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RESUMO 

Este trabalho aborda as práticas culturais nas comunidades Diadema e Ribeirão dos 
Bois no território kalunga, e o impacto que causa o desinteresse dos jovens por 
estas manifestações. A pesquisa aponta que a falta de políticas publicas no âmbito 
da Educação e da economia, é um fator que contribuí no processo de migração dos 
jovens da comunidade, implicando no enfraquecimento da cultura local. Dessa 
forma, o presente trabalho pretende contribuir com a valorização da cultura local, e 
elevar a consciência da juventude sobre a importância das tradições que foram 
passados de geração para geração, fazendo um registro descritivo das práticas 
culturais existentes, quando elas acontecem e porque são importantes na formação 
da identidade cultural do povo kalunga. Para fundamentação teórica, recorremos aos 
estudiosos e teóricos: Bogo( 2009), Costa (2013), Haddad (2012), Molina e Sá 
(2012), Monteiro( 2010), Rosa (2013), Santos(2006) e (Tardin 2012)   

Palavras chaves: Práticas culturais; Valorização da cultura. Juventude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This paper focuses on cultural practices in the Diadema and Ribeirão dos Bois 

communities in kalunga territory, and the impact that causes the lack of interest of 

young people in these demonstrations. The study found that lack of public policies on 

education and the economy, and a factor that contributed to the migration process of 

the local youth, resulting in the weakening of the local culture. Thus this study aims to 

contribute to the enhancement of local culture, and raise youth awareness about the 

importance of the traditions that have been passed from generation to generation, 

making a descriptive record of existing cultural practices when they happen and why 

they are important in formation of the cultural identity of kalunga people. For 

theoretical background, we turn to scholars and theorists. Bogo (2009) Costa (2013), 

Haddad  (2012), Molina and Sá (2012), Monteiro (2010), Rose 2013), Santos (2006) 

Tardin (2012). 

Key words: Cultural Practices; appreciation of culture; youth. 
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INTRODUÇÃO  

  

Esta pesquisa busca analisar as práticas culturais nas comunidades Diadema 

e Ribeirão dos Bois que fortalecessem a identidade cultural desse povo. A 

motivação em tratar desse assunto surgiu do desejo de não deixar apagar na 

memória dos jovens os ensinamentos culturais que por centenas de anos se 

mantiveram vivos sendo repassados de geração para geração como: avós, pais, 

mães filhos, netos, entre outros. 

A autora da pesquisa cresceu convivendo com várias práticas culturais que se 

manifestavam em função de agradecimento a Deus pelas graças concedidas tanto 

nas lavouras quantos nas curas de enfermidades, por exemplo, como pedido de 

chuvas e de curas paras as doenças manifestadas como a malária.  Essas práticas 

se estabeleceram por meios de rituais religiosos como: folias, rezas, benzimentos e 

danças.  

Como educanda da Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC), instigou-

me a olhar com outros olhos, para a minha comunidade na qual moro desde de 

pequena, podendo perceber que as práticas culturais não têm o mesmo impacto que 

tinha quando eu era criança. As folias que antes eram compostas por no mínimo 15 

foliões e eram giradas por um período de oito dias, já não acontece da mesma 

forma.  

Atualmente quando se têm folias, pois estão cada vez mais raras, são 

compostas por no máximo oito foliões e a duração de giro às vezes chega a ser 

apenas três dias. Assim ocorre com as rezas que antes ate as crianças sabiam rezar 

pelo menos o pai nosso e a ladainha, que além dos pais ensinarem em casa, era 

ensinado na escola também. Hoje raramente se ver crianças e jovens participando 

das rezas. Diante do exposto me senti na obrigação de contribuir para que essa 

cultura não se perca com o passar dos anos 

A presente pesquisa tem a finalidade de somar e contribuir para o 

fortalecimento e valorização da cultura local, visando à construção de um olhar 

reflexivo dos jovens mediante a importância de sua participação nas práticas 

culturais para manter vivas as tradições que durante séculos foram repassadas de 

geração para geração.            
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O objetivo geral da pesquisa foi identificar a compreensão de jovens e adultos 

sobre práticas culturais das comunidades Kalunga de Diadema e Ribeirão dos Bois. 

 Os objetivos específicos foram: analisar as  influência destas práticas no 

comportamento da juventude; identificar o impacto destas práticas culturais no 

processo de permanência ou migração dos jovens na comunidade; contribuir para 

elevar a consciência da juventude kalunga sobre à importância das tradições que 

foram repassadas de geração para geração 

A valorização da cultura é um importante trabalho educativo. Assim, o 

presente projeto teve como objetivo maior despertar nos jovens e adultos o interesse 

pela valorização da cultura e a sua participação nas manifestações culturais da 

região, uma vez que os habitantes ainda realizam muitas manifestações culturais, 

como as rezas, folias, império. Dança do sussa, batizado e benzimentos. 

Espera-se que este trabalho seja um instrumento de reafirmação da 

identidade Kalunga também, possa servir de fonte de pesquisa e, especialmente, 

contribua para uma reflexão sobre as práticas culturais existentes nas comunidades 

Diadema e Ribeirão dos Bois. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata 

da metodologia e dos vários motivos retrata a motivação da pesquisadora, além da 

metodologia utilizada, problemática e objetivos a serem propostos, pessoas 

pesquisadas e instrumentos utilizados, bem como a historia do povo Kalunga e o 

contexto da comunidade. No segundo faz-se um enfoque sobre a concepção de 

Escola do Campo e a Licenciatura em Educação do Campo e sua relevância para o 

projeto de pesquisa. O terceiro capítulo aborda um diálogo teórico a cerca do 

conceito culturais e trazem também uma descrição das práticas culturas e como elas 

se manifestam nas comunidades Diadema e Ribeirão dos Bois, comunidades 

Kalungas. Por fim, o quarto capítulo apresenta a análise das informações obtidas.  
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CAPÍTULO 1: MATERIALIZANDO A PESQUISA   

1.1  Metodologia  

 

A pesquisa tem sido realizada desde 2013 quando realizávamos trabalhos de 

História e Memória do território durante o Tempo Comunidade (TC). O primeiro 

trabalho realizado foi a construção da árvore genealógica, na qual foi solicitado que 

fizéssemos entrevistas com pessoas mais velhas de nossas famílias para identificar 

de onde vieram, qual a relação que ambos possuíam com a terra, qual a forma de 

trabalho, quais as práticas culturais em que participavam entre outras questões.  

A segunda parte do trabalho de história e memória foi a construção da 

memória do território, onde se repetiu o processo, só  que com os moradores mais 

velhos da comunidade, assim os demais colegas das outras comunidades do 

território faziam o mesmo. Ao final quando nos encontramos no Tempo Universidade 

(TU) foi feito a socialização dos dados levantados por meios de narrativas orais e 

transcritas, a fim de construir um texto coletivo envolvendo os três municípios. Este 

trabalho foi denominado de História e Memória do Território kalunga, no qual 

retratamos todas as questões, desde a formação do quilombo Kalunga, à economia,  

às crenças, e as práticas culturais.  

A continuação da pesquisa se concretizou por meio de levantamento de 

dados, através de questionários e entrevistas semi-estruturadas com pessoas mais 

velhas e mais jovens que vivem nas comunidades Diadema e Ribeirão dos Bois. 

Assim, esta pesquisa é qualitativa de cunho estudo de caso. O estudo de caso é 

caracterizado como uma análise de um caso concreto. Neste projeto faz se uma 

análise de manifestações concretas que são desenvolvidas nas comunidades 

Diadema e Ribeirão dos Bois e sua influência na formação da identidade dos jovens 

do campo.  

  

1.2 Pessoas pesquisadas e instrumentos utilizados na pesquisa. 

 

          Para desenvolver este trabalho foram realizadas entrevistas, semi-  

estruturadas de casa em casa nas comunidades Diadema e Ribeirão dos Bois com 

04 pessoas com idade entre 40 a 85 anos e com 04 pessoas com idade entre 14 a 

30 anos. Foram trabalhadas três questões norteadoras para orientar a conversa com 
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os moradores. Também foram realizadas várias observações no momento em que 

as práticas culturais estavam sendo realizadas, além de ter gravados cantos de 

folias e rezas. 

