas. 

Ao lado do atendimento nos Postos e Ambulatórios, propomos que a 
comunidade partícipe através das parteiras e que as escolas sejam envolvidas em 

processo educacional visual (TV). 

Atenciosa mente, 

So/\JLro.o.. Ç) mxmo. ·'u � \ -1 � e ,ff)p---,, °' ¾ .Sa.?:> 1 g,,, - :, (k:i..,> 

Procópia dos Santos Rosa Santina Deltrudes Pereira 

Testemunha: ,7. ·& ,;· 1//1 �pé[h 
Ma"rr' de Nasaré Baiocchi 




