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O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga é o território onde se encontra a 

comunidade quilombola Kalunga maior comunidade quilombola do Brasil que se 

estende por três municípios; Cavalcante, Monte Alegre e Teresina e abarca 37 mil 

hectares. 

Divididos em 58 comunidades e aproximadamente 897 famílias, os territórios 

Kalunga tem mais de cinco mil habitantes espalhados por vãos e veredas do cerrado. 

 Durante uma observação em campo realizada em Janeiro de 2013 no Engenho II 

entre os dias 3 e 7; um morador de lá chamado Neto divaga sobre uma festa: a Romaria 

do Divino Espírito Santo é a “festa que é boa mesmo” dos Kalunga. Ele conta que 

muitas pessoas do Engenho peregrinam até o Vão de Almas e que essa peregrinação 

pode ser feita por diferentes meios; tanto a pé, a cavalo, quanto de carros tracionados ou 

não tracionados com “motoristas corajosos”.  

Entre os meses de Agosto e Setembro, acontece no Vão de Almas as celebrações 

ao Divino Espírito Santo. A festa começa com a peregrinação dos kalunga de outras 

localidades e de algumas pessoas de cidades vizinhas ao Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga em direção à Capela do Vão de Almas. 

 A Romaria do Divino Espírito Santo é uma festa da Igreja Católica realizada 

dentro de uma comunidade quilombola dos kalunga, esse contexto social pede algumas 

reflexões. Segundo a legislação brasileira o território da comunidades quilombola são 

ocupados por remanescentes de quilombos (art. 68 CRFB, 1988); por isso vale a 

reflexão a respeito desses “antepassados”. 

Pessoas negras trazidas da África de diversos lugares, que cultuavam diversas 

religiões, compartilhando de crenças diferentes, entre eles mesmos e maior divergência 

em relação aos que os escravizaram; sofrem um grande impacto por causa dessa 

divergência. Durante anos as religiões de matriz afro, especialmente o candomblé 

sofreram perseguição dentro do Brasil, por serem acusados de praticarem bruxaria 

(SILVA, 1994). 
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O pensamento evolucionista amplamente difundido no século XIX contribui 

para essa perseguição, pois considerava que quanto mais mágicas fossem as religiões, 

mais primitivas eram. Os primeiros a explorarem o campo das religiões afro, 

condenavam suas práticas por serem mágicas – por causa do sacrifício animal, o transe 

e o contato com espíritos desencarnados – o que não percebiam no catolicismo. Mas os 

sistemas religiosos baseiam-se em categorias do pensamento mágico, logo o catolicismo 

também tem a sua dose de magia. A missa contém inúmeros atos simbólicos ou 

operações mágicas como “as bênçãos, a transubstanciação da hóstia em corpo de Cristo 

e etc” (Ibidem p.14).  

O catolicismo ainda no século XVI sofria críticas de reformistas europeus a 

respeito de seu desvirtuamento e de certa forma, colonizar um país de dimensões tão 

grandes, garantia a instauração do catolicismo na América. Mas esse catolicismo não 

veio igual ao catolicismo europeu: no Brasil, ele seria traduzido, colorido e 

performático. Nada parecido com um catolicismo oficial europeu, com rezas baixas, 

sério e branco. Chega na América através dos portugueses um catolicismo colorido na 

pele feita da ausência de cor, catolicismo negro; carnavalizado. 

Para catequizar os índios, que segundo Vagner Silva (ibid) tinham os 

portugueses muito mais a intenção de dominar suas terras do que encaminhá-los ao céu 

segundo suas próprias crenças, os europeus não podiam celebrar gigantescas missas em 

latim; primeiro por não serem compreendidos pelos indígenas e segundo por ser 

maçante e demorado, por isso nada atrativas. Logo encontraram a alternativa de uma 

missa mais dinâmica: com performances, sermões que abusavam da peculiaridade 

performativa da oralidade e de festas, peregrinações e cor, muita cor. 

Portanto esse catolicismo ainda mais “desvirtuado” se instaura na América; 

sendo no início imposto aos brasileiros pré-coloniais (indígenas) e no momento 

posterior; quando se acredita que o negro tem alma; incorporado ou compelido aos 

escravos. 

Ao estar em campo, percebe-se que o catolicismo dentro do quilombo não é o 

mesmo que se pretende oficial – esse já não mais europeu, mas um oficial brasileiro – 

ele tem cantos com temas escravagistas, danças que lembram congadas e catiras, é um 

catolicismo sincrético e reinventado é um catolicismo carnavalizado. 

Dentro dessa festa, a “que é boa mesmo” existe uma dança de mulheres que 

lembra o tambor de crioula: a Sussa. A sussa e suas dançadeiras de saias coloridas 

contrastando com as peles negras, são embaladas por uma música progressiva que leva 



ao transe – transe outrora condenado, por ter grande dose de magia; mas está no 

catolicismo dançando no catolicismo dos quilombos.  

O transe é invocado por diversos instrumentos: viola, pandeiro, buraca, sanfona, 

caixa e canções também entoadas de forma penetrante em altura também progressiva, 

bem como a partitura corporal composta por giros e mais giros em torno do seu próprio 

eixo, em torno de outras mulheres, em torno da festa, que vai aumentando de 

velocidade, mas não deixa ninguém cair. Depois dos giros de pião, transformando o 

desenho das saias de chita numa cor só, o ritmo paulatinamente diminui e a dança e os 

cantos o acompanham até a música cessar. 

As canções vão além das vozes; são cheias de brincadeiras de duplo sentido, 

gozações com a própria comunidade, com a mulher do vizinho, com os componentes da 

associação dentro do quilombo; mas também carregadas de sofrimento dos 

antepassados, a seca que toma a roça e impede a agricultura e a fauna e a flora do 

cerrado. As vozes polifônicas mostram que o festejo e manifestações culturais do 

quilombo vão bem além de mera remanescência de escravos. 

A carnavalização para Bakhtin é perceptível no festejo popular. Enquanto a festa 

oficial, tem a ver com regras, pressupõe hierarquias e imutabilidade dos valores oficiais 

(BAKHTIN, 2010. p.8), a Romaria do Divino Espírito Santo, se comporta como uma 

performance de onde transborda a carnavalização. 

Festejo como esse dos Kalunga, onde o baixo corporal se insinua por debaixo 

das saias e é libertado de regras e tabus oficiais e se transforma em canto, dança: 

performance; o riso é como música, embala a festa e entra em consonância com a dança 

e o batuque: ele é objeto e criador da música, ele não se ri com gracejos e oficialidade: 

ele é riso popular, riso de quem transforma a festa burocrática e teatral numa 

performance que é um eterno vir-à-ser. Os mais velhos e mais novos dançam e cantam 

juntos: o saber e a memória encontram um espaço onde o dialogismo se sente na pele 

que carrega preconceitos, no corpo que toca o parceiro na dança e no momento da 

performance, quando as peles, corpo e voz se tornam uníssonos. 
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