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1. INTRODUÇÃO 

Apesar dos agrupamentos negros rurais existirem em expressiva quantidade no 

território nacional, os quilombolas representavam ainda na década de 1980, uma face 

nacional que existia, mas não era percebida nem admitida pela sociedade. Esta idéia da 

“descoberta”, traz engendrada em si uma série de questões ardilosas no aparato teórico que 

cerca as análises elaboradas a respeito destes agrupamentos em vários segmentos, 

científicos ou não. 

Em nosso trabalho de dissertação de mestrado intitulado: Kalunga: O Mito do 

Isolamento Diante da Mobilidade Espacial, cujo objetivo principal foi pesquisar o isolamento 

nos agrupamentos Kalunga contraposto ao intenso processo de mobilidade espacial 

realizado pelo grupo, foi desenvolvida, paralela à análise dos elementos propulsores da 

mobilidade espacial no grupo tais como: perda de grande parte do território, busca por 

educação, saúde e trabalho, uma discussão em torno de seis autores que realizaram 

pesquisas junto ao agrupamento Kalunga, bem como alguns artigos de jornais, revistas e da 

internet, onde os Kalunga são objetos de matérias que variam de reportagens informativas a 

propagandas de cunho turístico, onde analisamos as noções de isolamento, africanização e 

exotização do grupo presentes nas obras acadêmicas e reportagens veiculadas pela mídia. 

Nas várias obras consultadas, que tratam a respeito do agrupamento Kalunga, as 

referências ao isolamento se fazem constantes, principalmente nas partes dedicadas à 

descrição sócio-cultural e histórica do grupo. Dentre estas, destacaremos alguns livros 

e/ou artigos de diferentes autores como Silva (1974) e (1998), Baiocchi (1982, 1986, 

1995, 1996, 1999), Soares (1993) Silva (1999), Vila Real (1996) e Amorim (2002) a fim 

de lançar discussões a respeito das abordagens realizadas enfocando a noção de 

isolamento. 

Num segundo momento, utilizaremos artigos de revista, jornal e sites da internet 

que abordam a temática Kalunga, tendo em vista apontar a existência e forma de trato 

da categoria isolamento nestes veículos de informação. 
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2. ACADEMIA E ISOLAMENTO 

Inicialmente colocaremos em pauta a obra de Martiniano José da Silva (1974) e 

(1998) que nos parece representar o primeiro ator a retratar existência do grupo 

Kalunga em uma obra literária. Posteriormente comentaremos a obra de Mari de 

Nasaré Baiocchi, que irá realizar importante trabalho sobre o agrupamento, servindo 

inclusive de fonte de pesquisa para os trabalhos que a sucederam tanto na academia 

quanto na mídia. 

A seguir serão tecidas considerações sobre o trabalho de Aldo Azevedo Soares 

e Ana Van Meegen Silva, que elaboraram pesquisas na mesma linha de pensamento 

de Baiocchi e por fim apresentaremos o trabalho de Rosolindo Neto de Souza Vila Real 

e Cleyde Rodrigues Amorim, cuja abordagem a cerca da noção de isolamento se faz 

em delineamentos adversos aos trabalhos anteriores. 

2.1. Martiniano José da Silva 

O livro A Sombra dos Quilombos de Silva (1974) apresenta um estudo que 

aborda a história do negro em Goiás e sua influência na cultura goiana, ressaltando a 

expressiva presença negra refletida na existência de inúmeros quilombos e suas 

reminiscências no território goiano. 

Em relação ao Kalunga, será feito um breve comentário baseado em notícias 

obtidas por terceiros, visto que não há registro da existência do contato entre o referido 

autor e o grupo Kalunga, sendo este fato de importante relevância para justificar a 

descrição apresentada por Silva (1974). 

A parte dedicada à exposição do grupo Kalunga na obra em questão é breve, 

porém ilustra claramente o ideário dos estudiosos da época a respeito de grupos de 

natureza quilombolas, como podemos verificar a seguir: 

As cidades mais velhas do norte e nordeste goiano, (...) 

conservam nos municípios muitas vilas e aglomerados humanos 

constituídos quase que exclusivamente de pretos. E a maioria 

ainda é formada de uns negros bastante tímidos, mesmo até 

ariscos. Sabe-se que, quando vêm ao comércio, é um “Deus nos 

acuda”. E andam uns atrás dos outros em passos iguais, diria, 

como bororós no Mato Grosso, espantados como se fossem bois 

de boiada, retratando que vivem - ainda em péssima condição 

social-cultural, higiênica e de alimentação. Segundo o Dr. Juracy 

Cordeiro, inteligente promotor de justiça conhecedor daquela área, 

há por lá os chamados negros Calunga, que já formaram a região 
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do próprio nome, dizendo-se mesmo que se comunicam através de 

um dileto inelegível, especialmente quando encontrados num 

perímetro urbano, o que seria por certo ainda, um remanescente 

da língua africana. Recentemente o professor Altair Sales 

Barbosa, que leciona antropologia na Universidade Católica de 

Goiás, em pesquisas arqueológicas no nordeste goiano gravou em 

fita um tipo de dialeto, que imagina seja remanescente africano, 

falado por uma negra velha, diria sedentária, de uma furna. 

Infelizmente não conseguimos tal gravação. Pois bem, informa em 

seguida o Dr. Juracy que os pretos calungas vivem seminus até os 

13 anos; que só andam em fila indiana, podendo-se dizer que são 

os mesmos que vivem enfurnados e anônimos no Chamado “Vão 

das Almas” em Cavalcanti. (Silva, 1974 p. 78) 

 Em 1998, Martiniano José da Silva, conclui sua dissertação de Mestrado em 

História, apresentando um trabalho intitulado Quilombos no Brasil Central: séculos 

XVIII e XIX (1719-1888): introdução ao estudo da escravidão, onde o agrupamento 

Kalunga a análise. Neste trabalho o autor trata da ocupação de Goiás e suas 

conseqüências sociais enfocando a importância do trabalho escravo para economia do 

Brasil Central, a influência negra na cultura goiana e a formação dos quilombos e suas 

reminiscências. Os Kalunga, por representar o maior agrupamento negro do Estado e 

do Brasil são abordados com destaque. 

