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vento, rios etc. Mas, segundo os quilombolas, um pequeno dique construído para represar a 

água de uma das nascentes, foi o responsável por evoluir o processo de erosão. Para eles, o 

homem não pode interferir muito na ação do tempo e da natureza.  Uma das moradoras do 

Engenho II, afirma que  
 

a gente planta, colhe e tudo graças à chuva, não falta água. Num tem muita 
serventia mexer muito na natureza, porque senão ela pode castigar. Tem 
muito lugar que as inundações destrói as casas porque o homem não 
respeitou ela [natureza] (R., Do Lar, 45 anos). 

 
Comentário como esse demonstra o respeito e certo medo que os Kalunga têm sobre 

os ciclos e fenômenos da natureza. Em alguns casos, a exploração dos recursos naturais deve-

se ao fato da área do Engenho II está inserido no Sítio Histórico e Patrimonial Cultural 

Kalunga podendo gerar complicações de ordem jurídica à empresas ou aos indivíduos que 

executarem trabalhos não autorizados pela Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura 

e Ministério do Meio Ambiente.  

No caminho que percorremos de volta, além das belezas paisagísticas já descritas, 

muitas rochas eram mostradas pelos quilombolas como ricas em ferro e manganês. Segundo 

eles, já foram identificadas jazidas de ferro e manganês na região, mas o líder local é contra a 

extração desses minérios. Mas, Sr. F. (Associação Kalunga de Cavalcante, Kalunga, 74 anos) 

afirma ser a favor, pois apenas 7% pertencem ao Sítio e o os demais 93% são da nação. Essas 

divergências apontam para conflitos entre Presidente da Associação Kalunga de Cavalcante e 

Presidente do Sítio Kalunga (morador e líder no Engenho II). 

Concluída a tarefa na roça, os Kalunga nos conduzem a outros passeios na 

comunidade, como a visita à Igreja e em alguns bares e casas do lugar. Essas visitas nos 

oportunizam identificar outras contradições que compõem as diferentes trajetórias e as 

especificidades do lugar. Ao aceder o interior de aproximadamente seis casas do Engenho II, 

identificamos que algumas famílias possuem condições financeiras melhores que outras. Isso 

se deve a atividade do comércio, do turismo e programas assistencialistas do governo federal. 

Nessas famílias, há indivíduos que aderem aos trabalhos ligados ao turismo, como a 

condução, mercearias, lanchonetes ou restaurantes. Há casos de famílias que alugam quartos 

ou o próprio quintal como área de camping.  

O comércio e a liderança da atividade turística têm ensejado uma elevação na renda de 

alguns quilombolas. Não obstante, esse grupo possui maior influência frente às figuras 

políticas da região ou aos órgãos ligados ao turismo como SEBRAE, Prefeitura e Secretaria 

de Turismo de Cavalcante.  Pode-se pensar no surgimento de uma elite no lugar Kalunga do 
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Engenho II e essa classe emergente lidera os assuntos ligados ao bem coletivo. Sra. E. S. 

(Funcionária Pública, Kalunga, Cavalcante, 64 anos), afirma que algumas famílias são mais 

beneficiadas que outras, já que estão à frente do processo pela busca por melhores condições 

de vida junto ao governo, entidades filantrópicas e bancos de financiamento para o pequeno 

agricultor e empresário. 

Outros Kalunga, que se limitam a atividade agrícola, precisam da assistência do 

governo para a complementação da renda, como bolsa família, cesta básica, renda cidadã e 

auxílio maternidade. Apesar de atividades de complementação de renda e de programas 

assistencialistas do governo federal, a precariedade em infraestrutura é grande. Muitos 

moradores relatam debilidades no saneamento básico, na saúde e na educação. 

Há moradias que possuem serviços de encanamento, porém falta rede de esgoto e os 

dejetos são jogados nos quintais, não havendo coleta do material pela prefeitura ou qualquer 

órgão. Além disso, algumas casas são feitas com materiais encontrados na região como adobe 

e folhas de buritis (Figuras 14 e 15).  