1.3 História do povo kalunga 

 

Kalunga é o nome atribuído a descendentes de escravos fugidos e libertos 

das minas de ouro do Brasil que formaram comunidades autossuficientes e que  

viveram mais  de duzentos anos isolados em  regiões  remotas próximas  à chapada 

dos Veadeiros ainda podemos chamar de  Kalunga um grupo social denominado 

quilombo, composto por comunidades tradicionais, cujo habitantes são pessoas 

simples, de um coração enorme, pessoas, amigas, fortes, guerreiras e acolhedoras, 

que  a meio, tantos sofrimentos  e precariedade que a sociedade lhes impôs e 

impõe, não desistem da alegria de viver. Esse povo traz em si uma identidade étnica  

cultural que as diferencia  dos demais grupos presente na sociedade. 

 

Segundo Monteiro, (2010): 

 

A palavra “quilombo” que em sua etimologia bantu quer dizer 
acampamento guerreiro na floresta, foi popularizado no Brasil pela 
administração colonial, em suas leis, relatórios, ato e decretos, para se 
referir às unidades de apoio mútuo criado pelos rebeldes ao sistema 
escravista e ás suas reações, organizações e lutas pelo fim da 
escravidão.( p.09) 

 

          Partindo desta afirmação ao recorrer a Silva (2007), o autor define que 

quilombo teve também um significado especial para os libertos em sua trajetória, 

conquista, e liberdade. A partir de Monteiro (2010), pode-se afirmar que quilombo é 

uma organização, surgida, pela necessidade de resistência contra os opressores 

fundado por atos de coragem. 

 O território kalunga como é denominado o quilombo da qual as comunidades 

fazem parte, surgiu há 300 anos por descendentes de  pessoas, escravizadas que 

refugiam das excessivas jornadas de trabalho, tronco e tortura. Por ser um lugar de 

difícil acesso, eles acreditavam que não poderiam ser encontrados pelos senhores. 

Assim, foi se constituindo um quilombo, que mais tarde ficou reconhecido como 

Kalunga, que significa lugar sagrado de proteção. 
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 O Kalunga é considerado o maior quilombo do País, por possuir  a maior 

área territorial, com mais de 250 mil hectares que abrange os municípios de 

Teresina, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás,  dividido em cinco núcleos: Vão de 

Almas; Ribeirão dos Bois; Vão do Moleque; Contenda e Kalunga. Esses núcleos são 

subdivididos  em mais de 30 comunidades, de luta e resistência. 

           A área territorial em que os kalungas residem foi oficialmente reconhecida em 

1991 pelo governo do Estado de Goiás como sítio histórico kalunga. Esse território 

localiza-se à distância de 330 km da capital do país (Brasília) e a 600 km da capital 

do Estado de Goiás (Goiânia)  

 

           De acordo com Araújo (2014) 

 

(...) é possível considerar que os antecedentes do povo Kalunga 
dispersaram-se (isolaram-se) pela vasta extensão do vale do Paranã, 
passando a viver em pequenos grupos centrado na estrutura, familiar, 
numa cultura de subsistência e com a manutenção de características 
culturais peculiares à comunidade. Isso de fato, constituí muito mais 
que a “simples’’ busca por melhores condições materiais de 
sobrevivência. (p.15) 

 
A região kalunga, cuja sua população é constituída, oriunda do tráfico de 

pessoas da África para serem escravizadas no Brasil, em geral, sofreu e continua 

sofrendo com a falta de políticas públicas no âmbito da sustentabilidade social e 

econômica, pois apesar de ser reconhecida oficialmente ainda enfrenta á ausência 

de assistência médica, falta de escolas que ofertam a segunda fase do ensino 

fundamental e médio. 

Há alguns anos os Kalunga têm recebido alguns benefícios do governo 

federal: como, Bolsa-Família; Cesta Básica da CONAB Salário-Maternidade; 

aposentadoria  importante fonte de renda da população. Os kalungas através de 

seus grupos organizativos como associações, vêm lutando, incansavelmente há 

alguns anos pela regularização da terra, pois ainda não possuí o título da terra e 

contra a invisibilidade social. 

            A respeito disso Monteiro (2010) relata que. 

 

A comunidade kalunga e todas as comunidades remanescentes de 
quilombo, passaram a ter maior visibilidade no cenário político 
nacional a partir de 1988, com a promulgação da constituição 
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Federal, que garantiu a essas populações o direito  de propriedade 
das terras que ocupavam há séculos (p. 16) 

 

 

Os moradores das comunidades Diadema e Ribeirão dos Bois  integrantes do 

sitio histórico kalunga são ricos em conhecimentos populares que, ao longo dos 

tempos, foram passados de pai para filho. No entanto, esses saberes estão se 

perdendo porque os jovens já  não se interessam tanto por eles e os mais velhos 

estão morrendo. 

          Identifica-se nas comunidades Diadema e Ribeirão dos Bois uma 

desvalorização da cultura local, devido ao grande número de migração de jovens 

para as grandes cidades, por causa da precariedade que o território vivencia, como 

condições de vida, acesso à educação, à saúde, difícil acesso, oportunidade de 

empregos, privações dos meios de comunicações, internet, dentre outros. 

1.4 História da comunidade 

  

As comunidades de Ribeirão dos Bois e Diadema estão  localizadas á 50 km 

do município de Teresina de Goiás, situadas no sítio histórico Kalunga, área 

remanescentes de quilombo.  São comunidades quilombolas que pertencem à 

microrregião Chapada dos Veadeiros, limitando-se geograficamente com os 

municípios de Alto Paraíso, Cavalcante, Monte Alegre e  Nova Roma.  Elas  fazem 

parte da bacia hidrográfica do Tocantins, localizadas numa área rarefeita de 

drenagem, constituída pelo rio Paranã. 

 O clima dessa região está centralizado em uma zona de transição entre os 

domínios dos climas semiáridos; na qual as chuvas se concentram no período de 

novembro a março. Nessas comunidades a vegetação, predominante é o cerrado, 

intercalado de matas residuais, com ocorrência de cerrado, e o relevo se caracteriza 

pela suave ondulação e forte ondulado dissecado em rovinas.  

Possui uma grande variedades de espécies de plantas medicinais que ainda 

são muito utilizadas nos tratamentos de enfermidades, arvores frutíferas que 

produzem os frutos do cerrado, estes estão tendo menos  reprodução, por causa da 

diminuição das chuvas e  animais   que   estão em extinção: como o veado, o tatu, o 

tamanduá, entre   outros. 
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 Atualmente as comunidades são habitadas por mais de 440 pessoas, 

totalizando cento e vinte famílias, que resistiram ao longo do tempo às dificuldades, 

às condições precárias: como isolamento, difícil acesso às políticas públicas como 

educação, saúde e transporte, entre muitos direitos que lhes foram negados desde o 

processo de escravidão. Nessas comunidades  o trabalho se baseia na  agricultura 

de subsistência sem o uso de agrotóxico e de tecnologias que provocam baixa 

produtividade. 

Todos os moradores são pequenos agricultores descapitalizados, não 

alfabetizados, possuem dificuldade de aquisição de maquinas agrícolas para a 

preparação do solo, pois a forma como era produzida antigamente já não é mais 

conveniente porque é um modo que exige muito esforço braçal, as famílias exercem 

a agricultura em pequenas áreas depois de um árduo processo de preparação do 

solo, plantam milho, arroz, abóbora, jiló, maxixe, feijão de corda, melancia, mandioca 

entre outros. 

A mandioca é o único alimento que é comercializado depois de ser 

transformada em farinha para geração de renda das  família e da comunidade. Com 

o dinheiro obtido através da venda da farinha, os  moradores, compram, os produtos  

não produzidos por eles. 

Por estas dificuldades alguns produtores já estão desistindo de plantar e 

muitos jovens deixam a comunidade em busca de novos horizontes, oportunidade 

de emprego, estudos e melhores condições de vida. 

 Nas referidas comunidades existem as lideranças  como as parteiras  que 

são muito significativas para as comunidades, líderes de associação, também 

vereadores eleitos pela população e secretário de igualdade racial escolhido  pelo 

prefeito.  

A comunidade é dividida por um rio formando duas áreas, de um lado é 

chamado de Ribeirão e do outro lado denominado Diadema. A população destas 

conta ainda com o apoio de dois agentes de saúde, que dão acompanhamento as 

grávidas e orientam a população sobre a DST (Doença Sexualmente, Transmissível) 

prestam acompanhamento aos idosos verificando e orientando como tomar a 

medicação para controlar a hipertensão, enfim orientam a população geral sobre as 

questões ligadas a saúde,  e ás mães  sobre as datas de vacinação, já que as 

comunidades não possuem posto de saúde.  
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Ultimamente a comunidade tem contado com os serviços de atendimento de 

duas médicas cubanas, através do programa saúde sem fronteira, que atende os 

moradores uma vez por semana na escola e de um dentista que através de um  

carro ambulatório móvel que presta serviços odontológico nas quintas feiras para a 

população. Uma vez por semanas o prefeito manda um ônibus buscar os moradores 

na comunidade para levar á cidades, para comprar o que estiver precisando, vender 

a farinha, realizar consulta médica dentre outros serviços. 