 Silva (1998) em sua análise atribui aos Kalunga elementos comparativos aos 

africanos, ao mencionar a provável existência de um dialeto de origem africana “idioma 

de senzala”, ao comparar a vegetação do cerrado com a africana, e ao descrever as 

tradições religiosas e traços da vida cotidiana. A noção de isolamento entretanto, é 

suavizada em relação a sua obra anterior, visto neste momento o autor afirma que o 

Kalunga viveu um isolamento geográfico nos tempos pretéritos, se adequando as 

mudanças que o agrupamento vem sofrendo no decorrer dos anos como mostra o 

trecho de seu trabalho a seguir: 

Vê se, portanto, que a comunidade Calunga - embora possa ter 

vivido período de normal isolamento ou encafuada em uma vida 

arredia, causada pela grande distância entre o local e o litoral e 

pela inegável carência de maior densidade demográfica regional, 

não pode figurar como o “ovo de Colombo” a ser descoberto; 

problema ou achado científico a ser transformado em objeto de 

pesquisa como algo que precisa ser desvendado. (1998 p.343) 
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Apesar de reconhecer a noção de isolamento referente ao agrupamento 

Kalunga como algo parcial e pretérito, elementos referentes à possível herança 

africana do grupo, refletida na língua falada e hábitos cotidianos locais, são fortemente 

utilizados nos trabalhos de Silva (1974) e (1998), sendo reutilizados no discurso 

referente à descrição e estudo do Kalunga na obra de Baiocchi, como veremos no item 

a seguir. 

2.2. Mari de Nasaré Baiocchi 

A antropóloga Mari de Nasaré Baiocchi desde fins da década de 1970, 

desenvolve trabalhos acadêmicos sobre grupos negros rurais em Goiás. Em 1983 a 

autora publicou o livro intitulado: Negros de Cedro, que trata a respeito de uma 

comunidade negros rurais em Mineiros/GO. Especificamente sobre o Kalunga, sua 

obra se faz bastante expressiva, assim como o Projeto Povo da Terra que representou 

importante elemento no processo de tombamento de seu território enquanto Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural da Humanidade. 

O que pretendemos neste momento é lançar alguns pontos de reflexão em torno 

da categoria isolamento presente na obra de Baiocchi, bem como demonstrar a estreita 

relação existente entre esta fonte literária à constante presença da categoria 

isolamento também nos textos expostos pela mídia em relação ao grupo Kalunga. 

Utilizaremos como referência bibliográfica cinco artigos intitulados: Calunga de (1982), 

Kalunga: liberdade e cidadania de (1984), Calunga- Kalunba: universo cultural de 

(1986), Kalunga: Povo da Terra de (1995), Kalunga e Barreirinho: mi-soso, malunda, ji-

nongogo, mi-embu, maka de (1996), Simpósio Kalunga: Políticas Públicas - Projeto 

Kalunga Povo da Terra (2002) e um livro intitulado: Kalunga: Povo da Terra de (1999) e 

a Cartilha intitulada Kalunga – estórias e textos de Baiocchi (1991). 

No Livro Kalunga: Povo da Terra Baiocchi (1999) dedica-se basicamente a 

descrever o agrupamento Kalunga, através da apresentação de suas características 

identitárias, culturais, econômicas e históricas, apoiada na pesquisa de campo e 

pesquisa documental desenvolvida desde a década de 1980, que já haviam sido 

publicadas nos artigos mencionados anteriormente. Nestes artigos, Baiocchi elabora 

descrições do grupo Kalunga, faz menção ao Projeto Povo da Terra, e inicia alguns 

aprofundamentos em assuntos específicos como cidadania e possíveis traços de 

herança africana no grupo. 

 A categoria isolamento aparece nos trabalhos mesclada a algumas noções do 

exótico e desconhecido, onde o Kalunga parece representar um grupo de costumes 

coloniais preservados por esse elemento, assim como Baiocchi assevera em trechos 

dos diferentes trabalhos a seguir: 
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Calunga até agora, não se situa no espaço e no tempo em Goiás. 

A geografia e a História não conhecem esta região apesar de ser 

extensa e conter de 5000 a mais indivíduos. “Dizem” sermos nós - 

o grupo de pesquisa - os primeiros estranhos a chegar lá. 

Este isolamento é ajudado pelo Rio Paranã e seus afluentes, que, 

em boa parte do ano inundam a única via de acesso, pois Calunga 

encontra-se em platôs e vales de serras à esquerda desse mesmo 

Rio. (Baiocchi, 1982) 

O povo Kalunga, isto é, das comunidades negro cafusas das 

margens direita e esquerda do Rio Paranã - Goiás, chamadas de 

Kalunga, no seu isolamento geográfico e histórico, social e 

econômico, criou sua representação simbólica de “indivíduo” - 

“cidadão”, diferente do conceito de cidadão absolvido e utilizado 

como parâmetro de pessoa e/ou indivíduo. (Baiocchi, 1984 p. 220) 

Na realidade os “agrupamentos isolados” nos vãos e platôs 

serranos, constituídos de negros, mulatos e cafusos, embora uma 

comunidade rural camponesa, guarda ainda em sua distribuição 

territorial e comportamentos o que é comprovado pela história oral. 

(Baiocchi, 1986 p. 78) 

Os Kalunga remete-nos à África quando o isolamento geográfico 

cultural possibilita a retificação das tradições e costumes. 

Metodologicamente são vistos como descendentes de escravos, 

que à deriva da sociedade institucional, constroem uma cultura 

própria, tendo como parâmetro sua história de grupo isolado. 

(Baiocchi 1995, p.37 e 1999 p. 12) 

Eles mantiveram seu modo de falar próprio, semelhante ao criolo 

(cf. Baiocchi 1991), estiveram desvinculados dos centros urbanos 

e isolados até a década de 1980, e persistiram na informação oral, 

o que possibilita hoje a apreensão desse inegável acervo literário, 

representado sobretudo por suas lendas e histórias, provérbios, 

jogos e encenações. (Baiocchi, 1996) 

A história do Projeto [Kalunga Povo da Terra] confunde-se com os 

anseios dos quarenta e oito núcleos de moradias distribuídos nas 

localidades Contenda, Kalunga, Ribeirão dos Bois, Vão do 

Moleque, Vão das Almas, “isoladas”, nos vãos e platôs das serras 
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Ursa, Mangabeira, Mocambo, Boa Vista, Bom Jardim, Bom 

Despacho, São Pedro, Moleque e Maquiné. As serras e morros 

fizeram a “defesa” do território, o rio Paranã e seus afluentes 

possibilitaram a fartura e sobrevivência. (Baiocchi, 2002) 

 Além da relação estabelecida entre isolamento e preservação da cultura e 

costumes coloniais no grupo Kalunga, há também a afirmação de que este grupo não 

havia sido tema de trabalhos científicos até a década de 1980, desconsiderando desta 

forma as menções feitas por Silva (1974), que cita a existência de interessados junto 

ao grupo Kalunga já na década de 1970. 

 Identificamos também no corpo teórico dos trabalhos dessa autora a tentativa de 

relacionar os costumes Kalunga à realidade africana. Tendência que estrutura o artigo 

intitulado: Kalunga e Barreirinho: mi-soso, malunda, ji-nongogo, mi-embu, maka, onde 

Baiocchi (1996), lista uma série de histórias e cantigas Kalunga, relacionando-as a 

literatura angolana segundo a classificação de Chatelain citado por Santilli in Baiocchi 

(1985). 