      
 

 
  

Segundo Sr. F (Presidente da Associação Kalunga de Cavalcante, Kalunga, 74 anos) 

existe um programa do Governo Federal (em parceria com órgãos como a Secretaria Especial 

de Políticas de Promoção e Igualdade Racial e a Caixa Econômica Federal) para a construção 

de casas com banheiros, mas há famílias que ainda não foram atendidas. De acordo, com o 

líder local há aproximadamente 60 casas de alvenaria doadas pelo programa16. O quilombola 

                                                
16 O Programa Brasil Quilombola foi criado em 2004 pelo Governo Lula, e teve como parcerias o Ministério da 
Cultura, a Fundação Cultural Palmares e a Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial (SEPPIR). 
Esse programa têm como objetivos primordiais a Regularização Fundiária, a Certificação, Luz para Todos, Bolsa 
Família, Desenvolvimento Local e Desenvolvimento Agrário. O relatório final, disponível em 
http://www.portaldaigualdade.gov.br/acoes/pbq/Relatorio%20PBQ2009%20versao%20final.pdf não especifica a 
quantidade de casas doadas aos Kalunga. Disponível em: http://www.portaldaigualdade.gov.br/acoes/pbq. 
Acesso em 25 de Janeiro de 2013. 

Figura 14. Casa típica Kalunga, construída com 
adobe. Foto: MOREIRA, J. F. R., Jan. 2012. 

Figura 15. Casa construída por meio de um dos 
programas do Governo Federal. Foto: MOREIRA, J. F. 
R., Jan. 2012. 
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que nos acompanha ainda não recebeu sua casa de alvenaria, mas acredita que adobe é 

melhor, pois a considera mais fresca e por isso construiu, para ele e sua família, um modelo 

rústico com telhado, confeccionado por ele e seus irmãos, de folhas de Buriti. Sr. L. (Kalunga, 

Vereador em Cavalcante, 38 anos) compartilha desse pensamento, ao afirmar que a casa de 

adobe representa a tradição Kalunga. Todavia, o líder local discorda das duas opiniões, ao 

constatar que esse tipo de construção sofre rachaduras na lua nova, e também por acreditar 

que se manter em uma residência com qualidade inferior não pode se justificar pela tradição. 

Além da falta de moradia, muitos Kalunga sofrem com outras dificuldades. A escassez 

de água nas casas que já possuem o serviço de saneamento básico é comum. Durante nosso 

primeiro trabalho de campo faltou água por aproximadamente seis horas. Sobre esse 

problema, os moradores explicaram que é normal e que já houve época de ficarem três dias 

sem água, e que precisaram buscar nos rios mais próximos. Para as famílias que não possuem 

serviços de saneamento e/ou abastecimento, a alternativa são os diques e encanamentos feitos 

pelos próprios moradores para trazer água dos rios às suas casas.  

Outro entrave enfrentado pela comunidade é o acesso à saúde e à educação. Ainda é 

elevado o índice de analfabetismo na região. Na comunidade do Engenho II há duas escolas 

que oferecem o primeiro ciclo (1° ao 4° ano) de formação e que recebem crianças de 5 a 12 

anos de idade. Os professores são Kalunga, moradores do Engenho II, e apenas uma 

professora é de Cavalcante, mas vive na comunidade. 

A partir do segundo ciclo, as crianças e adolescentes deslocam-se até o centro urbano 

de Cavalcante. Eles moram na cidade durante a semana, geralmente em casa de parentes, e 

aos finais de semana retornam à comunidade. No entanto, não são todos os jovens que podem 

morar na cidade para continuarem seus estudos. 

Em relação ao atendimento médico, o posto de saúde instalado na comunidade atende 

uma vez por semana. O médico que trabalha no local diagnostica sintomas mais simples e 

para uma consulta mais complexa, o paciente é encaminhado para Cavalcante. Para esse tipo 

de situação, a comunidade possui uma caminhonete doada pelo governo federal. Esse veículo 

é utilizado também para o transporte de pessoas e produtos adquiridos na cidade. Além desse 

serviço, há um ônibus com motorista, serviço oferecido pela prefeitura de Cavalcante. Esse 

benefício, resultado da luta de um vereador Kalunga, presta cuidados à comunidade duas 

vezes por semana, às terças e às sextas feiras. O acesso ao centro urbano de Cavalcante é 

comum e as relações sociais também se dão fora das fronteiras da comunidade. 
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          A acessibilidade, os programas de inclusão social e assistencialismo aos quilombolas, 

não amenizam os conflitos de ordem econômica, que é o principal fator para o intenso fluxo 

migratório para os centros urbanos, principalmente para metrópoles como Goiânia e Brasília. 