          O acesso as comunidades se dá por estradas de chão. As moradias são feitas 

de alvenaria de solo e tijolo coberta de telha, algumas ainda se encontram como 

antigamente, cobertas de palhas de coco chamadas pindoba e fechada de adobe. A 

maioria das residências possui energia elétrica, algumas possuem telefones 

celulares que funcionam através de antena via satélite, porém, não possuem acesso 

à internet. 

             A comunidade possuem apenas uma escola municipal, que apesar de ter 

uma excelente condição estrutural para ofertar o ensino médio, oferta somente o 

ensino da series iniciais que vai da educação infantil até o 5º ano do ensino 

fundamental, no período da manhã, á tarde a escola fica fechada e os alunos que se 

encontram nos anos finais do ensino fundamental e médio são transportados para a 

cidade que fica a 50 km da cidade. 

 Muitos jovens queixam  do cansaço  pois  saem de casa a partir das 9:00 e 

10:00 horas da manhã, às vezes até sem almoçar direito, e só retornam para casa 

entre 19 e 20 horas,  por isso muitos jovens desistem e sai para procurar  outros 

horizontes. Vão para as cidade mais próximas como Alto Paraíso para trabalhar, 

geralmente num trabalho braçal de sol a sol nas fazendas dos grandes fazendeiros  

ou para as grandes cidades como Goiânia e Brasília para trabalhar de operários nas 

fábricas, auxiliar de serviços gerais,babá e/ou de empregada doméstica nas casas 

de famílias, por  míseros salários que   mal permite se manter na cidade. 
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CAPÍTULO 2: CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

2.1  Concepção da  Escola do Campo 

 

Conforme Molina e Sá (2012), a concepção de Escola do Campo é uma 

conquista que se originou da grande luta de movimentos sociais, camponeses pelo 

acesso a terra e a educação que estivesse interligada com a vida social e cultural 

dos trabalhadores camponeses.  

Para Haddad (2012) é preciso:  

Conceber a educação como direito humano que significa incluí-la 
entre aos direitos necessários à realização da dignidade humana 
plena. Assim dizer que algo é um direito humano é dizer que ele 
deve ser garantido a todos os seres humanos independente de 
qualquer condição pessoal. Esse é o caso da Educação, reconhecida 
como direito de todos após diversas lutas sociais, posto que por 
muito tempo foi tratada como privilégio de poucos (p.215)       

                                           

O fato de muitos quilombolas, assentados e militante do Movimento dos 

Trabalhadores sem Terra (MST), estarem em um Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, que realmente presa o contexto social que o educando está 

inserido. Este curso se deu através das lutas dos sujeitos do campo pelo direito 

pleno á educação que por centenas de anos foram excluídos. Esse movimento por 

uma educação do campo, não buscou apenas uma escola no campo, mas uma 

escola do campo.  

A respeito da educação do campo a relatora, Edla de Araujo Lira Soares no 

seu parecer para as Diretrizes Operacionais para a Educação Básicas das Escolas 

do Campo relata que: 

 A educação do campo, tratada como educação rural na legislação 
brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta da 
pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em 
si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O 
campo nesse sentido mais do perímetro não-urbano, é um campo de 
possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a 
própria produção das condições da existência social e com as 
realizações da sociedade humana.(BRASIL, 2012. p.07) 
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Entende-se por essa afirmação que a escola centrada no espaço 

denominado rural (campo) mais que trazer no seu bojo uma concepção de uma 

escola urbana, não pode ser caracterizada como escola do campo, pois para que ela 

torne de fato a tão almejada escola do campo pela qual tem lutado pelos 

movimentos sociais, é preciso que haja uma transformação em todo sistema 

educacional a começar por capacitar os profissionais que atua no campo, até a 

infraestrutura. 

Além disso, a escola do campo deve ter o suporte necessário para auxiliar, 

nas aulas, desde materiais pedagógicos até espaços que possam servir para 

trabalhar as aulas práticas, como horta na escola, apicultura, entre outros, e é claro 

para apresentações das práticas culturais para que o campo seja mesmo um campo 

de possibilidades. 

Não é possível uma educação do campo sem dialogar sobre as políticas 

públicas destinadas a ela, nesse aspecto Munarim, (s/d) advoga que: 

 O processo que estabelece as políticas públicas para a educação do 
campo reflete as relações da sociedade capitalista, onde, 
contraditoriamente, novas possibilidades de resistências são 
objetivadas nas lutas dos movimentos sociais... A criação das 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do 
campo representa a materialidade de reivindicações no Brasil, 
(MUNARIM, TAMANINI, HARDT, BITTENCOURT et ,al,p. 57) 
 

Isso só se tornou possível, por causa das organizações coletivas, dos 

movimentos não satisfeitos com a imposição e exclusão dos direitos á educação, de 

não se enxergar dentro das grades curriculares, pois seu contexto social, sua cultura 

não é respeitada. 

A demanda que se estabelece é que por que existem alunos sendo 

transportados a quilômetros do campo para a cidade, se o campo tem espaço de 

sobra, por que não introduzir os conteúdos começando pela realidade dos 

educandos ao invés de trabalhar partindo de contexto que é desconhecido pelos 

educandos. A pretensão não é de afirmar que a comunidade deve ficar presa 

apenas ao seu contexto real, mas defender que o novo tem que ser ensinado 

partindo do conhecimento que os educandos possuem.   
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Nesse aspecto a LDB, no Art.1º no paragrafo 2º da Educação consta o seguinte 

parecer. 

A educação abrange o processo formativo que se desenvolvem na 
vida familiar na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade e manifestações culturais. Que a educação deverá 
vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. (2012) 

 

 
Reconhece-se que esta luta por uma Educação do Campo e no Campo não 

começou nem hoje nem ontem, mas há muitos anos por movimentos e organizações 

coletivas, onde muitos morreram lutando por essa conquista. A construção da 

educação do Campo, segundo MUNARIM (s/d) 

Ganha contorno nacional tendo base na militância de organizações e 
movimentos sociais do campo e importantes setores universitários. A 
defesa desses movimentos são as políticas publicas (...). Esses 
movimentos vêm cobrando, por exemplo, o cumprimento da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da qual o 
Brasil é signatário e onde consta a Educação como direito... Do 
mesmo modo vem clamando pelo cumprimento da constituição de 
1988, onde consta a educação como direito publico subjetivo. Direito 
do cidadão, obrigação do Estado. (MUNARIM, s/d, p. 57) 

 
 

Assim lutar por educação de qualidade no campo não é um pedido de esmola 

e sim uma exigência de cumprimento das leis de um direito já conquistado. 

 2.2  Licenciatura em Educação do campo, uma proposta de educação do 

campo, no campo e para o campo. 

     

Como materialização da Educação do Campo, após anos de lutas e inúmeras 

pesquisas, surge a Licenciatura em Educação do Campo, com o propósito de 

habilitar professores para atuar no campo, pessoas que buscam manter um vínculo 

com o campo: movimentos sociais a exemplo do MST, sindicais e outros; 

acampados; ribeirinhos, caiçaras; pescadores e quilombolas, pois estes são 

conhecedores da especificidade do campo necessita, além de conhecerem as lutas 

históricas que todos enfrentaram para sua constituição, e as que se fazem presentes 

para sua permanência, ou seja, pessoas que conheçam a realidade do campo. 

Desse modo Molina e Sá (2012) a respeito da Licenciatura em Educação do 

Campo abordam que: 
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 A licenciatura em Educação do Campo é uma nova modalidade de 
graduação nas universidades públicas brasileiras. Esta licenciatura 
tem como objetivo formar e habilitar profissionais para atuação nos 
finais do ensino fundamenta médio, tendo como objeto de estudo e 
de práticas as escolas de educação básica do campo (2012 p. 466). 

 
 

A licenciatura em educação do Campo tem a duração de quatro anos, dividido 

em oito semestres organizados em regime de alternância entre TE (Tempo Escola 

ou Tempo Universidade) que corresponde às etapas presenciais e TC (Tempo 

Comunidade) que corresponde a estudo e pesquisa na comunidade na qual o 

educando está inserido, com o propósito de articulação entre teoria e prática, assim 

o que o aluno aprende na teoria no TE é levado para por em prática no TC. Tendo 

em vista a articulação intrínseca entre educação e a realidade, com ênfase na 

construção da organização escolar e do trabalho pedagógico. 