 Uma possível leitura desta constante iniciativa de encontrar semelhanças entre 

a cultura Kalunga e a cultura africana, poderia ser a busca por legitimar o grupo 

enquanto afro-descendentes, enquanto remanescentes de quilombo, como a autora 

sugere nos trechos que seguem: 

Enfim, os Kalunga habitam os 237.000 hectares de vales, rios e 

montanhas situados às margens direita e esquerda do Rio Paranã 

que, como o Rio Nilo ou Zaire na África, possibilitou a existência e 

formação de um povo e de uma cultura singular. (Baiocchi, 1999 p. 

24) 

Os Kalunga habitam a região norte do Estado de Goiás em 

206.000 hectares de vales, rios e montanhas situados as margens 

direita e esquerda do Rio Paranã, importante caudal que 

possibilita, como no rio Zaire (África), existência e persistência da 

vida. (Baiocchi, 1996 p.139) 

Sobre esta questão, a impressão obtida por nós em campo, foge a tendência de 

africanização do Kalunga, visto que não foram identificados dialetos de origem africana 

entre eles, e as práticas de agricultura e moradia estabelecidas no grupo, possuem um 

cunho regional, comum no interior do Estado de Goiás entre as populações rurais de 

baixa renda, que necessitam dos mananciais de água próximos para sustentar a 

agricultura de subsistência. 
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Outra interessante utilização da noção de isolamento nos trabalhos em pauta é 

o seu enquadramento enquanto adjetivo imposto ao grupo Kalunga, onde por diversas 

vezes a autora se refere ao grupo como “agrupamentos isolados” como segue em 

trecho abaixo: 

Os agrupamentos “isolados” assentam-se em duas microrregiões 

homogenias do Estado de Goiás e chapada dos Veadeiros – 

propriamente nos município de Monte Alegre a Cavalcante. 

Baiocchi (1986 p. 82) 

Por fim, apontamos, que a análise dos dados referentes ao isolamento nos 

trabalhos de Baiocchi selecionados neste momento, seguiram uma ordem cronológica 

partindo dos mais antigos até os mais recentes, onde observamos que a noção em 

questão, ainda se faz presente em artigos publicados no ano de 2002, mostrando 

assim que, mesmo diante das sensíveis modificações sofridas pelos Kalunga ao longo 

desses anos a noção de isolamento persiste como importante elemento de descrição e 

interpretação do grupo. 

Os trabalhos de Mari N. Baiocchi, também sugerem um certo processo de 

exotização do grupo Kalunga, não apenas em momentos que busca elementos comuns 

entre a cultura Kalunga e a África, mas também quando dentre outras questões atribui 

aos Kalunga um dialeto diferenciado. Esse processo pode ser observado, quando uma 

cartilha bilíngüe de autoria de Baiocchi foi introduzida na escola Kalunga, enquanto 

recurso didático, fator causador de muita polêmica na época, como nos mostra trecho 

da matéria exposta na folha de São Paulo no ano de 1995: 

A cartilha é uma aberração para uma comunidade negra. Branco é 

bonito e negro e feio nela, diz Ivana Leal, 28, do movimento negro 

unificado em Goiás. Ela ataca uma música sobre um rapaz que 

armou uma arapuca “pra pega moça bonita e também muié 

casada, mas pego um baita de um negão”. Baiocchi diz que não 

há preconceito algum em chamar um Kalunga de “negão”. É a 

forma como eles se tratam. (Carvalho, 1995 p.16) 

Diante da importância deste trabalho, para as reflexões que nos propomos a 

fazer em relação à categoria isolamento, dedicamos a seguir item específico, a fim de 

mencionar alguns pontos a respeito da Cartilha bilíngüe de Baiocchi. 

2.2.1. Escola Kalunga, Dialeto e o Falar Bilíngüe 

 A Escola, segundo Real (1996), existe nos agrupamentos Kalunga 

circunvizinhos à cidade de Monte Alegre de Goiás/Go desde a década de 1960. Porém, 
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a grade curricular obedecia ao calendário escolar e à merenda, bem como os livros 

didáticos fornecidos pela FAE, seguiam o padrão escolar aplicado em todo o Estado de 

Goiás2. 

Em 1991 surge o Projeto Kalunga Educação, um sub-projeto do 

Projeto Kalunga Povo da Terra, inspirado na proposta pedagógica 

de A Makárenko em “Poema Pedagógico”. Este projeto proposto 

pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás, em parceria com 

a Universidade Federal de Goiás, objetiva a “alfabetização de 

duas mil pessoas adultas do agrupamento da região dos Kalunga” 

atendendo a solicitação deste povo que dizia: “Precisamos 

aprender para não ficarmos para traz”. (Real, 1996 p.59) 

O material pedagógico básico utilizado no Projeto Kalunga Educação, foi à cartilha 

intitulada: Kalunga - estórias e textos, de autoria da antropóloga Mari de N. Baiocchi. A 

cartilha contém versos e estórias contadas por pessoas do agrupamento Kalunga. Segundo 

Real (1996), este conteúdo apresenta-se “no dialeto Kalunga paralelamente transcrito para a 

forma culta”. A própria autora (Baiocchi, 1991), anuncia que as estórias e versos utilizados 

na cartilha “apresentam-se de forma bilíngüe, destacando-se o modo de falar Kalunga”. 

 

FALA LOCAL VERSÃO PARA PORTUGUÊS 
Vai oiá mininim quem é. Vai olhar menino quem é. (O homem esperto 

p. 06-07.) 
Ai s’cabouse de cume tudo, inche. Ai, acabou de comer tudo, ficou satisfeito. (A 

mãe e a vaca p. 20-21) 
É meu fio. Lev’ele nu’a horta. Chega lá s’le 
pega ni cravo é home se pega ni rosa é 
muié. 

É meu filho, leva-o em uma horta. Lá 
chegando, se ele pegar no cravo é homem 
se pegar na rosa e mulher. (Chiquinha e Don 
Varão p. 34-35) 

 

Para Professora Heloísa Augusta Brito de Mello (1999), o dialeto é empregado 

para caracterizar uma certa uniformidade na fala de um grupo de indivíduos que faz o 

uso de uma determinada língua em uma determinada região ou classe social. 

Desta forma, o dialeto é utilizado para referir-se às manifestações lingüísticas 

locais que diferem da língua na sua forma tomada como padrão como elucida Mello 

(1999 p. 25). 

Fala-se dos dialetos regionais de maneira a designar qualquer 

forma local da língua, como, por exemplo, o Dialeto de São Paulo, 

o Dialeto de São Luiz (...). 
                                                 
2 Esta situação ainda persiste no agrupamento Kalunga Engenho 
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 Pelo contato que tivemos com os indivíduos do grupo Kalunga, em diversas 

circunstâncias, em que a expressão oral fundamentou toda a obtenção de informações 

do grupo, notamos que a expressão verbal do Kalunga pode ser compreendida como 

um falar regional e/ou falar local, o que corresponde a um subsistema idiomático, visto 

que a linguagem deste grupo apresenta matizes próprios dentro de sua estrutura 

regional, com traços pouco diferenciados, cujo uso está referenciado à circunscrição 

geográfica. 

