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Resumo: A região nordeste de Goiás foi ocupada no século XVIII, com a exploração 

do ouro utilizando trabalhadores na condição de escravos. A resistência ao trabalho escravo 

levou a formação na região do maior núcleo quilombola do Brasil. São os Povos Kalunga, 

residentes nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. A prática 

da agricultura associada com os festejos dos santos é uma das principais características da 

cultura Kalunga. As festas de Santos ocorre obedecendo a um calendário que vai desde o plantio 

a colheita, e ocorre em vários pontos do território. Nesse artigo trataremos das práticas de 

produção agroecológicas e a relação com os festejos tradicionais que ocorrem na Comunidade, 

em especial aos festejos de São João realizado na localidade do Sucuri em Monte Alegre de 

Goiás e o Festejo do Vão do Muleque que ocorre na localidade do município de Cavalcante, 

onde são louvados São Gonçalo do Amarante, Senhora do Livramento e São Sebastião. 

 

Palavras chaves: Kalunga, festejos, agricultura.   
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Introdução 

 

A região nordeste de Goiás apesar de apresentar uma das mais ricas paisagens de 

Goiás, apresenta atualmente como uma das mais carentes áreas do estado. Para Gomes (2004) 

“[...] apesar do tratamento negativo que essa região recebe de Historiadores, Geógrafos e 

Governante ela abriga contudo, uma das mais ricas e originais cultura que se tem notícia, não 

só em Goiás, mas no Brasil”. O autor se refere aos Povos Quilombola Kalunga, razão dessa 

pesquisa.  

O Território Kalunga localiza-se na Região Administrativa Nordeste do Estado de 

Goiás, microrregião da Chapada dos Veadeiros, a 595 km de Goiânia e a 430 de Brasília. O 

acesso ao território dá-se pela rodovia GO - 118, a partir do Distrito Federal. A figura (01) 

mostra os municípios onde estão territorializados os Povos Quilombola Kalunga, na 

microrregião da Chapada dos Veadeiros. 

 

Figura (01): Municípios habitados pelo Povo Kalunga em Goiás 
Fonte: Santos; Mendonça (2014) 

 

O Sítio Histórico Kalunga, juntamente com o Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros, forma uma das maiores áreas contínuas de Cerrado preservadas no estado Goiás, 

com 3.200 km².  Possui uma extensa rede hidrográfica, tendo no Rio Paranã o principal curso 

de água que corta o território desde Teresina de Goiás. 



Ambientalmente o Território Quilombola Kalunga caracteriza-se pela existência de um 

relevo irregular com elevações que chegam a 1200 metros de altitude. O clima tropical com 

temperatura média de 25º, oscilando a medias bastante baixa nos locais de altitude elevada 

como na Chapada dos Veadeiros em Alto Paraíso (GO). O índice pluviométrico conforme 

Barreira (2002), “fica abaixo de 1300 mm nas áreas de baixa atitude, concentrando 70% da 

chuva na primavera e verão”, assim como ocorre nas demais regiões do Cerrado. 

A Comunidade Quilombola Kalunga mantem um calendário cultural rico em 

manifestações religiosas que misturam elementos da cultura afro ressignificados pelo 

catolicismo. As festas que ocorrem em várias localidades do território possui um calendário 

determinado pelas práticas agrícolas ainda abundantes entre os camponeses Kalunga. 

 

Os festejos da comunidade Kalunga 

 

Ao longo da história, o conhecimento popular gerado pelas comunidades tradicionais 

se dá devido à necessidade de resposta a diferentes situações que estão ligadas a contextos 

históricos, políticos, sociais e culturais. Deste modo, os saberes e fazeres construídos pelos 

membros destas comunidades está relacionado com a realidade em que os mesmos vivem. A 

produção de seus conhecimentos está sua história (uma própria visão de mundo), suas crenças, 

seus mitos, seus rituais, suas festas, enfim, suas noções de tempo e espaço. 