Ao organizar metodologicamente o currículo por alternância entre 
tempo escola e tempo comunidade, a proposta curricular do curso 
objetiva integrar a atuação dos sujeitos educando na construção dos 
conhecimentos necessário à sua formação de educadores, não 
apenas nos espaços formativo escolares, mas também nos tempos 
de produção da vida nas comunidades onde se encontram as 
escolas do campo (Molina e Sá, 2012, p.468) 

 
 

A licenciatura em Educação do Campo, ofertada na Universidade, de Brasília 

(UnB), Campus Planaltina oferece aos estudantes a opção de escolha na área de 

habilitação, podendo optar por Ciências da Natureza e Matemática ou Linguagens 

que inclui literatura, letramento, língua portuguesa, conhecimento de linguística, 

artes plásticas, teatro e música na qual o currículo é desenvolvido em uma 

estratégia multidisciplinar de trabalho docente, pois os conteúdos ministrados por um 

professor estão de alguma forma interligada com os conteúdos ministrados pelo 

outro, ambos tem em comum a preocupação em fortalecer a autonomia dos sujeitos 

camponeses. 

A licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) é um elo intermediário que 

possibilita a transformação dos conhecimentos populares, em conhecimentos 

científicos. Através das aulas obtidas no decorrer do curso, principalmente as aulas 

de história e memória do território é que a LEdoC, leva seus educandos a refletirem 

sobre as práticas culturais das comunidades Diadema e Ribeirão dos Bois, que 

estão cada vez mais raras nas comunidades. Constata-se isso através da realização 
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dos trabalhos de História e memória, na qual se pode perceber que essas práticas 

culturais não possuem o mesmo impacto que antes. Por esta razão a pesquisa se 

faz necessária, pois pode contribuir para a valorização da cultura local e a 

construção de um novo olhar sobre essas tradições que fazem parte da identidade 

do povo camponês, principalmente do povo quilombola Kalunga.   

De acordo com Corrêa (2013), 

A formação por área... Pressupõe uma vinculação do meio social, 
político, econômico, linguístico, artístico que absorve uma qualificação 
para além de uma formação escolar. Que, no entanto, envolve o 
trabalho social onde residem os estudantes da educação do campo. A 
Licenciatura em Educação do Campo é uma licenciatura que prepara 
as pessoas que vivem no campo para um novo jeito de ensinar. (p. 25) 

 

Ensinar os alunos a pensar historicamente desenvolver a capacidade de 

transitar de um modo de argumentar para o outro, de relacionar a experiência  

humana  com a vida  de cada um. Dentro das narrativas históricas, sejam elas 

regionais ou nacionais, devem satisfazer as carências de orientação dos seres 

humanos, possibilitando-lhes reconhecer a própria identidade no grupo em que 

vivem, mantendo-se, porém, abertos o suficiente para reconhecer a existência de 

outros grupos em diversos lugares. Além disso, essa concepção permite considerar 

a cultura regional de maneira histórica nacional, mas  considerando  a especificidade  

do saber local . Levando-os as além do reconhecimento e respeito das diferentes 

culturas, mostrando que não existe uma melhor ou mais desenvolvida que a outra. 
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CAPÍTULO 3 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NAS COMUNIDADES KALUNGA 

DE DIADEMA E RIBEIRÃO DOS BOIS: UMA ABORDAGEM DESCRITIVA  

 

3.1  O que é cultura 

 

A cultura brasileira é ricamente em diversidade cultural então faz se 

necessário que o educador reforce em sua sala de aula, noções que possibilite uma 

convivência coletiva e mais salutar entre a valorização da cultura brasileira e das 

diferenças culturais. Pois são noções que garantirão a amplitude universal da cultura 

brasileira.  

Os educandos perceberam que está inserido numa rede de acontecimentos 

mais amplo, isso por que, por trás das singularidades que caracterizam os fatos 

históricos em diferentes lugares e épocas, vislumbra-se certa alteridade no 

reconhecimento de que  fazemos parte  da humanidade. Considerando em primeiro 

lugar o conceito amplo ou antropológico que define o modo como indivíduos ou 

comunidades respondem as suas próprias necessidades e desejos simbólicos, pois 

o ser humano, ao contrário dos animais, não vive de acordo com seus instintos, isto 

é, regidos por leis biológicas, invariáveis para toda a espécie, mas a partir da sua 

capacidade de pensar a realidade que os circundam e de construir significados para 

a natureza que vão além daqueles percebidos imediatamente. A essa construção 

simbólica que vai guiar toda a ação humana, dá-se o nome de cultura. 

Segundo Santos, (2006), cada cultura é o resultado de uma história particular 

e isso incluiu também suas relações com outras culturas, as quais podem ter 

características bem diferentes. 

Entende-se para voltar às práticas culturais dos povos kalunga, das 

comunidades Diadema e Ribeirão dos Bois se faz necessário compreender a 

importância desta práticas vivenciadas por nossos antecedentes. É angustiante 

perceber que o ensinamento que antes eram repassados de pais para filhos, já não 

é da mesma forma. Atualmente os jovens não compartilham da mesma cultura e isso 

se deve a sua migração para as grandes cidades, a tecnologia, e o contato com 

outras culturas.  
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Conforme Roque Laraia (2009):  

         

O modo de ver, as apreciações de ordem Moral e valorativa, os 
diferentes comportamentos sociais e mesmos posturas  corporais, são 
assim produtos de uma herança cultural,ou seja,  o resultado da 
operação de uma determinada  cultura ( apud in,  BOGO,pag.10). 
 

  Dessa forma as manifestações culturais existentes nas comunidades em 

pesquisa infere nas sua crenças, a cultura é baseada na religiosidade, na  forma de 

vestir de conversar, de se divertir e de se alimentar. As pessoas só se mantém firmes 

suportando todos os obstáculos por causa da sua fé. 

A fé que os  kalunga  têm nas divindades são tantas que quando ficam 

enfermos, fazem promessa para os santos, e as penitências são pagas  através do 

incorpora mento do promesseiro nos gírios de folias,  realização de rezas no dia do 

santo á qual foi feito a promessa. Também acreditam que quando não está 

chovendo, se dançar o sussa (dança típica da comunidade) faz chover, assim como 

molhar o cemitério onde são sepultados os anjinhos como são denominadas as 

criancinhas que venham a óbito. Conforme SANTOS (2006):  

 

 (...) A cultura deriva de dois conjuntos comuns de preocupações que 
podemos localizar em duas concepções básicas. A primeira 
concepção de cultura remete a todos os aspectos de uma realidade 
social; a segunda refere-se mais especificamente ao conhecimento, ás 
ideias e crenças de um povo ( P. 22 e 23). 

 

Assim as condições dos sujeitos de uma comunidade vivem, sua concepção 

de mundo, suas crenças, sua relação com a natureza, moldam-no perante a 

sociedade.   

Conforme Bogo (2009) o ser social desenvolve-se continuamente e 

representa, para cada nova geração de nosso gênero um objetivo que determina as 

condições e o modo de vida. Portanto as práticas culturais organizada no quilombo 

kalunga representa a forma que nossos antepassados utilizavam para repassar seus 

conhecimentos seus valores e suas crenças para suportar todos os sofrimentos e os 

obstáculos impostos pela sociedade e pela natureza.  

 

Para ChauÍ (2000): 
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A cultura é a criação coletiva de ideias, símbolos e valores pelos quais 
uma sociedade define para si mesma o bom e o mau, o belo e o feio , 
o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível 
e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o profano, o 
espaço e o tempo. Acultura se realiza porque os humanos são 
capazes de linguagem, trabalho e relação com o tempo .A cultura se 
manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento 
de arte, como vida religiosa e vida política (CHAUÍ, p.61,apud in ROSA 
2013) 
 

  

A criação e a permanência da  cultura de um povo têm como finalidade o bem 

para o próprio. Ela existe função de sua relação política, econômica e religiosa em 

interação com o meio social que se encontra. Assim “O que fica das gerações que 

passam é a cultura em suas diferentes dimensões; mesmo que seja perversa e 

desestruturante, ainda é o resultado da existência de um grupo social’’ afirma Bogo 

(2009, p.27) 

É possível afirmar-se que a manutenção dos conhecimentos é essencial, 

consciente que a perda desses saberes, corresponde a perda de parte da identidade 

cultural  desse povo que por centenas de anos se manteve viva no dia a dia desse 

povo, que construíram ao logo do tempo uma cultura de ancestralidade, respeito e 

união com seu povo.  