 A linguagem no agrupamento Kalunga não chega a constituir um dialeto próprio, 

no máximo talvez possa ser considerada como um dialeto regional, visto que as 

variações lingüísticas apresentadas pelo grupo não têm base fixa na questão étnica, ou 

seja, o Kalunga não utiliza recursos da língua africana aliada à língua portuguesa. 

 De acordo com Mello (1999), no entanto, vários autores da área lingüística, 

preferem ao invés de utilizar o termo dialeto, que é freqüentemente de uma maneira 

errônea associado à idéia de línguas primitivas ou rudimentares e costuma estabelecer 

padrões lingüísticos certos ou errados, bonitos ou degenerados, utilizar o termo 

variedades ou variantes lingüísticos. Sugerindo que o termo dialeto seja aplicado com 

bastante restrição, evitando atribuir-lhe significado negativo. 

 Um estudo de campo, como o que fizemos no agrupamento Kalunga, nos leva a 

crer que estes apresentam uma variedade regional da língua, no seu falar, denotando 

um certo distanciamento da língua padrão, que não chega a apresentar estruturas 

lingüísticas que alcancem a categoria de língua. O povo Kalunga fala como o exige a 

sua comunidade lingüística; mesmo que não corresponda ao pensamento dos 

gramáticos, mas que atenda ao que já se disse e tradicionalmente se diz no grupo 

considerado. 

Em Kalunga – estórias e textos de Baiocchi (1991), as histórias e textos 

expostos na linguagem regional, contados pelos Kalunga, são perfeitamente 

compreensíveis como verificável em trecho que segue: 

O home foi comprô trem na mão da barata, comprô na mão do 

galo, compro na mão da raposa, comprô na mão da onça, o 

derradero foi o cachorro e trato o dia certo para os bicho í lá na 

casa dele pra ele pega. (Baiocchi,1991 p. 06) 

Desta maneira acreditamos que o grupo Kalunga apresenta variedades 

lingüísticas semelhantes à dos grupos interioranos do Estado de Goiás, sertanejos, 

grupos rurais, que mantêm o padrão regional na fala, ou seja, reproduzem a forma 

local da língua. A inserção de uma cartilha bilíngüe na Escola Kalunga, como forma de 

 11404 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

adequar o ensino à sua condição de agrupamento negro rural, merece reflexões, visto 

que tal recurso didático, ao invés de oferecer conhecimento sobre o passado político e 

histórico do grupo, entre outros elementos, apenas reforça uma idéia de primitivismo e 

exclusão. 

Alguns esforços têm sido feitos nesta direção. O Ministério da Educação, o 

Departamento de Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino Fundamental DDSE e a 

Secretaria de Educação Fundamental vêm desenvolvendo o Projeto Vida e Histórias 

das Comunidades Remanescentes de Quilombo no Brasil, cujo objetivo é criar canais 

de acesso à história política e cultural dos quilombos e promover o fortalecimento da 

construção da sua auto-imagem. Visa ainda proporcionar aos professores e alunos do 

Ensino Fundamental subsídios para conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 

sócio cultural brasileiro. 

O lançamento da exposição de fotografia Kalunga e o livro “Uma História do 

Povo Kalunga” em outubro de 2001 marcaram os primeiros passos deste projeto. A 

seguir serão iniciados os esforços em torno da formação de professores para atuarem 

no agrupamento Kalunga, trabalho este que se estenderá para outras áreas de 

remanescentes de quilombo3. 

O livro texto Uma História do Povo Kalunga descreve a origem, a formação dos 

quilombos e a história do cotidiano do povo Kalunga. O livro está sendo utilizado nas 

escolas dos agrupamentos e nas escolas das cidades vizinhas que recebem crianças 

Kalunga de primeira a quarta série do ensino fundamental, podendo assim 

proporcionar aos alunos a oportunidade de reapropriação de sua história. 

Segundo depoimento da Professora Deuselina Francisco Marques, natural do 

Engenho e residente na cidade de Cavalcante/GO, o Livro Uma História do Povo 

Kalunga, retrata bem a realidade do grupo, trazendo uma importante contribuição a 

respeito de sua história, contando ainda com a participação dos Kalunga em sua 

elaboração como relata a seguir: 

Eu sempre leio aquele livro Kalunga. A Glória Moura4 ela fez 

aquele livro e ela procurou agente que conhece o Kalunga pra 

fazer o livro, ela sempre mandava uns textos pra eu dar uma 

olhada e tinha muita coisa que ela pegava lá fora que não era 

verdade aí eu dizia: olha dona Glória não tem isso aqui não, não é 
                                                 
3 Apesar da dificuldade operacional do termo remanescente de quilombo, utilizamo-lo por ser este o 
termo legal direcionado aos agrupamentos negros rurais, já identificados e reconhecidos segundo o 
Art. 68 do Ato das Disposições Legais.  
4 Antropóloga que desenvolveu pesquisa em uma área de quilombos contemporâneos. Coordenadora 
Geral do Projeto História Kalunga que resultou no referido livro. 
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verdade, ai ela falava: então eu vou parar minha gente porque eu 

quero é a verdade. Então aquele livro está bem escrito. Eu ainda 

tenho alguns textos dele ai. (Deuselina Francisco Marques, 43, 

Cavalcante 24/03/2003) 

Pelo que foi possível observar junto às escolas de Cavalcante/GO e do 

Engenho, o livro é bem aceito, sendo utilizado da segunda a quarta série, visto que as 

professoras julgam ser de difícil adaptação a primeira série do ensino fundamental pela 

carga literária do mesmo. 

Julgamos que em comparação com a cartilha bilíngüe de Baiocchi (1991), este 

material tem a contribuir em termos históricos, culturais e sociais na realidade Kalunga, 

rompendo com o estigma do atraso e da inferioridade do sertanejo sugeridas neste 

primeiro trabalho, contribuindo para o resgate da auto-estima e a reafirmação social do 

Kalunga enquanto negro. 

Ao final desta reflexão que nos propomos a fazer em tornos dos trabalhos de 

Mari N. Baiocchi, não poderíamos deixar de mencionar a importância documental, 

histórica e política de sua obra. Todavia, acreditamos que as questões referentes ao 

isolamento e seus desdobramentos como exotismo e mistificação do grupo Kalunga 

ainda se fazem presentes em outros trabalhos acadêmicos que tiveram claramente sua 

influência teórica, mesmo diante das inúmeras modificações sócio-culturais e políticas 

que o grupo Kalunga vem sofrendo ao longo dos anos. 

O trabalho de Aldo Azevedo Soares é um claro exemplo da continuidade desta 

linha de pensamento acerca da categoria isolamento perante a realidade do Kalunga. 

Diante disto daremos início neste momento ás reflexões em torno desta obra. 