Os Kalunga foram vistos metodologicamente como descendentes de escravos, que, à 

deriva da sociedade institucional, construíram uma cultura própria, tendo como parâmetro sua 

história de grupo. Ao longo deste período a comunidade permaneceu, na sua maior parte, 

“isolada” devido às condições geomorfológicas da região, o que contribuiu para que seus 

membros fortalecessem sua identidade” (Baiocchi, 1999 p.13). 

As festas são elementos essenciais na vida de um grupo ou de uma comunidade e 

também históricas, algumas são realizadas de acordo com calendários, outras acontecem 

espontaneamente ou provisoriamente (Neves, 2007 pg. 57). Para os Kalunga, uma de suas 

marcas registradas são os festejos em devoção aos Santos Católicos que acontecem obedecendo 

a um calendário anual estruturado principalmente de acordo com os ciclos de plantio e colheita, 

chuva e seca. 

Os festejos, além de representarem um veículo de afirmação e sacralização da 

identidade e, ao mesmo tempo, louvação do ancestral possibilita o conhecimento meteorológico 

a previsão do tempo que, de certa forma, interagem na execução do calendário agrícola, 



mostrado assim que as crenças religiosas da comunidade estão intimamente ligadas ao ciclo 

produtivo e ao ciclo da natureza.  

A tabela (1) mostra as datas, os locais e os santos homenageados nas principais festas 

que ocorrem na Comunidade Quilombola Kalunga: 

 

FESTAS 

MÊS SANTO LOCAL MÊS/DATA 

 

Janeiro 

  

Três Reis Santos 

Contenda, Vão de Almas 

Vão do Muleque, Mimoso 

 

06/01 

 

Junho 

 

Santo Antônio 

 

 

Maiadinha, São Pedro 

 

 

11 a 13/06 

 

 

Julho 

 

São Sebastião 

 

 

Salina 

 

18 e 19/07 

 

Agosto 

 

N.S D’Abadia 

 

Vão de Almas 

 

 

 12 a 15/08 

 

Setembro 

São Gonçalo, N. S. 

do Livramento 

 

 

 

Vão do Muleque 

 

 

05 a 16/09  

 

Outubro 

 

N. Sa. Aparecida 

 

 

Ribeirão dos Bois 

 

11 e 12/10   

Tabela (01): Santos homenageados pelos Povos Kalunga 

Fonte: Pesquisa de Campo (2014) 

 

Desde o período colonial os trabalhadores escravizados já se organizavam e 

realizavam as festividades, para homenagear alguns santos, ou mesmo para aliviar os momentos 

de tensão, de dores e de exploração que vivia dentro e fora das senzalas [...] que ao longo dos 

anos preserva a prática religiosa por meio das rezas, das danças, das brincadeiras e da culinária 

(Neves, 2007 pg. 11). 

 

Observa-se na comunidade [...] que as festas e romarias tradicionais da comunidade 

são um momento muito significativo para a vida comunitária. Durante a convivência 

com a comunidade [...] observa-se recorrentemente a relação da fartura na produção 

da roça com a benção ou não de santos de devoção, especialmente os santos cujos dias 

caem nos tempos das aguas (outubro a março). Pois, acredita-se que especialmente 

aqueles santos têm o poder de fazer chover e proteger as plantações. (Ungarelli, 2009, 

pg. 34).  

 

 

Dentre essas apresentadas destacarei as festa que acontecem nas localidades do Sicuri 

e Vão do Moleque, que serão objetos de estudo desse trabalho. A razão da escolha dos referidos 

festejos estão diretamente ligadas ao ciclo produtivo que se encerra normalmente no mês de 

abril. No festejo de São João na localidade do Sucuri, os quilombolas agradecem e comemora 



a fartura da colheita, ao passo que no festejo do Vão do Muleque eles pedem para que a safra 

que se inicia com o plantio em novembro seja abençoada com uma colheita farta de alimentos. 