Segundo o líder local, a maioria dos emigrantes são jovens entre 15 e 35 anos de idade. 

Aqueles que permanecem na comunidade trabalham em terras de fazendeiros da região ou 

aderem à atividade turística17. 

No entanto, existem alguns Kalunga que retornam ao Engenho II, pois não conseguem 

adaptar-se a rotina das grandes cidades. Esses jovens trabalham em atividades ligadas ao 

turismo ou na roça com os pais. Para Avelar e Paula, os Kalunga retornam ao lugar porque 

“mantém suas raízes fixadas na terra que lhes pertence, numa relação sentimental e carregada 

de significados” (2003, p. 130). 

Uma antiga moradora do Engenho II, que atualmente mora nos Estados Unidos, conta 

que sente saudades da época em que morava no Engenho II. Há dois anos volta uma vez por 

ano para visitar o pai e os irmãos. Ela relata que muitos costumes adquiridos no cotidiano 

Kalunga, ainda são comuns em sua vida, como o uso de plantas medicinais (Assa Peixe e 

Mastruz18), as rezas e as canções aprendidas no dia a dia junto com os demais moradores da 

comunidade. Nas palavras de Tuan (1983, p. 21) “quando residimos por muito tempo em 

determinado lugar, podemos conhecê-lo intimamente, porém a sua imagem pode não ser 

nítida, a menos que possamos também vê-lo de fora e pensemos em nossa experiência”.  

Segundo a antiga moradora, a paisagem do Engenho II foi transformada ao longo dos 

anos, existem novas casas, comércios e estradas, mas todas remetem a lembranças. Outros 

quilombolas falam sobre as experiências no quilombo, como era a paisagem antes da chegada 

da luz elétrica, como eram as casas há dez anos. Afirmam que era uma vida difícil, iam à 

cidade raramente, mas sentem saudades da paz e tranquilidade daquele tempo. Holzer (1999), 

estudioso das obras de Relph, explica que além de um longo tempo de residência, para que o 

espaço se constitua lugar é necessário um profundo envolvimento emocional de seus 

residentes.   

As mudanças e transformações recorrentes não apagam as paisagens que identificam o 

lugar, como aquelas ligadas aos sentidos e experiências do homem Kalunga: as paisagens do 

percurso semanal ao trabalho na roça, das idas raras a cidade, que separa e aproxima uma casa 

                                                
17 Fonte: Diário de Campo, MOREIRA, J. F. R, 2011/2012. 
18Nome científico Chenopodium ambrisioides L.  
Disponível em http://www.portalcentroeste.com.br/novoportal2008/outros/saude/plantas_medicinais.htm. 
Acesso em 25 de Janeiro de 2013. 
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a outra. Segundo Besse (2006, p. 92) “antes de qualquer espetáculo [...], a paisagem é 

expressão, e mais precisamente, expressão da existência”.  Nas paisagens do Engenho II estão 

impressas as relações sociais e espaciais carregadas de sentimentos, que são construídas no 

cotidiano e com base na convivência (TUAN, 1983). Essas particularidades são entendidas 

nesse lugar como a expressão da existência no lugar Kalunga.  