2.3. Aldo Azevedo Soares 

Na mesma linha de pesquisa de Baiocchi, identificamos a dissertação de 

Mestrado em Direito Agrário de Aldo Azevedo Soares, que trata a questão da cidadania 

Kalunga. Neste trabalho, Soares (1993), faz uma contraposição entre uma forma 

peculiar de cidadania e a conquista da cidadania plena segundo dois momentos 

distintos na história do Kalunga, que se firmam no antes e no depois da fundação do 

Sítio Histórico Kalunga e tombamento da área como Patrimônio Cultural da 

Humanidade. 

Em um amplo e complexo trabalho, Soares (1993) realiza uma série de analises 

documentais, informações orais , análise de leis e documentos que fazem parte desse 

processo de institucionalização do Sítio Histórico Kalunga, onde cidadania representa a 

principal categoria de analise de seu trabalho. 

 11406 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A idéia de isolamento, irá aparecer principalmente junto às partes dedicada à 

descrição e historização do grupo Kalunga, onde Soares (1993) utiliza como principal 

referência bibliográfica os trabalhos de Baiocchi que participou do processo de 

elaboração de sua dissertação de mestrado enquanto orientadora. 

Várias foram às referências ao isolamento referentes ao grupo Kalunga no 

decorrer do trabalho de Soares (1993), como demonstram os trechos a seguir: 

Eles têm um mundo próprio. São uns povos formados por 

comunidades isoladas, onde têm status de cidadãos, utilizando-se 

de normas impostas pelo direito natural e decorrente dos 

costumes vivenciados há mais de dois séculos. (Soares, 1993 p. 

36) 

Nação vem do verbo latino nascere – conjunto de pessoas da 

mesma origem racial. Trata-se de um conjunto de habitantes de 

um mesmo espaço geográfico (território) que tem as mesmas 

aspirações, tradições e interesses, com a unidade grupal por meio 

de lideranças das comunidades isoladas advindas de tronco 

comum que são os quilombos dos fugitivos do cativeiro, no final do 

século XVIII. 

O quilombo Kalunga não foi destruído. Permaneceu. Prosperou. 

Criaram-se comunidades isoladas na região, permanecendo 

naquele ambiente camponês as mesmas tradições dos quilombos. 

O instinto de defesa, os meios de manutenção da segurança da 

população e outras formas de se evitarem os males que vinham de 

fora, foram ali mantidos por anos a fio, o que disfarçadamente 

ainda existe. (Soares, 1993 p. 45). 

Semelhante a análise de Mari de N. Baiocchi, Soares (1993) trata a categoria 

isolamento enquanto adjetivo para o grupo Kalunga, utilizando o termo comunidades 

isoladas quando se refere aos mesmos. 

O isolamento ainda é relacionado à noção de grupo coeso, cujo status de 

cidadão se dá de forma própria, diferenciada segundo esta condição de grupo isolado, 

que persiste mesmo diante das narrativas das conquistas alcançadas pelo grupo em 

âmbito social, político e econômico. 

Esta postura, entretanto, não é percebida claramente no trabalho de Ana Van 

Meegen Silva, onde a noção de isolamento apesar de existir e nortear os pressupostos 
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de descrição do grupo, aparece de forma mais amena, não se estendendo aos dias 

atuais, como veremos a seguir. 

2.4. Ana Van Meegen Silva 

 O trabalho de conclusão do curso de graduação em Antropologia Cultural de 

Ana Van Meegen Silva, desenvolvido em um dos núcleos Kalunga próximo à cidade de 

Monte Alegre de Goiás , trata de descrever a identidade étnica deste grupo que não foi 

especificado na obra, tendo sido denominado genericamente enquanto Kalunga . 

 Silva (1999) divide seu trabalho em duas partes, sendo que na primeira dedica-

se a discutir a questão do negro no Brasil, onde discorre sobre tráfego negreiro, 

quilombos e seus remanescentes nos tempos de hoje. A segunda parte será dedicada 

à descrição do grupo Kalunga sob os vários aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais. 

 Em relação à categoria isolamento a autora, só faz alusão a esta condição em 

um único momento na segunda parte de seu trabalho quando inicia o processo de 

descrição do grupo, como transcrito abaixo: 

Os Kalunga são uma comunidade que por muito tempo viveu 

isolada de outros grupos sociais, vivendo do que plantavam 

conseguiam fabricar com os apetrechos que a natureza da região 

lhes oferecia, mostrando a criatividade da comunidade em 

conseguir adaptar suas vidas ao meio ambiente local em todas as 

dimensões comunitárias, seja na organização familiar ou na 

manifestação religiosa. (Silva,1999 p.38) 

Desta forma Silva (1999), apesar de utilizar a noção de isolamento total do 

grupo, o faz num tempo pretérito, não o reutilizando o termo novamente em momento 

algum de seu trabalho. Uma possível leitura desta abordagem seria que a autora 

sugere que na atualidade este isolamento tenha se modificado ou não exista mais, 

questão esta que entra em divergência com trabalhos expostos anteriormente, 

demonstrando uma certa relativização do termo. 

Esta relativização da categoria isolamento também se faz presente no trabalho 

de Rosolindo Neto de Souza Vila Real (1996), visto que o autor refere-se a um 

isolamento em âmbito geográfico, e não um isolamento sócio-cultural e político como 

foi expresso nos trabalhos anteriores. Diante disto passaremos então ao apontamento 

de questões referentes à obra de Vila Real (1996). 
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2.5. Rosolindo Neto de Souza Vila Real 

A pesquisa de Rosolindo Neto de Souza Vila Real consiste em uma dissertação 

de mestrado em Educação cuja temática trata de uma discussão a respeito da Escola 

Kalunga (1996). Vila Real é natural da cidade de Monte Alegre de Goiás/GO e narra 

em seu trabalho o contato estabelecido entre ele e a existência dos Kalunga desde seu 

tempo de criança. Fator esse que parece contribuir para uma diferente apresentação 

do grupo no corpo de seu trabalho, bem como no bojo de suas preocupações 

acadêmicas e sociais. 

 A principal preocupação de Vila Real (1996) é buscar compreender o papel da 

escola no universo Kalunga, contrapondo as condições oferecidas por esta instituição 

ao Kalunga diante de toda exigência estabelecida na realidade atual à delicada 

necessidade de preservação da identidade do grupo. 

Seu trabalho apresenta um belo e extenso acervo fotográfico, um momento de 

descrição histórica sobre a constituição do grupo Kalunga, informações sobre o projeto 

de educação aplicado nesta realidade, bem como descreve a escola Kalunga, tendo 

como universo de pesquisa os núcleos próximos à cidade de Monte Alegre/GO, onde o 

autor não especifica os grupos trabalhados denominando-os genericamente enquanto 

Kalunga. 