 

3.2 Tradições culturais e religiosas   

 

 Nessa região os habitantes do município cultivam fortemente a cultura local, 

boa parte das festividades acontece nas comunidades.  

3.2.1. A Reza 

 

As rezas estão presentes no contexto de vida dos moradores das 

comunidades em estudo, nos momentos de festividade e nos momentos de tristeza 

numa ligação com a natureza em todo processo cultural, trazendo em sim aspecto 

da identidade religiosa, cultural, econômica e social de um povo. 

Segundo Rosa (2013) 

   A reza é denominada como conjunto das expressões orais, em voz 
alta ou baixa, envolvendo Deus, homem, santo, planta, animais, 
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água, fogo, terra e simpatia, ou seja, seres vivos e não vivos naturais 
e sobrenaturais. Suas expressões apontam a certeza de um grande 
legado, tanto na memória quanto a tradição oral de um povo. (p.24) 

 

As pessoas rezam, nas festas que acontecem em devoção aos santos, como 

Santa Luzia que é rezada no dia 13 de Dezembro, nas festas de boca de noite, que 

são aquelas que dura apenas uma noite, como é o caso das saídas de folia que é 

quando os foliões se reúnem em uma casa, para ensaiar a folia e sair para o giro de 

casa em casa, também nos arremates de folia, quando os foliões terminam o giro de 

casa em casa se reúnem na igreja para entregar a bandeira e o dinheiro da esmola 

para o encarregado do ano seguinte. 

As rezas também acontecem nas novenas e nos velórios estas são chamadas 

de excelência, pois só podem ser rezadas apenas em velórios. Para realizar as 

rezas há um ritual de dez passos a ser seguido, você não pode começar a rezar 

qualquer reza, esse ritual começa assim: 

Primeiro se faz o sinal da cruz com os gestos e em voz oral. “Pelo sinal da 

Santa cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do pai e 

do filho e do Espírito santo. Amém.” 

No segundo passo reza-se o Creio em Deus Pai. 

Creio em Deus, Pai todo-poderoso, criador do Céu e da Terra. E em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo 
poder do Espirito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos Céus; está sentado á 
direita de Deus Pai todo-poderoso donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Católica; na 
comunhão dos Santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém 
 

A seguir os terceiros passos do ritual das rezas rezam se o Deus Salve e a 

Virgem Santíssima; 

Deus nos salve Maria mãe de Deus Pai. Deus nos Salve Maria mãe de 
Deus filho. Deus nos Salve esposa do Espírito em Santo. Deus nos 
Salve, é tempo da seclória e a santíssima e a trindade, e viva em torre 
e sempre é de Joana e Fortina é de século seclória amém. 
 A Virgem Santíssima vós não permita, que viva e nem morra pecado 
mortal. Pecado mortal, não é de morrer, que a Virgem Santíssima nos 
a de valer. Nos á de valer pelo vosso amor, rainha dos anjos do céu 
resplendor do mundo sem Luz, rogai soberana por nosso Jesus. Por 
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nosso Jesus, pedimos em cada hora para quem nos queira receber na 
glória. Receber na glória por nossos pecados. Por elas nos daí o 
imenso louvor. Imenso louvor ovemos de dar o verbo Divino quando 
nos Salvar. Quando nos Salvar pedimos também, que nos dei a glória, 
pelo sempre amém. Pelo sempre amém toda hora do dia louvemos a 
Deus e a virgem Maria. A virgem Maria prometeu salvar, que a todos 
os devotos o terço rezar (bis). 
 
   

A ladainha de nossa senhora é o quarto passo do ritual das rezas na 

comunidade. 

Ladainha de Nossa Senhora 
 
Senhor tende piedade de nós. 
Cristo tende piedade de nós. 
Senhor tende piedade de nós. 
Cristo, ouvi-nos. 
Cristo  atendei-nos. 
Pai Celeste que sois Deus tende piedade de nós. 
Filho Redentor do mundo que sois Deus, 
Espírito Santo que sois Deus, Santíssima Trindade que sois um só 
Deus, 
Santa Maria rogai por nós, 
Santa Mãe de Deus, 
Santa Virgem das virgens, 
Mãe de Jesus Cristo, 
 
Mãe da Igreja, 
Mãe da divina graça, 
Mãe Puríssima, 
Mãe castíssima, 
Mãe imaculada, 
Mãe intacta, 
Mãe amável, 
Mãe admirável, 
Mãe do bom conselho, 
Mãe do Criador, 
Mãe do Salvador, 
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
Virgem louvável, 
Virgem clemente, 
Virgem poderosa, 
Virgem clemente, 
Virgem fiel, 
Espelho de justiça, 
Sede da sabedoria, 
Causa de nossa alegria, 
Vaso espiritual, 
Vaso honorífico, 
Vaso Insigne de devoção, 
Rosa mística, 
Torre de Davi, 
Torre de marfim, 
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Casa de ouro, 
                                   Arca da aliança, 

Porta do Céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refugio dos pecadores, 
Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos anjos, 
Rainha dos patriarcas, 
Rainha dos profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos mártires, 
Rainha dos confessores, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao Céu, 
Rainha do santo rosário, 
Rainha da paz, 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
Do mundo, perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
Do mundo, ouvi-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
Do mundo, tende piedade de nós. 
 
Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

O quinto passo. Reza-se a Salve Rainha, procede com sexto passo onde é 

rezado e oferecido três pais nossos, esse pai nosso geralmente é oferecido ao santo 

em louvor do dia, a todos santos do altar e as pessoas presente e ausente, como 

pedido de benção, vida longa, saúde e felicidade. Esse pai nosso dizem que só pode 

ser oferecido pelos homens, existem uma crença que se for oferecido por mulheres 

encurta os anos de vida dos homens (os homens morrem logo).  

            Após segue com o sétimo passo onde são rezados os benditos, ou cantos 

rezas cantadas em louvor os santos, devem ser rezados no mínimo três benditos 

nessas oratórias é comum o nome de Santos ser invocado. As rezas são rezadas 

num compasso dois versos intercalando as vozes, onde o grupo de rezadeiras, 

começam, cantando dois versos em seguida os restantes dos fiéis acompanham 

cantando os outros versos. 
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Bendito, Virgem do Rosário.  
 
Virgem do Rosário sois rosa mimosa 
Entre as outras flores, Sois a mais formosa 
 
Sois a mais formosa, mais clara do dia, 
Cercada de anjos a Virgem Maria. 
 
A virgem Maria, já está colocada, 
Lá junto de Deus em trono assentado. 
 
Em trono assentado, dominais o inferno, 
Que lhe deu poder foi o pai Eterno. 
 
Foi o pai eterno, graças ele achou, 
No seu ventre puro, logo ele encarnou. 
 
Logo ele encarnou nas suas entranhas, 
O verbo Divino, a Jesus menino. 
 
A Jesus menino, quando ele nasceu, 
Logo o mundo todo, de luz se encheu. 
 
De Luz se encheu, para o nosso bem, 
A quem, louvaremos, para sempre amém.  

       

 Cantos São José 
 
 

São José que caminha, que caminhava, junto com a virgem Maria, 
tanto caminhava á noite, tanto caminhava o dia. São José foi buscar 
luz, no lugar que não havia, quando São José chegou cheio de 
galantaria. São José que padeceu, para ouvir todos os pedidos, 
quando São José chegou Jesus Cristo era nascido. Abre portas e 
portões, que nela eu quero entrar, visitar nossa senhora, no lugar 
onde está, rezo e ofereço este bendito, pra o senhor que está na cruz 
intenção, de toda imagem São José do Juazeiro.  