No que diz respeito às particularidades do lugar, Carlos (1996) argumenta que a 

globalização influencia a vida nos lugares, isto é, as relações sociais são profundamente 

transformadas com o mercado e com os novos meios de comunicação. Esses elementos 

sugerem uma mudança no sentido de lugar, pois as comunidades tradicionais absorvem um 

novo padrão de consumo determinando intensamente a relação local-global frente à cultura 

externa (CARLOS, 1996).  Essa lógica ligada ao capitalismo e a inserção de novos elementos 

técnicos informacionais pode impactar o lugar sob diversas formas, inclusive gerando 

conflitos sociais e espaciais. No Engenho II novas técnicas são empregadas por moradores, há 

o uso de novos produtos para atividades ligadas ao comércio, turismo ou mesmo atividades 

domésticas. Os meios de comunicação são comuns como telefones, televisores, rádios e 

computadores. No entanto, a relação dos Kalunga com o lugar é representada por suas 

experiências pautadas no trabalho, no conhecimento mítico e popular da natureza e nos 

costumes e saberes que modelam a paisagem. Os elementos técnicos informacionais inseridos 

no lugar não provocam o rompimento com as singularidades e especificidades do mesmo.  

Gonzaga (2010), em sua pesquisa de mestrado identifica alguns conflitos nas relações 

sociais de uma comunidade rural em Alagamar – SE, na medida em que alguns moradores 

melhoram suas condições de vida ao adequar-se ao mercado.  Da mesma forma, conforme já 

identificado anteriormente, existe no Engenho II a ascensão de alguns indivíduos em virtude 

de novas atividades econômicas. Novos elementos são incorporados às práticas cotidianas das 

famílias que ascenderam socialmente, como alimentos, roupas, equipamentos elétricos e 

eletrônicos, mas a intimidade e relação de afetividade com a comunidade é intensa. As 

divergências econômicas e sociais convergem para conflitos sociais ou promovem a ruptura 

de laços que são restabelecidos durante as práticas culturais do lugar. Práticas estas que são 

singulares, que se caracterizam por aproximar e atenuar a linha que separa as diferenças e 

conduzem a uma identificação da gente do lugar que será melhor descrita a seguir. 
 

2.2. Comunidade Engenho II: “a gente do lugar” 
 

Conforme já explicitado, dois dos procedimentos metodológicos selecionados para nos 

auxiliar no estudo da comunidade do Engenho II foram o Mapa Falado e a Caminhada 
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Transversal. Essas técnicas nos permitiram maior aproximação com os quilombolas e uma 

melhor compreensão da relação deles com o lugar. Ao solicitarmos que um grupo elaborasse 

o desenho representativo da área estudada, foi possível captar elementos capazes de 

entrevermos sobre a percepção dos Kalunga acerca do lugar de vivência. Antes de iniciarem a 

representação em cartolinas, os Kalunga foram orientados sobre o que deveriam salientar nas 

figuras, ou seja, o lugar e as paisagens à que eles se identificavam e que atribuíam algum 

sentido e significado no cotidiano da comunidade. O grupo de moradores conversou e discutiu 

o que deveria ser mencionado na figura que iria representar do lugar.  

No mapa ordenado pelos moradores (Figura 16), eles enfatizaram aqueles lugares que 

representam a sociabilidade e o cotidiano dos quilombolas. Um dos jovens ficou responsável 

por relatar o que descreveram no desenho. Nele, os moradores destacaram pontos de 

comércio, aspectos naturais e lugares onde as relações sociais e culturais são intensas como as 

igrejas, as cachoeiras e os bares. 

 
 
 

O ponto descrito como central na comunidade foi o Ponto de Atendimento ao Turista, 

que fica localizado na casa do líder local, também presidente da Associação do Sítio Kalunga. 

Questionamos porque o ponto central não é a Igreja Católica, como tantas outras comunidades 

rurais, e os moradores informaram que ali é onde os condutores de turismo (a maioria deles) 

se encontram e iniciam a rotina de trabalho, conduzindo os visitantes pelo lugar. 

Provavelmente, se a maioria, constitutiva do grupo que construiu o mapa, fosse outros atores 

sociais, como agricultores, donas de casa e comerciantes, o ponto central seria a Igreja.  

O grupo que nos auxiliou com a confecção do Mapa Falado, sendo em sua maioria 

formado por condutores de turistas, priorizou e considerou como centro da comunidade o 

lugar que consideram como parte essencial da reprodução da vida, o lugar de trabalho. 