Em relação à categoria isolamento, Vila Real (1996) a apresenta apenas 

enquanto isolamento físico, elucidando que mesmo diante deste obstáculo o Kalunga 

mantém contato com grupos externos desde a década de 1940, período que marca a o 

fenômeno de ocupação econômica da Região Centro-Oeste conhecido por “marcha 

para o oeste”. 

O autor menciona que este marco nacional aliado à precária condição de vida 

no campo impulsionou deslocamentos de várias pessoas do grupo Kalunga para 

cidades como Brasília/DF, Goiânia/GO e outras, demonstrando que o Kalunga mesmo 

diante de um certo isolamento geográfico, mantém uma expressiva mobilidade 

espacial, capaz de propiciar contatos entre o grupo e o meio urbano, modificando e 

acrescentando costumes de variadas naturezas, como indica Vila Real (1993 p. 2): 

Dois fatos me chamaram a atenção nesta visita: primeiro, eles já 

vestiam calça jeans e camiseta em substituição as roupas de 

algodão que eles mesmos teciam, ouviam música e dançavam 

forró ao som do rádio-gravador em lugar da súcia e do som do 

tambor de couro. Percebi naquele instante que o isolamento 
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geográfico não impedia o acesso aos bens culturais do mundo dito 

civilizado... 

Identificamos a categoria isolamento, apenas neste parágrafo na introdução do 

trabalho de Vila Real, não existindo qualquer outra menção desta natureza nas demais 

partes de sua obra. 

2.6. Cleyde Rodrigues Amorim 

 A antropóloga Cleyde R. Amorim, em sua tese de doutorado em antropologia 

social, intitulada: Kalunga: a construção da diferença, se propõe a analisar quais 

influências sócias e identitárias causadas pelos processos de tombamento a área 

Kalunga como Sítio Histórico e a conseqüente interação com outros segmentos da 

sociedade envolvente neste grupo. 

 Em relação à noção de isolamento, a autora se opõe ao uso indiscriminado do 

termo, afirmando sua inexistência devido a todo processo de interação que o 

agrupamento Kalunga vem passado ao longo do tempo. 

 Amorim (2002) analisa a utilização da noção de isolamento na mídia, 

demonstrando as abordagens utilizadas, que relacionam o mundo civilizado X o mundo 

isolado do atraso e da selvageria, da rusticidade. Apesar de utilizar trechos de 

trabalhos acadêmicos, não se remete a academia enquanto veículo de disseminação 

da idéia de isolamento. 

Diante dos autores indicados nesta sucinta análise, acreditamos que os 

principais pontos de reflexão a serem destacados serão as questões referentes à 

correlação comumente apresentada entre os elementos isolamento, manutenção da 

cultura, herança cultural africana. Identificamos uma busca de elementos comparativos 

entre o agrupamento Kalunga com a idéia jurídica de quilombo, ou seja, agrupamento 

remanescente de negros fugidos que vivem isolados e independentes no sertão 

goiano. A paisagem africana também é constantemente comparada a do sertão goiano 

como forma de imposição ao grupo de um status de isolamento cultural e geográfico. 

Tais atribuições sugerem um processo de exotização do grupo, demonstrando 

uma aparente necessidade dos autores em afirmar a manutenção da cultura e 

costumes do agrupamento Kalunga contemporâneo de acordo com as características 

dos prováveis antepassados quilombolas ainda nos dias atuais, desconsiderando 

assim, as diversas possibilidades de origem do grupo, como por exemplo, as já 

referidas “terras de preto”. O processo de exotização também foi relacionado a língua 

falada nos agrupamentos Kalunga, que foi alvo de teorias dúbias que parecem tentar 
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relacionar o Kalunga com um passado africano que muitas das vezes o próprio grupo 

desconhece. 

Todavia, o fenômeno isolamento não está presente apenas nos trabalhos 

acadêmicos, mais possui uma considerável expressão também no universo da mídia, 

quando o tema em pauta é o grupo Kalunga. 

Diante disto, nos propomos neste momento, lançar pontos de discussão a 

respeito da forma com que a noção de isolamento e suas ramificações são 

apresentados na mídia, bem como identificar possíveis relações existentes entre os 

trabalhos acadêmicos e este veículo de informação. 

3. MÍDIA E DISSEMINAÇÃO DO MITO DO ISOLAMENTO 

Toda a fundamentação teórica que embasou o processo de “descoberta e 

apresentação” do agrupamento Kalunga ao domínio público, como já mencionado, se 

fez carregada de mitos e crenças, muitos de origem ainda colonial. O isolamento, 

todavia, foi um dos mais difundidos e enaltecidos elementos de composição das várias 

descrições apresentadas acerca do grupo em cenário nacional. 

Assim como nas descrições científicas, a mídia constrói seus trabalhos de 

divulgação a respeito do agrupamento Kalunga sobre todo um ideário exótico e 

misterioso referente aos agrupamentos negros rurais. 

É verdade que muitos artigos têm cunho de denúncia em relação às questões 

dramáticas vividas pelo grupo em referência aos conflitos pela terra e as más 

condições de vida, onde saúde, educação, moradia e subsistência ainda se dão de 

forma precária na grande maioria dos agrupamentos. No entanto, é comum aparecer o 

atributo de isolado em relação ao Kalunga nos momentos dedicados à descrição 

geográfica, sócio-cultural e histórica do grupo em artigos mais antigos próprios da 

década de 1990, sendo o conceito amenizado nos mais recentes, sem é claro tecer 

generalizações sobre este fato. 

Em artigo apresentado pela folha de São Paulo em agosto de 1995, o jornalista 

Mario César Carvalho, denuncia a tomada de terras dos Kalunga por invasores e a 

ameaça da Usina de Furnas em alagar 80% de seu território com a construção de 

barragens. Neste artigo o autor, descreve o agrupamento Kalunga segundo algumas 

peculiaridades culturais e sociais do grupo, relacionadas à herança africana atribuída a 

arquitetura das casas, a forma de realização das festas religiosas e a própria paisagem 

do norte goiano. (Anexo. 1) 
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 O agrupamento usado como referência é o do Vão de Almas que apresenta 

uma espécie de isolamento peculiar segundo a constituição do território que o abriga, 

montanhoso sem estradas e de difícil acesso. Ocorrer assim uma generalização do 

Sítio Histórico Kalunga que é descrito segundo a realidade de Vão de Almas, não 

sendo citados os agrupamentos como Engenho cuja acessibilidade se dá de forma 

bastante diferenciada. 