 

Após rezar os benditos, começam as rezas de encerramento, que é o oitavo 

passo do ritual reza-se então o ultimo bendito em louvor que é: 

Divino José 
Divino José meu santo de todo, que da mãe de Deus, sois um santo 
esposo, sois um santo esposo, daquela senhora, tão bela que um 
dia, tão clara que aurora, tão clara que auréola, também, sois um 
santo, que por Jesus  Cristo alcançais  estantes de Deus o amor, sou 
filho caríssimo do mesmo senhor, nascido em Belém, rogai por nos 
todos pela sempre amém, eu adorei uma  cruz ,que nela morreu  
meu amado Jesus, meu amado Jesus do meu coração, se vos foi 
ofendido e peço a Deus perdão. Peço a Deus perdão na flor de quem 
nasceu e a hóstia consagrada na cruz de quem morreu, na cruz de 
quem morreu, farei um testamento que minha vós entregue ao 
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santíssimo sacramento, santíssimo sacramento, soberano rei da 
glória, para que pesemos todos, senhor Deus misericórdia, senhor 
Deus misericórdia, misericórdia é o senhor para que pesemos todos, 
somos grandes pecador, agora pedir, também que nos dei o céu e a 
glória, pela todos, sempre amém. Meu Jesus vós encomenda, pela a 
flor de quem nasceu e a hóstia consagrada e a cruz de quem morreu. 
Daí nos o tempo o Jesus soberano, rei da glória, para que pesemos 
todos, senhor Deus misericórdia, senhor, ô Deus. 

 

Antes de encerrar as rezas ainda tem o bendito de beijar, que enquanto as 

rezadeiras rezam as pessoas em fila vão até o altar (lugar onde ficam as imagens de 

santos) ajoelham e beijam os santos, nessa hora faz-se o nome do pai e filho e do 

espírito santo amém (Maneira de adorar a Deus) configurando assim o nono passo 

do ritual de rezas. Na hora de beijar o altar, cantam. 

Perdão Deus Divino 
Perdão Deus de Amor 
Perdão Deus Clemente 
Perdoa senhor. 
 
             
Ajoelha povo 
Ajoelham povo que lá vem Jesus, 
Ele é vem cansado com peso da cruz 
Sai de porta em porta, Sai de rua em rua, 
Meu Deus da minha alma, Sem culpa nenhuma. 
 
Hoje tem três dias, que procuro Jesus, 
Encontrei com ele, nós braço da cruz. 
 
Do que vale poder, com tanta nobreza, 
Se perder o céu, perde toda riqueza. 
 
O peso da cruz é nosso pecado 
Nos queremos ser grandes, Somos castigados. 
 
Somos castigados, perdoai senhor, 
Que será de nós, Sem vossos Favos? 
 
Madalena depressa, Cirineu vem ver, 
Lá se vai meu filho, Ele vai morrer. 
 
Que Jesus é meu, Eu sou de Jesus, 
Jesus vai comigo, Eu vou com Jesus. 

 
 
 

Após todos esses passos descritos, diz-se no final apenas esse louvor. 
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Louvado seja nosso senhor Jesus cristo, 
Para sempre seja louvado, nossa mãe Maria Santíssima, amém. 

  

Assim que termina todo o ritual da reza, aí as pessoas se divertem, dançando 
a sussa e em seguida o forró até o dia raiar (amanhecer). 

 

3.2.2 O benzimento e simpatia 

         

Os benzimentos são rezas silenciosas e orais que as pessoas utilizam, para 

profetizar, curas, são realizados nos casos de zippa que é uma espécie de calor e 

inchaço que afeta a pele quando sofre alguma lesão, (olho ruim) é inveja e 

admiração de pessoas mal Feitosa, que não quer o bem do outro, bicheira em 

animais, nesse caso não é necessariamente preciso que o animal esteja presente 

basta saber o rastro do animal o a direção que ele se encontra,( em caso de espinha 

na goela)é quando se engasga comendo peixe e a espinha, fica presa na garganta. 

Conforme ROSA (2013) 

O benzimento é uma linguagem, oral e gestual, com a qual as 
pessoas, detentoras de saberes e poderes especiais expulsam as 
forças que perturbam a vida harmoniosa do ser humano. Benzer é 
simplesmente garantir o funcionamento da normalidade desejada e 
conter o mal. (p. 42) 

 

Já as simpatias são utilizadas quando se têm (íngua) uma espécie de 

calombo dolorido na veria que os moradores acreditam que isso acontece quando 

você é visto por uma avezinha de nome Inhambu é você não à vê, nesse caso 

realiza-se na lua minguante esta simpatia na parede contando as três primeiras 

fileiras em ordem decrescente: “Três, Duas, Uma íngua nenhuma’’. 

Além desta simpatia apresentada acima, se pratica esta simpatia também. 

Você” coloca o dedo na íngua, esfrega três vezes e aponta uma vez 
para as estrelas e diz:- Estrela íngua diz que morra estrela e viva 
íngua, após coloca o dedo novamente na íngua e diz:- íngua estrela 
disse que morra íngua e viva estrela, repetindo o dizer da estrela por 
duas vezes.                              
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Essa frase e essa estrofe repetida em um coral ritmado silencioso por três 

vezes seguida por três dias e a íngua desaparece.No caso das pragas que ataca as 

lavouras como lagarta gafanhoto realiza-se a seguinte simpatia: 

 

 Você escreve Três Aves Maria coloca uma em cada três canto da 
roça deixando apenas um canto, e você não sabem para onde as 
pragas vão 

 

       Quando se engasga comendo peixe e a espinha fica presa na garganta: 

Basta virar o (tição) lenha do fogão ao contrário, assim; você tira o 
lado que está queimando e coloca o outro lado que rapidinho a 
espinha desce, ou você põe ela pra fora através de vômito.       
        

     Pode perceber-se que o povo kalunga tem muita fé em tudo que realiza por ser 

um povo simples, mas com um coração enorme, acreditam que a fé é o que curas 

todos os males, pois mesmo realizando corretamente as simpatias, se não tiver fé 

de nada adiantará; 

 

3.2.3 A Romaria 

 

 
(Arquivo pessoal) 
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A romaria de nossa senhora Aparecida é uma festa tradicional, realizada 

todos os anos a partir de 03 á13 de Outubro, iniciam-se primeiro as novenas a partir 

do dia 03 de Outubro onde um casal (um o homem de uma família e uma mulher de 

outra família) escolhido através de sorteios, é responsável pela organização da reza. 

Após a realização da reza os romeiros responsáveis servem para as pessoas 

presentes, comida e bebida, do tipo cachorro-quente, pão com mortadela ou com 

carne moída, farofa de carne, rosca, quebrador entre outras gostosuras 

acompanhados de refrigerantes ou sucos. 

Esse ritual se repete durante nove dias que corresponde do dia 03 ao dia 10, 

a partir do dia 09 os romeiros já estão acampando em ranchos de palhas no local 

onde é realizada a tradição. No dia 11 além da reza que é rezada todos os dias há 

também a levantação do mastro, o dia 12 é o dia mais esperado, o dia da padroeira 

do Brasil e o dia da santa de devoção dos povos kalunga das comunidades Diadema 

e Ribeirão dos Bois, é o dia do império, que é como um reinado onde um homem e 

uma mulher se vestem de rei e rainha para homenagear   a santa do dia, é também 

o dia da missa, na qual o padre da cidade vai celebrar a missa de nossa senhora de 

Aparecida, junto aos romeiros. 

Durante a realização da romaria cerca de 1800 pessoas dentre os romeiros 

da própria comunidade, comunidade vizinha e pessoas que vem de vários lugares, 

para festejar, pesquisar e ver como são acontecidos os rituais, passam pela 

comunidade. 

Conforme, Rosa, (2013 pag.29), ‘Romaria é o conjunto dos momentos 

religiosos e festivos, por meio da qual a comunidade se organiza em um 

determinado espaço durante uma semana, em uma peregrinação religiosa’’ 

Além dessa romaria festejada no município de Teresina de Goiás, existem 

varias romarias espalhada por todo no território kalunga, são elas: 

- Romaria de nossa senhora Abadia realizada na comunidade Vão de Almas, 

município de Cavalcante de Goiás, no mês de Agosto; 

-Romaria de São João realizada na comunidade Vão de Almas, município de 

Cavalcante de Goiás, no mês de Junho; 
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- Romaria de nossa Senhora do livramento e de São Gonçalo realizada no mês de 

Setembro na comunidade Vão do Moleque; 

- Romaria de São João realizada no mês de Junho na comunidade Sucuri, município 

de Monte Alegre de Goiás. 

3.2.4. A folia 

 

 
(Arquivo pessoal) 

Além das rezas a folia é a pratica cultural mais presente nas comunidades em 

pesquisa, as folias acontecem em função de agradecimento e devoção aos santos. 

As folias presentes em Diadema e Ribeirão dos Bois são: folia de Santos Reis em 

Janeiro, folia de Nossa Senhora Aparecida em Maio, folia de Nossa Senhora do 

Rosário e do Divino Espírito Santo em Junho, folia de São Bom Jesus em Agosto, 

folia de São Sebastião em Setembro. 