“Encerra-se portanto um ciclo de cerimoniais e ritos agrários, iniciado em junho com o término 

da colheita” (Baiocchi, 1999). 

 

Festejo de São João do Sucuri 

 

Na Comunidade Quilombola Kalunga, a Festa de São João é realizada no mês de junho 

ao final da colheita, na localidade do Sucuri, Município de Monte Alegre de Goiás. A festa 

apresenta-se como um processo de reificação cultural, onde as cerimonias e rituais mostram um 

sincretismo rico em representações e, ao mesmo tempo, louvação do ancestral. De acordo com 

(Baiochi, 1999), o processo formal da “festa de São João” inclui: 

 

Organização espacial: capela, cozinha e mesa comum, casa do 

imperador, novena – nove (09) dias de rezas, festeiros em números de 

12 (doze), cerimonias maior, 03 (três) dias de duração, práticas de rituais 

(batismo, casamentos) e folias do cipó (BAIOCHI, 1999, p. .....). 

 

O Imperador (capitão do mastro) é escolhido no último dia da festa através de sorteio, 

ou com exceção ao pagamento de promessa, sendo que o escolhido ou denominado, seja 

pertencente ou descendente da comunidade, mesmo que geograficamente resida em outra 

localidade. A escolha é anunciada nos pequenos sinos das capelas, e logo após a escolha o 

imperador e sua corte, dá início ao reinado que durará um ano. Nesse período ele desempenha 

o papel de coordenar e organizar a festa, acompanhando os preparatórios dos festeiros e 

contribuindo nas atividades. 

Os festeiros são encarregados da novena diária que ocorre antes do festejos e do 

alimento (arroz, mandioca, carne, feijão, farinha, abobora, farofa, etc.), que é servido à noite, 

para todos os romeiros participantes. Atualmente com o acesso facilitado pelas estradas com 

cortam a comunidade, o número de romeiros aumentou bastante, principalmente entre aqueles 

que deixaram a comunidade, mas que no período de festa voltam às suas raízes.  

Os ranchos de palha se espalham pelo cerrado e a diversão principal é o bate papo 

debaixo de uma árvore qualquer acompanhado de uma cachaça da terra. Os jovens preferem os 

sons ou um banho nas águas azuis do rio Paranã que caudalosamente saúda o santo e a todos 

presentes com suas águas cristalinas.   

 



Festejos do Vão do Muleque  

 

A festa do Vão do Moleque acontece nos dias 14, 15 e 16 no mês de setembro no 

município de Cavalcante de Goiás, localizada na Chapada dos Veadeiros no Sitio Histórico 

Kalunga. De acordo com (Baiochi,1999), esta festa encerra um ciclo de cerimoniais e ritos 

agrários (festejando o ano agrícola e solicitando fartura). 

O Império que se estabelece na Festa do Muleque é, em comemoração a São Sebastião, 

São Gonçalo do Amarante e Nossa Senhora do Livramento. Reúne cerca de 3000 pessoas de 

várias localidades, dentre outras comunidades do Território Quilombola Kalunga propiciando 

a prática coletiva da religiosidade, e ao mesmo tempo estabelece a convivência social necessária 

à reprodução cultural do grupo.  

Não tão diferente da metodologia dos Festejos de São João, a Festa do Muleque 

também é procedida de novenas e de império, sendo o ponto alto da festa o banquete (jantar) 

servido pelos festeiros/Imperador com produtos (arroz, feijão, farinha, carne, abóbora, 

guariroba e outras misturas) produzido normalmente na própria comunidade. O jantar simboliza 

a fartura e agradecimento aos santos pelo ano agrário e solicitando fartura para a próxima 

colheita. 