Figura 16. Moradores constroem o Mapa Falado do  
Engenho II. Foto: Nei, Out. 2012. 
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Partimos então desse local com o propósito de chegar ao Bar do Joelso (Figura 17) que 

representa o ponto mais próximo à entrada da comunidade.   

Seguimos em direção ao “pé da serra” como é chamado pelos Kalunga, nos orientando 

pelo centro da circunferência, percorrendo a comunidade de forma que completamos um giro, 

assim como acontece nas folias aos santos católicos, também objeto de nosso estudo. Em cada 

lugar que parávamos, os moradores aguardavam que as fotografias e o ponto no GPS fossem 

registrados. Nos casos em que esses procedimentos não eram feitos, um dos moradores 

lembrava: “E o GPS, a senhora não vai usar agora não?”  

Durante a caminhada, cada ponto era motivo de um comentário desde que estes 

indivíduos fossem indagados. No decorrer da travessia, os jovens se desinibiram e começaram 

a conversar sobre as paisagens vistas como a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os Bares, os 

Restaurantes, as casas, as quedas d’água etc. 

  Sobre os restaurantes, um dos moradores comenta que esse é um dos 

empreendimentos mais prósperos no Engenho II, pois há muitos e um outro já começa a ser 

construído e pertence ao líder local. A partir desses comentários, já é possível identificar 

algumas contradições e desenhos sociais que marcam e caracterizam o lugar do Engenho II 

frente às outras comunidades no Território Kalunga: o surgimento de uma classe emergente, 

uma “elite” social.  

Outros elementos que compõem a paisagem do Engenho II e que exemplificam as 

dinâmicas sociais do cotidiano são vislumbrados como a Casa Digital e as Escolas. O 

primeiro possui alguns computadores disponíveis aos moradores, não há acesso a internet, 

mas o seu uso é auspicioso para os jovens estudantes, que não precisam se deslocar até 

Cavalcante para desenvolverem os trabalhos escolares. As escolas não foram identificadas 

pelos autores do Mapa Falado, mas ao visualizarmos o campo de futebol (o qual foi 

desenhado pelos moradores), deparamos com duas pequenas escolas. Elas estavam em pleno 

funcionamento, às atividades transcorriam como é de hábito durante a semana no período 

vespertino.  

A paisagem nesse ponto se caracteriza pelos intensos sons emitidos pelas crianças: 

gritos, choros, passos no chão indicando que muitas correm, professoras suplicam por 

silêncio. Já o campo de futebol mencionado no mapa estava vazio, apenas refletia a cor branca 

da areia, característica do solo no lugar. Nos finais de semana, aquele local é ponto de 

encontro dos jovens Kalunga que se descontraem jogando bola, brincando e conversando.



71 
 

 
 

Figura 17. Mapa Falado construído por moradores do Engenho II. Fonte: Pesquisa de Campo, Out. 2012. 
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Ao entardecer, por volta das 17:00 h, o campo de futebol recebe alguns jovens e 

adultos que brincam por alguns minutos, contam as últimas notícias e voltam para suas 

casas antes do anoitecer. A paisagem volta a evidenciar signos que marcam as noites do 

cotidiano Kalunga: o silêncio, sons abafados de animais e choros intermitentes de 

crianças ainda pequenas. Evidencia-se que a paisagem Kalunga também é registro das 

práticas sociais e culturais no lugar (GOMES, 2001).  

Os símbolos presentes na paisagem manifesta uma superposição de elementos 

que caracterizam as responsabilidades cotidianas, os deveres a serem cumpridos, a 

diversão e lazer do final de tarde e a fé e tradição. Esses últimos signos são lidos por 

meio de construções específicas nesse emaranhado de informações paisagísticas: a 

Igreja Católica. Os moradores salientam que a Igreja foi construída pela própria 

comunidade e conta com a presença do padre uma única vez por mês. Nela é onde 

ocorrem as principais festas religiosas da comunidade, onde a fé e devoção aos santos 

católicos são representadas por meio de novenas e ladainhas lideradas pelas mulheres 

Kalunga. Ao lado da Igreja tem-se o barracão, também construído pelos moradores do 

Engenho II com o objetivo de abrigar as reuniões comunitárias e as festividades, 

marcada pelas danças tradicionais dos quilombolas e pelo forró (Figuras 18 e 19). 
 