O isolamento foi exposto em um item à parte no artigo, sendo atribuído à 

dificuldade de acesso, num percurso feito somente a cavalo segundo a realidade do 

Vão de Almas. É feita ainda referência às festas religiosas de império, à construção 

das casas, a forma de comércio afirmando que quase “não se usa dinheiro”, ao 

contrário que verificamos em campo e por fim remete-se a uma espécie de batuque 

com tambores que relembram a África, que provavelmente deve ter sido ouvido durante 

as festas do império onde os Kalunga tocam forró utilizando sanfonas, violas e uma 

espécie de pandeiros de couro como o descrito a seguir: “Os batuques em tambor de 

madeira com couro de veado, parecem saídos da África”. (Carvalho. 1995 p. 16) 

Estavam tão isolados que cultivavam tradições africanas e 

européias como a coroação do imperador, os tambores feitos de 

troncos e o latim nas rezas. (idem) 

Outro interessante artigo cujo objetivo é descrever o agrupamento Kalunga, 

segundo suas características sócio-culturais e históricas é o de Cinira Barbosa, 

publicado pela revista Sem Fronteiras em novembro de 1996. 

As semelhanças com artigo de Carvalho (1995) são muitas, onde o isolamento e 

a relação do Kalunga com a África se fazem constantes referentes à forma de 

construção das casas, as práticas religiosas e os festejos. O agrupamento de 

referência parece ter sido também o do Vão de Almas, pela descrição da localidade da 

festa e pelos santos festejados. Assim a descrição do Sítio Histórico também é feita de 

forma genérica segundo a realidade de um único agrupamento, desconsiderando que 

há inúmeras diferenças entres os vários agrupamentos que compõe o território 

Kalunga. 

O Kalunga é apresentado com um grupo cuja cultura se apresenta sem qualquer 

interferência externa como assevera Barbosa (1996 p. 16): 

O fato de os Kalunga terem permanecido distantes dos centros 

urbanos, num lugar inóspito e de difícil aproximação, acabou 

fazendo deles um dos poucos remanescentes negros que quase 

não sofreram influências externas em seu modo de vida. 
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Barbosa (1996 p. 17) utiliza o isolamento como sinônimo de liberdade, mas 

acentua o atraso o grupo afirmando que este está parado no tempo, como podemos 

verificar abaixo: 

Na perspectiva do mundo moderno, os Kalunga assemelham-se a 

uma comunidade parada no tempo, um exemplo de atraso e 

necessidade de progresso. No entanto é justamente esse suposto 

atraso a prova concreta do preço pago pelos descendentes 

daqueles que buscaram no isolamento o único meio de conquistar 

a própria liberdade. 

Desta forma a autora deixa de considerar que o Kalunga compartilha a mesma 

realidade de sertanejos pobres espalhados por várias localidades no Brasil, sejam 

quilombolas ou não. 

A autora faz ainda uma alusão à questão da problemática da terra Kalunga, 

demonstrando o processo de grilagem e a tentativa de frear o processo de 

expropriação do Kalunga de sua terra. Sendo que na sua exposição o item de maior 

destaque, vem a ser mesmo o isolamento relacionado à condição de quilombola., no 

entanto, o item de maior destaque deste artigo. 

Em setembro de 2001, foi publicado no jornal O Popular, uma matéria de Marília 

Assunção, intitulada: Jovens calungas migram para estudar, referente à migração no 

Sítio Histórico Kalunga, devido principalmente à falta de escolas que ofereçam ensino 

superior a quarta série do ensino fundamental e devido às péssimas condições de vida 

que obrigam o Kalunga a migrar em busca de trabalho. A parte dedicada à descrição 

histórica do grupo não faz alusão ao isolamento, onde o Kalunga é descrito como 

remanescente de quilombo originários dos negros fugidos das minas de ouro no 

período colonial. O artigo além de apresentar o crescente processo de migração, 

denuncia as questões referentes à problemática que envolve os conflitos de terra na 

região, bem como as perspectiva para o desenvolvimento da escola e de atividades 

que possibilitassem a permanência do Kalunga no campo. (Anexo 2) 

Os artigos de Carvalho (1995) e Barbosa (1996), expostos inicialmente, 

demonstram a tendência que havia na década de 1990, em exotizar o Kalunga, 

sugerindo uma propriedade do processo de descoberta pelo qual o grupo passava, 

onde o isolamento representava uma das mais fascinantes características do grupo. 

Nos artigos mais recentes, a idéia do isolamento ainda persiste, mas parece 

perder sua força, talvez pelo fato do Kalunga ter conquistado destaque nacional nas 

lutas que encampa pela autonomia e continuidade do grupo. Talvez pelas constantes 

 11413



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

denúncias que o Kalunga faz sempre que possível, da falta de condições de vida no 

campo que vem obrigando o grupo a buscar novas alternativas como a migração. 

 Existem ainda os artigos ou propagandas ligadas à atividade turística no 

território Kalunga que são facilmente encontrados em expressiva quantidade nos meios 

de comunicação, principalmente na internet, onde a apelação à condição de 

comunidade quilombola isolada referente aos agrupamentos do Sítio Histórico Kalunga 

parece ser uma das formas de atração do turista para o local, juntamente com a 

exposição da rica fauna e flora que a região da Chapada dos Veadeiros oferece. Nos 

artigos desta natureza, dificilmente aparecem questões sociais e políticas que afligem 

os grupos Kalunga, como exposto nos trechos a seguir: 

Mas o que levaria alguém a percorrer 100 km além de Alto Paraíso 

para chegar a Cavalcante? Anote aí: em primeiro lugar as mais de 

150 cachoeiras de águas cristalinas da região. Em segundo a 

tranqüilidade de um lugar pouco conhecido e que preserva ainda o 

ritmo de uma cidade interiorana, com suas festas e tradições que 

remontam ao século XVIII. Ou seu rico artesanato, ou suas águas 

quentes - e quando digo quente, é quente de não se conseguir 

ficar embaixo de seu jato - ou por abrigar em seu território o 

quilombo mais importante do Brasil, o Sítio Histórico Kalunga. Mas 

tem e oferece muito mais que isso... 

A área Kalunga, situada no nordeste do município, com mais de 

230 mil hectares de cerrado protegido, é a maior comunidade 

remanescente de quilombo do Brasil, com cerca de 4.000 cidadãos 

que só tiveram contato com a "civilização" há menos de 30 anos - 

um povo mágico de forte sangue negro.(disponível em 

www.confraria.da.ru/) 

A folha da Confraria da Cultura expressa claramente essa tendência em 

transformar o Kalunga em atração turística no local, devido sua condição de 

remanescente de quilombo e de agrupamento dito isolado, onde o autor afirma que os 

Kalunga “só tiveram contato com a "civilização" há menos de 30 anos - um povo 

mágico de forte sangue negro”. 

Assim, mesmo diante de todos os depoimentos expostos neste trabalho que 

provam a existência da mobilidade espacial do Kalunga, em relação às cidades 

vizinhas e grandes centros, desde a década de 1930 segundo informações orais do 

próprio grupo, o estereótipo de povo isolado perdura, sendo utilizado agora como 

propaganda turística. 
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Nesta mesma linha de pensamento, foi realizado o Projeto Trilha Kalunga, que 

resulta de dois programas desenvolvidos pelo Sebrae-Goiás, que são Caminhos para o 

Desenvolvimento Sustentável de Goiás e Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentável. 