Conforme, Rosa (2013) a folia é:  
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Um elemento da tradição, religiosa brasileira aonde um grupo de 
homens festeiros, cantadores e tocadores popularmente chamados de 
foliões, tocam instrumentos tradicionais como caixa, viola, pandeiro e 
com bandeira de Santos no mastro (espécie de estandarte) saem de 
casa cantando, louvando e recolhendo dinheiro no período de seis a 
doze dias. (p.36).  

            

As folias em geral, fazem o giro de casa em casa durante o dia e a noite 

pousa (passam a noite na casa de um morador) exceto a folia de Santo Reis que 

gira a noite e pousa durante o dia, ela pousa na casa onde estiver quando 

amanhece. 

De acordo com Costa (2013) 

 A folia é uma cultura tradicional na comunidade kalunga, na qual um 
grupo de homens visitam as casas tocando cânticos e curraleiras, com 
músicas alegres com direito a café da manhã, almoço, lanche e jantar 
oferecido pelos moradores que recebem os foliões. (p. 57) 

 

A folia é composta por vários foliões que são nomeados como: 

- Arfélo, responsável por carregar a bandeira e a ele os demais foliões devem 

respeito e obediência; 

- Guia, ou violeiro, responsável pela organização do canto da folia no giro, ele 

garante a chegada dos foliões na hora certa no pouso e no almoço e giro por todas 

as casas da comunidade; 

- Contra guia. Foliões que acompanham o canto e também cantam as curraleiras e o 

sussa; 

- Caixeiro, é o folião que carrega a caixa (instrumento de som) ele sempre alerta os 

moradores da chegada da folia e os demais foliões sobre seus deveres, (como, a 

hora do canto, das refeições e a hora da despedida) 

Cada folia tem um canto especifico e todas têm em comum os procedimentos; 

sempre que almoça em uma casa ou janta tem que rezar o bendito, (louvor, em 

agradecimento ao dono da casa pela refeição concedida e a Deus pendido renda 

nas lavouras para os produtores e aumento nas criações) e também as curraleiras, 

que é muito parecida com a catira, os foliões improvisa as curraleira em função de 
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situações vivida, presenciada e brincadeiras, algumas envolve as moças bonitas, os 

mitos e as crenças, sapateiam, fazem gingado. 

Geralmente o canto da folia e feito pelos foliões em ritmo de versos, onde dois 

joga um verso e dois responde sempre interpretando o louvor, os versos geralmente 

são de duas e uma frases. Numa folia de Santo Reis os foliões fazem esse canto 

 

Santo Reis chegou, chegou na porta e parou 
E foi dizendo boa noite, boa noite morador. 
Santo Reis chegou dizendo:  
Do princípio do terreiro, a sua casa vim benzendo.  
Pra entrar esse senhor, 
Pra entrar com Jesus Cristo, 
Cheio de graça e amor. 
Olha que casinha, bem feita, 
Foi feita por muitos anjos 
Pra livrar da tentação. 
Olha que casinha bem feita, 
Aprumadinha no lugar. 
Muitos anos viva nela 
Quem dentro dela estiver 
Marido mulher e filho Jesus veio abençoar 
 

Já numa folia em louvor a Santo Antônio, os foliões realizam o canto dessa 

forma; 

Veja de longe vem vindo, uma bandeira de alegria. 
Escolheu alegre hora, pra lhe dar um bom dia. 
Santo Antônio que está dizendo, no principio do terreiro, 
sua  casa vem benzendo. 
Olha que casa tão bela, foi feita pela mão de cristo, 
Muitos anos vivam nela, marido, mulher e filho.  
E faça venda meu afélo faça uma venda geral 
Uma pra abençoar a casa e a outra o pessoal 
Santo Antônio pede esmola, mais não é por precisão, 
Ele pede experimentando pra saber do coração...   

 
, 

 

3.2.5 A Sussa  

 

A Sussa é uma dança típica, que se torna uma prática muito forte da cultura 

do povo Kalunga, ela está presente no dia a dia do povo. Dança-se a sussa em 
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todos momentos festivos das comunidades: nos arremates e pousos de folias nas 

levantações de mastro, nas apresentações de noites culturais dentro e fora das 

comunidades. Hoje já não é mais presente, mas antes dançavam a sussa no 

cemitério e no meio das roças de lavoura quando a chuva ficava escassa, para pedir 

chuva e puder ter sucesso nas plantações. 

A sussa é dançada por mulheres e homens, geralmente as mulheres usam 

saías rodadas e de tecido de chita e em formato de roda, começa-se por duas 

mulheres num passo mais lento após vão se acelerando os passos e as duas 

mulheres saem e entram mais duas, esse movimento se repete atém que todas as 

mulheres da roda tenham dançado e ao final todas dançam juntas. 

Ao dançarem as mulheres exibem sensualidade, beleza e simpatia, muitas 

dançam com um litro de pinga na cabeça demonstrando equilíbrio e coragem. 

A música que antecede a sussa é de composição dos próprios moradores, os 

sons que define o ritmo, ora mais devagar, ora mais acelerado, são extraídos de 

ferramentas, como a caixa, o pandeiro, a viola, os mesmos, utilizados nas folias, que 

a maioria são confeccionados pelos os mesmos. A dança é alegre e contagiosa, pois 

muitos ao verem as pessoas dançando mesmo não sabendo o compasso da dança 

não conseguem ficar de fora e entra na roda e começa a sambar mesmo que 

diferente, se divertem. 

         Ao referir a sussa Silva Junior s/d, aborda. 

 Essa dança traz consigo as marcas da tradição musical sinopada do 
batuque, perceptível nos sapateados, nas ginga, no movimento do 
cóccix e nas rodas. Guarda uma carga sertaneja de danças regionais 
com influências das tropelias de Goiás e herança africana, com 
característica comuns: o pisado, o pandeiro, as palmas, o movimento 
giratório, o zigue-zague e o confronto de corpos.Assim tomamos 
essa manifestação como uma performance afro- sertaneja que funde 
herança caipiras,práticas sertanejas e a cultura rústica negra.(P.01) 

 

        Para dançar a Sussa são cantadas várias musica, uma termina e em seguida a 

outra começa sem intervalo e em ritmo bem acelerado.  
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CAPÍTULO 4:  ANÁLISE DOS DADOS : JUVENTUDE KALUNGA E A RELAÇÃO 

COM AS TRADIÇÕES 

  

Identificou-se que as manifestações culturais das comunidades Diadema e 

Ribeirão dos Bois estão cada vez mais raros, e um dos motivos que está 

influenciando essa raridade é a migração dos jovens, que por vez migram para as 

grandes cidades em busca de melhores condições de vida, já que a comunidade é 

privada de muitos direitos sociais, principalmente no âmbito da  educação, 

oportunidade de emprego entre outro, fato esse que pode ser constatado após 

analisar um trecho da  fala de uma jovem de 16 anos que diz: 

Assim que eu terminar o 2º grau, eu vou embora daqui, arrumar um 
emprego, para poder comprar as coisas que eu preciso, pois aqui não 
tem oferta de emprego não vejo perspectiva de um futuro melhor,ficar 
aqui é reproduzir todo o modelo de vida que meus pais vivem,sem 
conhecimento do mundo lá fora e sem conforto.Não digo que viver aqui 
é ruim não porque temos momentos muito bom, como as festas de 
nossa tradição,mas as dificuldades que enfrentamos para adquirir o pão 
nosso de cada dia é que ninguém merece. 
 
 

A entrevistada relata as dificuldades econômicas e estruturais enfrentadas 

para permanecer no campo, demonstra a inconformidade pelo modelo de vida vivida 

pelos pais, sem conhecimentos e com os direitos plenos que todo o cidadão 

brasileiro tem de viver com conforto e dignidade negados. Contudo ver que a 

alternativa é deixar de viver no campo, porém não sabendo que viver no campo sem 

instrução é cair á beira de um abismo, onde muito estão sujeitos a marginalidade,a 

prostituição, a vícios, como as drogas o alcoolismo entre outros. Nota-se também 

que a jovem ainda tem um pertencimento com as práticas culturais da comunidade, 

deixando claro que viver no campo não é ruim, o ruim é precariedade que o campo 

vivencia no âmbito da educação e da sustentabilidade econômica. Esse fator pode 

ser comprovado no relato de dona Joaquina Bispo da Cruz Xavier de 73 anos que 

diz:  

A juventude di hoje não si interessa por mais nada, eles nun têm fé nas 
divindades não,di primeiro,quando os mais veios estava rezando a 
mininada estava tudo ali, ocê num  ouvia outro barulho a  não ser a voz 
das pessoas rezando, agora tudo mudou, ocê num vê ninguém mais 
nas rezas,enquanto os mais veios reza os novatos está lá fora 
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dançando umas musicas relaxadas que eles aprende fora daqui, digo 
na cidade, né. 