A festa se constitui com a mistura de grupos religiosos e não religiosos e manifestações 

sagradas e profanas. Há aqueles que buscam na festa apenas o lazer, a diversão e a brincadeira, 

enquanto outros permanecem fiéis e disciplinados com relação às suas obrigações religiosas 

(Neves, 2007 pg. 64). 

Essas duas festas citadas: a do São João e a Festa do Muleque. Sucessivamente inicia 

e finaliza o ciclo festivo da comunidade, que começa em junho e termina em setembro. A 

primeira acontece pós-colheita em agradecimento a fartura agrícola obtida e a segunda antecede 

ao preparo da roça solicitando fartura no Plantio que logo se iniciará. 

 

Religião, festa e alimentos 

 

“As observações do ciclo da natureza e das estações do ano, marcam e delineiam as 

etapas dos trabalhos nas lavouras ao longo do ano” (Rigonato 2003). Para isso os Kalunga 

utilizavam e ainda hoje, pouco se usa as previsões meteorológicas do tempo feitas durante os 

festejos de São João Batista.  

Nesse festejo os Kalunga agradecem a boa colheita durante o ano, celebram o Santo 

em um espaço sagrado onde realiza o sincretismo. As cerimônias maiores realizam-se nos dia 



23, 24 e 25, assim observam os sete dias subsequentes após esses dias de cerimonias. Fazem a 

correspondência de cada dia observado com um mês do ano. Em cada dia observa o mormaço 

pela manhã e pela tarde, pela manhã representa o início do mês e pela tarde o final. Esses 

mormaços que irão determinar a ocorrência de chuvas em cada mês orientando a comunidade no devido 

tempo para o plantio. 

Em pesquisas por Rigonato (2003), já apresentaram essa relação que os povos tradicionais têm a 

experiência de fazerem a previsão do tempo através da observação do mormaço do sol nos festejos de São João 

Batista. A tabela (2) sintetiza a forma com que os Povos Kalunga realizam a previsão do tempo através da leitura 

de São João: 

 

Dia Observado Mês Referente Período do Dia Período do Mês 

26/06 Outubro  Mormaço de meio dia pra 

tarde 

Chove do meio do mês pra diante  

27/06 Novembro  

 

Mormaço nenhum O mês passa seco   

28/06 Dezembro  

 

Mormaço dia inteiro Mês de chuva 

29/06 Janeiro  

 

Mormaço dia inteiro Chove mês inteiro 

30/06 Fevereiro  Mormaço cedo A chuva começa no início do mês 

01/07 Março  Mormaço cedo Chuva pega cedo (começo do mês) 

01/07 Abril  Mormaço de meio dia pra 

tarde 

Chove do meio do mês pra diante  

Tabela (02):  Leitura do tempo durante o dia de São João  

Fonte:  Rigonato (2003) 

 

Na produção tradicional o ciclo das plantações é de suma importância para assegurar prosperidade 

social, econômica, e cultural das famílias. Diante dessa necessidade, geralmente há a integração das crenças com 

as previsões de tempo para assegurar uma melhor produtividade na lavoura (roçado).  A esse respeito, Santos, 

citado por Rigonato (2003) nos afirma: “[...] as estratégicas de combinação do ciclo do trabalho com o ciclo da 

natureza e com o ciclo festivo é um fator significativo na manutenção da reprodução familiar” (RIGONATO, 

2003, p. 06). 

Depois de finalizar o ciclo festivo iniciado em junho com a festa do Sicuri (festejo de São João) e 

fechado em setembro com a festa do Vão do Muleque (São Sebastião, São Gonçalo do Amarante e 

Nossa Senhora do Livramento) a comunidade Kalunga retorna sua atenção ao ciclo agrícola, 

pois é meados de setembro período de preparo da terra para o plantio. 



Para sobreviverem na região do Vão do Paranã1, os quilombolas fugidos das minas da 

Região Norte da Capitania de Goiás tiveram que desenvolver conhecimentos e técnicas para 

auxiliar no cotidiano dos mesmos, ao passo que também absorveram vários saberes indígenas. 