O Projeto Trilha Kalunga foi realizado entre os dias 08 a 15 de outubro de 2002, 

contando com a participação de uma equipe de 15 técnicos, guias e cientistas 

especializados em ecossistema e biodiversidade, cujo objetivo foi percorrer 164km de 

mula as terras dos Kalunga, a fim de testar na prática, a implantação do ecoturismo e 

do turismo de aventura na região. Durante todo percurso houve transmissão diárias de 

notícias pela internet através do site www.portalcalunga.com.br (Bezerra, 2002) 

O projeto visa à implantação de uma atividade capaz de oferecer ao turista um 

percurso onde lhe será proporcionado um contato com a rica fauna a flora do norte 

goiano bem como à cultura do agrupamento quilombola Kalunga, que participará do 

programa oferecendo hospedagem em suas casas, o aluguel de animais, a venda de 

comida e artesanatos e o mais importante, a exposição de sua história e cultura como 

demonstra parte da justificativa do Projeto Trilha Kalunga a seguir: 

Desta forma, o ciclo de, “receber, alugar cavalos, fazer comida, 

oferecer guias, comunicar-se, vender produtos nativos, mostrar a 

cultura” , será realizado na íntegra durante a expedição. Esta ação 

interativa, permitirá aos Calungas, descobrirem o grande potencial 

de negócios no turismo, justificando a participação da comunidade 

no projeto proposto pelo SEBRAE e, como conseqüência, o 

estímulo para a preservação de sua identidade étnica e toda a sua 

cultura, necessário para continuar oferecendo este diferencial aos 

visitantes e pesquisadores. (disponível em 

www.portalcalunga.com.br) 

O grande problema, entretanto, quando se parte para exposição da cultura 

Kalunga, é que o turista espera ver um povo diferente, exótico e isolado, como aquele 

exposto pela mídia e não sertanejos que vivem à margem da fronteira em situação de 

miséria como ocorre na realidade, daí começam as discussões acerca da preservação 

da cultura Kalunga, que renderam e ainda rendem muitas controvérsias, ao ponto que 

fica claro que a preservação da identidade étnica e características atuais do grupo é 

fator indispensável para implantação do projeto. 

Em entrevista ao jornal Folha Regional de Formosa/GO, com artigo publicado 

em Fevereiro/Março de 2003 pelo jornalista José Negrão, o Sr. Sirilo dos Santos Rosa, 

um dos representantes do agrupamento Kalunga Engenho, aparece enunciando uma 
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frase que serve de destaque na abertura do jornal que expressa a aversão do Kalunga 

a essa tentativa de preservação de sua cultura que culmina na preservação das mas 

condições de vida no agrupamento: “Podem explorar nossa história, podem preservar 

nossa cultura, mas não explorem nossa boa fé e não preservem a nossa miséria.” 

Quando indagado por nós a respeito da implantação do turismo na região em 

nosso ultimo trabalho de campo em março de 2003, o Sr. Sirilo declara que a atividade 

turística será muito benéfica oferecendo trabalho e melhores condições de vida para o 

grupo em vários aspectos, desde que os Kalunga sejam respeitados assim como o 

meio ambiente, sendo um incentivo a mais para frear o expressivo processo de 

migração que vem assolando o Engenho, fator esse que causa grande preocupação 

aos que ficaram bem como os representantes políticos de Cavalcante, devido às 

péssimas situações que os migrantes têm encontrado no meio urbano devido à falta de 

qualificação e oferta de trabalho entre outros problemas. 

Além dos projetos para implantação e incremento do turismo na área Kalunga, 

encontramos ainda sites na internet destinados a descrever aventuras e esportes 

radicais como a folha Adrenalina Pura que não expõe a autoria do artigo. Neste site é 

descrita a aventura de um grupo de turistas no Engenho em visita a cachoeira de Santa 

Bárbara, onde é muito comum o aparecimento de turistas para prática de rapel nas 

cachoeiras, fator verificado por nos durante o último trabalho de campo no Engenho. 

Ao participar aos leitores a origem do grupo Kalunga, o autor desconhecido, 

narra uma interessante história, que retrata bem o conceito que ainda se tem em 

muitos segmentos acerca do agrupamento Kalunga: 

No dia seguinte fomos para o Engenho, nome de um povoado 

Kalunga. É um povoado formado por ex-escravos, que agora 

vivem em comunidades por entre as serras da Chapada. Existe 

uma história que diz que um povoado mais distante, que vive num 

lugar chamado "Vão do Moleque", descobriram há pouco tempo 

que a escravidão foi abolida. Este pouco tempo significa uns 20 

anos! Dá pra imaginar um povo, vivendo em 1980, que ainda 

achava que existe escravidão? Que loucura! Um povo que não tem 

contato com o mundo há tanto tempo!!! Mas a história vai mais 

além: diz-se que, quando inventaram as urnas eletrônicas, 

resolveram que este povo deveria votar. Foram pessoas treinar 

estes Kalungas para utilizar as urnas eletrônicas. Só que, no dia 

da eleição, as urnas chegaram de helicóptero... morreram crianças 
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e adultos de susto. Que absurdo!!! (matéria disponível 

em:www.adrenalinapura.com.br) 

 Assim, faz se necessário refletir sobre o peso que o termo isolamento tem tido 

para o Kalunga, a partir do momento que este traz uma carga ideológica que passa a 

idéia pejorativa do atraso, primitivismo, da ignorância, da inferioridade, entre outros 

adjetivos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos então, que a idéia de isolamento, disseminada pela mídia e pela 

academia, com toda sua carga de significados, intensifica os estereótipos em relação 

aos habitantes de agrupamentos negros rurais, pelas populações externas, 

reproduzindo a idéia de atraso e inferioridade do sertão e de seus habitantes em 

relação à metrópole. 

Desta forma, o Kalunga torna-se um ser diferenciado, tanto pela raça quanto 

pela condição de “matuto”, de homem do campo. Esta tendência, segundo suas 

escalas de valores sociais, extremamente excludentes, conduz o negro Kalunga à 

marginalização, onde o Kalunga é visto, no meio externo aos seus agrupamentos, 

como seres que expressam o limite entre o humano e o desumano, entre a civilização 

e a barbárie, no lado de lá da fronteira, se consideramos fronteira como “... o limite do 

humano... a fronteira da humanidade, além dela está o não humano, o natural o 

animal...” (Martins, 1997). 

Este quadro sugere então o repensar do termo isolamento, para que o Kalunga 

possa promover o fortalecimento da construção da sua auto-imagem enquanto negro 

rural, tendo acesso às reflexões em torno da história política e cultural dos quilombos e 

da raça negra no Brasil, podendo preservar a sua cultura sem ser obrigado a preservar 

a falta de condições de subsistência, a situação de submissão àqueles que invadiram 

as suas terras, a falta de saúde, educação e moradia dignas de cidadãos brasileiros 

como são. 
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