     
 

 
O barracão também abriga os festeiros que preferem anteceder o tempo festivo 

com a fé e devoção aos santos católicos. O grupo de jovens lembra que em dias de 

festas esse lugar “mal cabe tantas pessoas que vem festar” (W., Condutor de Turismo, 

21 anos). Em dias ordinários, esse local apenas abriga crianças que brincam e homens 

que se encontram para uma conversa. A Igreja, não fosse sua cor amarela contrastando 

com o céu azul e límpido, não chamaria a atenção, pois suas portas fechadas transmitem 

a informação de que não haverá nenhuma atividade religiosa. “A través de lo exterior — 

Figura 19. Barracão, Engenho II. Foto: MOREIRA, J. 
F. R., Out. 2012. 

Figura 18. Igreja Católica, Engenho II. 
Foto: MOREIRA J. F. R., Out. 2012. 
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las formas, la dimensión visible del paisaje — se llega a lo interior, a la organización 

misma que cimenta y permite explicar lo que se vê”19 (ORTEGA CANTERO, 2010, p. 

369). Pelo primeiro contato, na dimensão do visível, os signos revelam informações que 

explicam o silêncio no lugar. 

O cotidiano Kalunga surpreende ao passo que caminhamos em direção ao “pé da 

serra” conforme é chamado pelos moradores. A paisagem do cotidiano revela as 

trajetórias dos atores que imprimem significados ao lugar. Todos os moradores se 

conhecem e no caminho percorrido muitas casas eram visitadas pelo grupo que 

participava da caminhada, com o objetivo de consultar se colegas, amigos ou parentes 

se tinham interesse em nos mostrar as cachoeiras e as casas das serras. O rio Capivara 

foi alcançado a poucos metros do núcleo central do Engenho II, nos permitindo 

visualizar o entrelaçamento do natural, do construído, do humanizado e do cultural. 

Essas imagens nos permitem refletir sobre a colocação de Delgado Rozo (2010, p. 85), 

ao explicar que “los paisajes son creados por los individuos y por las sociedades en una 

milenaria y compleja relación com la naturaleza20”. 

Ainda no interior de uma casa, pode-se ouvir o som das correntezas distantes do 

rio, e sentir o frescor do microclima proporcionado pela água. Quanto mais se afasta 

dessa miscelânea de elementos paisagísticos, mais se converge para uma paisagem 

homogênea, de vegetação cerradeira, ora densa, ora esparsa. O emaranhado de árvores 

esconde casas Kalunga ainda rústicas, sem o conforto dos moldes urbanos.  

Visitamos uma dessas casas e identificamos que o homem vai para roça e a 

mulher cuida das crianças, que curiosas, mas intimidadas com a presença de estranhos, 

não falam, apenas sorriem, as menores choram. O chão batido, a cobertura com folhas 

de buritis e o adobe imprimem um caráter simples, mas especial para a casa Kalunga. A 

família que a habita não está envolvida com outras atividades econômicas além da 

agricultura, e vai ao núcleo central da comunidade raramente. A dona da casa conta que 

em dias de folias ou rezas é importante participar, porque é uma oportunidade para rever 

amigos e parentes. Além disso, é devota dos santos homenageados e sua presença em 

rezas, ladainhas e folias é uma maneira de demonstrar sua fé.  

                                                
19 [Tradução Livre] “Através do exterior  — as formas, a dimensão visível da paisagem — se chega ao 
interior, a organização mesma que cimenta e permite explicar o que se vê”.   
20 [Tradução Livre] “As paisagens são criadas pelos indivíduos e pelas sociedades em uma milenária e 
complexa relação com a natureza”.  
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Nesse lugar distante dos acontecimentos rotineiros da comunidade, é possível se 

aproximar de uma compreensão sobre a vida Kalunga, inserida na paisagem que está 

marcada pelo silêncio interrompido pelo choro de crianças, pela necessidade por buscas 

de água nos rios, o cheiro de fumaça emanada pelo fogão a lenha, o cacarejar das 

galinhas no quintal, o canto dos pássaros, o verde das árvores e o horizonte azul. A 

paisagem do lugar é composta pela sobreposição de elementos que proporcionam prazer 

para aqueles que a experiencia todos os dias, para quem a vive e a compõe.  