     

Como perceber-se, no relato citado que ao terem contato com outras práticas 

culturais exemplo o funk os jovens vão perdendo o interesse pelas manifestações 

existentes, como as rezas que no momento das oratórias estão curtindo outras 

culturas, como já mencionado o funk, e também músicas eletrônicas entre outras. 

     Nota-se também, que outro fator importante na influência desse 

enfraquecimento da cultura é o falecimento das pessoas mais velhas, que vão 

levando consigo todos os saberes por não terem para quem transmiti-los. Sendo 

assim sempre que morre um Idoso, morre também um guardião do saber e com isso 

os livros mais importantes da biblioteca da história do povo Kalunga vão 

desaparecendo, sem o registro de sua memória. Podemos constatar esse fator 

analisando um trecho da fala do senhor Silvino de 85 anos que diz: 

Daqui uns anos ocê num vai mais ver nem folia nem reza nem nada 
disso que ocês vê hoje, porque os mais veio está morrendo tudo, 
porque se não morreu novo despois veio num escapa mermo num é 
verdade? E essa juventude de hoje num tem interesse de aprender 
nada,eles num tem curiosidade de aprender um canto de folia,um 
benzimento, uma reza né? Si os mais veios morre tudo, tudo isso 
acaba. Também eles só que ficar o dia interi na frente desta tal de 
televisão que só ensina coisa que não presta. 

 

Observa-se também que na visão das pessoas mais velhas da comunidade a 

tecnologia com a chegada da televisão tem influenciado bastante no desinteresse 

dos jovens pelas manifestações existentes, pois os jovens querem ficar ligado em 

tudo que acontece no mundo lá fora da realidade vivida por eles, assim ficam 

dispersos e como a televisão exerce o poder de dominação os jovens vão ficando 

cada vez mais interessados em sair da comunidade para buscar o conforto que a 

televisão através da propaganda proporciona as pessoas. 

Pode-se constatar, que um fator que influencia bastante na migração e dos 

jovens e enfraquecimento da cultura, é a falta de políticas publicas no âmbito da 

educação e economia, conforme relata uma das entrevistadas, uma jovem de 25 

anos, uma das lideranças do grupo de reza, Silvana Soares de Castro. 



41 
 

    Percebo, que se a comunidade, tivesse uma forma de gerar emprego, 
cursos, profissionalizantes, acesso ao ensino médio sem precisar se 
ir pra cidade seria uma garantia dos jovens permanecer na 
comunidade,pois a maioria,vão embora em busca de estudo e 
trabalho.se tivesse um jeito deles estudar e trabalhar aqui 
mesmo,eles ficando aqui,eles participam das rezas das folias... 

     

Nesse mesmo ponto de vista Costa (2013) relata que: 

A juventude, os jovens estão indo embora, porque não têm escola de 
qualidade, não tem serviços que gera renda sem ter que sair das 
suas casas na comunidade.Eles tem que sair em busca de melhoria 
e está ficando só os mais velho,a cultura assim vai acabando. (p. 45). 

 
 

Conforme os relatos acima se notam que é possível permanecer no campo, 

desde que sejam oferecidas ao camponês, condições para viver com autonomia e 

dignidade, e que se existisse meios favoráveis a juventude não precisaria se 

deslocar para as cidades e que os jovens permanecendo na comunidade, seus 

ensinamentos serão preservados por mais tempo.  

Dessa forma Rosa (2013) afirma que: 

O que mais nos precisamos é de condições de trabalho, escolas e 
professores capacitados com melhores acessos aos novos 
conhecimentos, onde os nossos jovens não precisa sair da comunidade 
tão novos.(P.38) 

 

Percebe-se a necessidade de realizar ações em prol da conscientização e do 

fortalecimento da cultura e da educação, nesse aspecto a Licenciatura em Educação 

do Campo têm sido um legado muito importante para a preservação da cultura 

camponesa. Através da mesma, os jovens e adultos do campo têm a oportunidade 

de aprender o cientifico sem abandonar seu conhecimento popular. 

Além de capacitar professores para atuar no campo instigam-nos a olhar 

nossa comunidade com outro olhar, ela nos faz perceber que é possível ter uma 

escola de qualidade voltada para o interesse do camponês, que é possível ter uma 

vida digna no campo. 

Através da pesquisa realizada, nas Comunidades Diadema e Ribeirão dos 

Bois, pode-se entender que as todas as práticas culturais ainda são presentes e 
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muito importantes para o povo Kalunga mesmo que não tenha os mesmos impactos 

que antes é uma resistência de mantê-la vivas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que a educação  do novo milênio  tem de ser  vista á luz  de todas  as  

transformações  sociais e dentro desta perspectiva é pertinente  conceber outra 

organização da escola  do sistema escolar, de forma  a reorganizar  um sistema  

educativo  que ponha  todos  em igualdade  de condições  para  usufruírem  a 

formação  e que se abra  a diversos  agentes sociais  e culturais ,potencializando 

parcerias  que estimulem, diversifiquem  e valorizem  as aprendizagens .Nesse 

sentido, a ideia surge com uma estratégia  para a implementação  da educação 

Kalunga . 

Para tanto, faz se necessário que tanto a escola quando o município 

construam projetos interessantes e audaciosos que vão além do fazer educativo que 

superem as questões curriculares, buscando a integração da Dentro da perspectiva 

dessa concepção, há algumas preocupações que  devem ser  estudadas e refletidas  

tendo como ponto primordial  a  necessidade de ressignificação do espaço escolar. 

Não obstante, é preciso avançar. E avançar muitas vezes é ousar fazer diferente, 

ainda que a diferença ocorra no microterritório, seja no modo como uma sala de aula 

pode ser disposta, no arranjo das carteiras, na organização de uma aula que se 

desprenda desse espaço, que explore outros espaços existentes na escola e mesmo 

fora dela, articulando-se com outros lugares e serviços potencialmente educativos. 

     As rezas, as folias e todas as manifestações culturais são de extrema importância 

para a comunidade, porque retrata o modo de viver, ver e apreciar o mundo, são 

pessoas simples que sentem prazer e alegria em tudo que realizam. 

         No entanto percebe-se que essas práticas, culturais, precisam ser fortalecidas 

e valorizadas a cada dia, como, reafirmação da identidade do povo kalunga que foi 

se constituindo ao longo dos anos. 

     A pesquisa aponta que é possível a juventude permanecer no campo e preservar 

sua cultura, desde que sejam oferecidas ao camponês, condições de viver com 

autonomia e dignidade, para que se tenha orgulho de dizer que o campo é o 

responsável pela economia do Brasil, e é reconhecido por isso. 
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      Compreende se que a economia brasileira, foi gerada pela mão- de –obra 

escravizada, sendo assim o País possuí uma divida histórica para com os 

remanescentes desse povo que foram arrancados do seu país de origem, torturados 

e escravizados, as pessoas não nasceram escravas elas foram escravizadas e para 

sobreviver, foram obrigados a fugir e a viver por muitos anos isolados, como 

nômades em situações financeiras rudimentares.  

No entanto o que esse povo mais deseja é poder ter acesso a educação, 

saúde, autonomia, infla-estruturas e poder viver com dignidade. Do ponto de vista 

cultural, a diversidade pode ser entendida como a construção histórica, cultural e 

social das diferenças. A construção das diferenças ultrapassa as características 

biológicas, observáveis a olho nu. As diferenças são também construídas pelos 

sujeitos sociais ao longo do processo histórico e cultural, nos processos de 

adaptação do homem e da mulher ao meio social e no contexto de relação de poder. 

Sendo assim, mesmo os aspectos tipicamente observáveis, que aprendemos a ver 

como diferentes desde o nosso nascimento, só passaram a ser percebido dessa 

forma, porque nós, seres humanos e sujeitos sociais, no contexto da cultura, assim 

os nomeamos e identificamos. 
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ANEXOS 

 

Perguntas de Pesquisa. 

 

Quais e como se manifestam as práticas culturais nas referidas comunidades? 

Como essas práticas contribuem para a formação da juventude? 

Que fatores levariam os jovens a permanecer na comunidade e preservar sua 

cultura? 
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Mapa do Território  

 

 

 

 

 