Essas técnicas e conhecimentos foram passados de “geração a geração2”, perpetuando até os 

dias de hoje, dando origem aos “saberes e fazeres” das Comunidades Quilombolas dessa região 

de Goiás e Tocantins.  

O conhecimento das plantas do Cerrado, sobretudo das plantas alimentícias e 

medicinais, se expressa prioritariamente nos quintais agroecológicos das casas na comunidade. 

Nesses espaços identificamos inúmeras espécies de plantas utilizadas na alimentação e na 

medicina tradicional. Para Arantes; Almeida (2012), “[...] Algumas são plantadas em seus 

quintais, outras encontradas no Cerrado. As ervas são utilizadas para resolver problemas de 

saúde mais simples, ou amenizar sintomas de algumas doenças”. Além disso, em momentos de 

crise na produção de alimentos são dos quintais agroecológicos que os Kalunga retiram boa 

parte dos alimentos consumidos. As estratégias de cultivo são diversificadas, seguindo um 

calendário que somente o ideário Kalunga é capaz de compreender e explicar.  

As roças são abertas nos meses de julho e agosto, e antes que cheguem as primeiras 

chuvas é feita a queimada e o desencoivaramento. Com a chegada das chuvas nos meses de 

novembro, dezembro e janeiro são realizados os policultivos, com diferentes sementes 

semeadas simultaneamente na mesma roça.  

O cultivo da roça não é prerrogativa apenas do homem Kalunga. A atividade envolve 

o homem, as mulheres, as crianças, os cachorro, os cavalos e tudo mais que puder de alguma 

forma ajudar para que tudo seja realizado a contento. Para tanto são erguidos pequenos ranchos 

de palha na área, local em que recebe parte da cozinha da família. O fogão feito em pedra na 

forma de trempe garante um sabor inigualável à comida que a todo tempo permanece quente e 

pronta para o consumo. 

A pesquisa nos mostrou que esses saberes estão espalhados pelo território quilombola, 

sendo parte de uma cultura que insiste em manter seus fundamentos tradicionais, pautados na 

                                                           
1 “O Vão do Paranã é uma forma alongada no sentido norte sul, como um corredor espremido entre alinhamentos 

elevados de Serras e Chapadões; ao mesmo tempo um “buraco”, as profundezas de um espaço [...] (BARREIRA, 

2002, p. 91)”.  Segue o curso do Rio Paranã cujo a nascente se localiza em Formosa (GO), e a foz no Reservatório 

da Hidrelétrica Peixe - Angical, próximo a cidade de Paranã (TO). 
2 Não se conhece a terra onde se planta ou as águas onde se pesca, ou os animais que se cria, sem ter um contato 

duradouro com elas e eles, durante o qual se vai apropriando das lições que a terra, a água e os animais têm a 

oferecer para compreendê-los e fazê-los produzir. E esse aprendizado acumulado como experiências geradoras de 

saberes não ocorre na escola ou em práticas introduzidas por quaisquer. Elas são adquiridas na vivência diárias 

onde o camponês experimenta e consolida os saberes socialmente construídos ao longo de sua trajetória 

(RIBEIRO, 2015, p. 327). 



convivência harmônica com a natureza do Cerrado. São conhecimentos sobre as plantas e suas 

várias aplicações (alimentos, medicamentos, construções), sementes crioulas selecionadas 

utilizadas na agricultura local constituído uma diversidade de espécies. Mesmo as crianças 

conhecem de as plantas medicinais e como devem ser utilizadas. São saberes que foram 

construídos junto a resistência e a persistência pela permanência na terra. Situação inerente às 

comunidades camponesas no Brasil.  