Para Andreotti (2010), o espaço isolado não pode dizer nada, porque nada 

representa, mas o lugar dotado de valor e de significado nos reconhecemos nele. A 

paisagem desse lugar muito explica a história e memória Kalunga, esses indivíduos se 

reconhecem nela, são parte dela. Os cheiros, os sons e as imagens em volta da casa 

fazem parte do cotidiano Kalunga, é a reprodução da vida, é parte da história do lugar. 

Quatro horas foram necessárias para fazer o trajeto até o “pé da serra”, para 

conversar com o grupo e com os morados que nos recebiam, e também para ler os 

signos e símbolos impressos na paisagem. O cotidiano rural é impregnado de hábitos, 

considerados obsoletos pelo homem urbano, mas que identifica e qualifica o lugar 

Kalunga.  

No retorno de volta ao núcleo central, os equipamentos de serviços surgiam na 

paisagem. Dois restaurantes e um açougue pareciam vazios, mas representam, para o 

grupo que nos guia, um sinal de prosperidade para a comunidade (Figuras 20 e 21). 

Questionados sobre possíveis conflitos em decorrência da quantidade de restaurantes, os 

moradores argumentam que as diferenças que se têm por esse motivo refere-se à 

implantação de uma Igreja Evangélica no lugar, pelo proprietário de um dos 

restaurantes (Restaurante Galileu). Após se converter à outra igreja, o morador passou a 

se respaldar nos ensinamentos bíblicos proferidos pelo pastor para criticar algumas 

práticas sociais, culturais e econômicas do lugar. Do que se trata de práticas 

econômicas, o principal indivíduo criticado por ele é o líder local devido a centralização 

do poder e das decisões de interesse coletivo. 
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Existe uma disputa entre o espaço católico e o espaço que emergiu há poucos 

anos no território Kalunga. Em outra oportunidade, num passeio com uma das 

moradoras, ela nos relata casos em que os indivíduos que se converteram a nova igreja - 

instalada há menos de cinco anos na comunidade -, agridem os santos católicos com 

palavras e gestos ofensivos. De acordo com essa moradora, “meu maior medo é que as 

nossas tradições católicas acabe. As nossas folias, rezas e ladainhas é tão importante 

para nossa comunidade, e eu acho que também é um pouco da nossa cultura, né?” 

(Dona G. R. S., Do Lar). Não obstante, o grupo de evangélicos se defende ao 

argumentar que as práticas católicas não possuem mais sentido para eles, por isso a 

negação desses costumes.  

Nas palavras de Cosgrove (2003) o lugar é simbólico, onde muitas culturas se 

encontram e talvez entrem em conflito. Culturas diferentes chegam à comunidade 

Kalunga e inserem novos costumes, novas formas de ler o mundo. As paisagens 

culturais também se constituem dessa diversidade de olhares. Berque (2004, p. 86) 

explica que a paisagem pode ser vista “por um olhar, apreendida por uma consciência, 

valorizada por uma experiência, julgada (e eventualmente reproduzida) por uma estética 

e uma moral.” As paisagens festivas, por exemplo, ligadas aos santos católicos podem 

ser julgadas pelo grupo evangélico com desprezo, uma vez que a moral, os costumes e 

as práticas cristãs das duas igrejas são diferentes e influencia a forma de ver e sentir a 

paisagem estabelecida nessas manifestações, em decorrência manifesta gestos contrários 

as festividades. 

Durante a caminhada o folião, que compõe o grupo, mostra a nova igreja 

demostrando emoção. Segundo ele, ali não residia ninguém, e não havia muitos 

movimentos e sons. Há aproximadamente cinco anos, um senhor com origem do 

Figura 20. Restaurante Nega Kalunga, Engenho II. 
Foto: MOREIRA, Out. 2012. 

Figura 21. Açougue Kalunga. Engenho II. Foto: 
MOREIRA, Out. 2012. 