Os Kalunga são guardiões de inúmeros tipos de sementes de milho, arroz, mandioca, 

feijão, inhame, abóbora, cará e outros gêneros alimentícios, que ainda não sofreram com a 

invasão dos produtos geneticamente modificados. Os agricultores da Comunidade Quilombola 

Kalunga, em que pese a facilidade de acesso aos transgênicos utilizam prioritariamente 

sementes crioulas, selecionadas e guardadas pela comunidade.  

A diversidade das sementes utilizadas pela comunidade garante a produtividades em 

função da adaptação das plantas cultivadas às condições ambientais da região. Em tempos de 

crise hídrica essas sementes apresentam maior resistência em relação às melhoradas pelas 

técnicas da hibridação e transgenia. Ademais, os agricultores quilombolas não necessitam 

adquirir as sementes anualmente, já que em sua colheita já separa uma quantidade para plantar 

na próxima safra.  

A diversidade das práticas agroecológicas expressadas na utilização das sementes 

crioulas, coloca os agricultores da Comunidade Quilombola Kalunga na condição de guardiões 

de um dos principais bancos genéticos de Goiás. Durante a pesquisa somente em uma “tuia” e 

no quintal de um dos agricultores acompanhados encontramos cinco tipos de arroz, quatro de 

feijão, três de milho, quatro de mandioca, quatro tipo de banana, cana de açúcar, mamão, 

abóbora, inhame, cará, enfim um banco genético precioso para a agricultura camponesa e claro 

para a agricultura convencional. Isso sem considerar a variedade de plantas medicinais 

existentes nos quintais ecológicos nas residências da comunidade. Nos períodos de pouca chuva 

como o ocorrido nos anos de 2007/2008, são foram dos quintais que os agricultores quilombolas 

retiraram o alimento, haja vista que as roças não vingaram. As figuras (02, 03) mostram o 

modelo de organização da roça Kalunga: 

 



Figura (02): policultivo, consórcio entre arroz e abóbora 

Fonte: pesquisa de campo janeiro 2015. Autor: Valmir Crispim Santos 

Figura 02: consórcio de arroz e mandioca 
Fonte: pesquisa de campo, abril (2015) Autor: Santos (2015). 
 



As estratégias de cultivo são diversificadas, seguindo um calendário que somente o 

ideário Kalunga é capaz de compreender e explicar. As roças são abertas nos meses de julho e 

agosto, e antes que cheguem as primeiras chuvas é feita a queimada e o desencoivaramento. 

Com a chegada das chuvas nos meses de novembro, dezembro e janeiro são realizados os 

policultivos, com diferentes sementes semeadas simultaneamente na mesma roça.  

O milho e o arroz são consorciados com abóbora, mandioca, pepino, melão e outros. 

O agricultor utiliza espaçamentos que diminuem a concorrência entre plantas durante o ciclo 

produtivo, possibilitando que todas atinjam o máximo de produção. E como disse o poeta Zé 

Furtuna: nos dará para o ano um parto cheio de fartura”. 

Durante a pesquisa algumas situações nos chamou a atenção pela relação existente 

entre as práticas agrícolas e os santos comemorados ao longo do ano. Os saberes e fazeres estão 

presentes em toda e quaisquer atividades realizadas no cultivo dos alimentos. 

 Como exemplo reproduziremos um dedo de prosa que tivemos com um camponês da 

comunidade numa das muitas visitas que fizemos ao território durante a pesquisa. Falando sobre 

o momento adequado para efetuar o plantio das “roças de toco”, ele me explicou que seus 

plantios eram realizados preferencialmente nos dia dos santos comemorados em dezembro e 

janeiro: ou se plantava com Nossa Senhora da Conceição (07/12), ou com Santa Luzia (13/12), 

e os cultivos mais tardios são realizados em Santos Reis (06/01). Após a colheita que segundo 

ele seria farturosa, o agricultor não poderia deixar de fazer uma oferta do produto colhido ao 

santo do dia em que foi feito o plantio, correndo o risco se assim não proceder de ser penalizado 

no plantio seguinte. A oferta referida ocorre com doações aos festeiros nas festas tradicionais 

ou num almoço ou jantar de folia.  

Essa relação não encontra qualquer recepção na literatura especializada, quer a 

agronômica ou climatológica. Ocorre que essa foi a maneira em que os camponeses 

conseguiram para garantir que os cultivos desenvolvessem de maneira que fosse beneficiado 

pelo ciclo chuvoso que ocorre entre os meses de novembro e março. São referências no 

calendário que somente eles são capazes de explicar.  

Sobre essa referência ouvimos o Técnico em Agropecuária Valmir Crispim Santos, 

que atua na comunidade desde 2003, em programas de extensão rural e defesa agropecuária. 

Segundo ele procede o fato de que nesse período as chuvas são mais constantes na região, com 

volumes consideráveis nos meses de dezembro e janeiro. Em relação a crença de que os cultivos 

nos dias de santo ganham com maior segurança, o técnico nos informou que não somente a 

chuva é considerado nessa prática, mas também o ataque de insetos e doenças que ocorrem em 

menor quantidade quando a planta apresenta melhores condições reprodutivas.  



Sobre a fé camponesa em realizar os plantios nos dias dos santos ele disse ser algo 

mágico, inexplicável e sobretudo consolidado. Mesmo não sendo recepcionado pela ciência 

positivista não devemos duvidar de sua eficácia pois como profissional das ciências agrárias 

com longa experiência acompanhando as práticas camponesas, aprendi nunca duvidar da fé das 

pessoas simples. É melhor aplicar a máxima que nos ensina que “em time que está ganhando 

raramente fazemos substituições”.  

 

Considerações 

 

Os plantios que iniciaram prioritariamente com Nossa Senhora da Conceição, Santa 

Luzia e Santos Reis, respectivamente nos dias 08 e 13 de dezembro e 06 de janeiro deram os 

frutos esperados. A crença dos agricultores concretizada nas práticas dos saberes foi agraciada 

com mais um ano de fartura, de tuia cheia e muita alegria. Agora chegou a hora de agradecer 

aos Santos pela graça recebida. 

Na região do Sucuri, nas barrancas do rio Paranã, a novena avisa que já é o momento 

de começar os preparatórios para mais um festejo. Os ranchos que servirão de residência aos 

Kalunga durante uma semana de muitas alegrias e rezas começam a ser preparados, cobertos 

com folha de piaçaba. Um aglomerado se forma ao lado da capela e a alegria está estampada 

em cada gesto, nos bate-papo e em especial nos momentos de fé. Agosto é a vez de Vão de 

Almas, o mesmo ocorrendo em setembro no Vão Muleque e em outras localidades.   

As leituras do tempo realizadas em São João avisam que já é o momento de preparar 

a terra para um novo ciclo agrícola. Lá na roça a família constrói mais um rancho e tudo se 

recomeça nas serras do Vão do Paranã. 

O cultivo se repete no mesmo local por dois ou três anos, momento que a terra entra 

em pousio, revegetando naturalmente e em pouco tempo uma capoeira recobre o solo. É a 

“agricultura de alternância” (SCHIMIT (2010), praticada por indígenas e camponeses do 

Cerrado e da Amazônia brasileira. Ela possibilita a recuperação natural da fertilidade do solo, 

devolvendo os nutrientes retirados pelos cultivos de arroz, milho, feijão, banana, inhame, enfim 

um punhado de alimentos. 

Em breve a vegetação dará lugar a um novo cultivo e o solo se cobre de fé e esperança 

para mais uma boa colheita. E mais uma vez tudo se repete. Os kalungueiros e convidados 

estarão no Sucuri ou no Vão do Muleque gritando: viva São João, viva São Gonçalo do 

Amarante, viva Nossa Senhora do Livramento, viva São Sebastião... 
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