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Figura 11: Croqui do Caminho percorrido até a roça de F. S. R., Engenho II. Elaboração: Jorgeanny de Fátima R. Moreira, Out. 2012. 
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de difícil acesso e proximidades com as grandes depressões da região. O quilombola descreve 

o clima nas serras de acordo com a sua experiência no lugar; as vivências do seu cotidiano no 

campo que enseja o saber popular. Segundo Relph (1980, p. 1), “but in itself this practical 

knowing of places, is quite superficial and is based mainly on the explicit functions that 

places have for us”14. 

Nesse caminho percorrido, o cheiro de fumaça também é intenso, e isso deve-se a 

queimada para a abertura de espaços para o novo plantio que ocorre de outubro a dezembro. O 

dia exato em que os agricultores iniciam as plantações depende das fases da lua, pois eles 

esperam passar cinco dias da lua nova, caso contrário os insetos destroem as plantações, 

segundo a tradição do lugar. As fases ideais para o plantio são minguante e crescente. Essas 

explicações acerca do tempo ideal para plantar faz parte da cosmovisão dessa sociedade, a 

qual atribui conceituação e valores às atividades práticas de acordo com o conhecimento 

popular sobre a natureza (TUAN, 1983). 

Sobre os produtos cultivados, o Kalunga explica que tem grande variedade: banana, 

mamão, milho, abóbora, mandioca, arroz, feijão e cana. Não há uso de fertilizantes,  

agrotóxicos ou equipamentos sofisticados para lidar com a terra. Os alimentos são 

consumidos pela família produtora e em casos de exceder vende-se em Cavalcante. O arroz 

pode ser descascado e limpo na própria comunidade, já que um dos moradores comprou uma 

máquina para esse serviço, o qual é cobrado dos demais Kalunga, 12,00 reais a saca. 

A vida na roça é árdua, não há possibilidade de ir e retornar todos os dias à 

comunidade para não esgotar os animais (geralmente mulas). Os próprios agricultores 

preferem ficar durante a semana na roça e retornar para casa aos finais de semana. Essa rotina 

só é quebrada no período chuvoso e nos dias de festas. Segundo F.R.S., quem nos guia, a 

solidão é a parte mais difícil de manter-se nas roças, além da falta de conforto e segurança. As 

refeições são preparadas de forma bastante improvisada - em um fogão feito com pedras -, e o 

risco de ataque de animais como onças é possível (Figuras 12 e 13). 

A colheita inicia-se em abril de cada ano e o trabalho é dobrado. Nesse período, as 

mulheres acompanham seus maridos para ajudá-los e evitar que pássaros ou outros animais 

estraguem os frutos e legumes. A distância não impede que as esposas, e em alguns casos os 

filhos, acompanhem os agricultores para a lida da roça, principalmente em épocas em que os 

produtos agrícolas devem ser levados até a comunidade. O trajeto de volta é mais desafiador, 

                                                
14 [Tradução Livre] “Mas a prática do conhecimento dos lugares em si mesmo baseia-se principalmente sobre as 
funções explícitas que os lugares têm para nós”. 
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haja vista que é mais íngreme o que dificulta a caminhada. Em alguns momentos a parada 

para descanso faz-se necessária. 
 

          
 

 

As sacas de arroz e cachos de banana são levadas pela mula, que conduzida pelo 

Kalunga faz esforço para subir nas rochas. Em alguns pontos o caminho deve ser desviado 

devido ao processo de erosão em estado mais avançado, portanto, novos atalhos são feitos 

com o uso de facão ou foice. A paisagem é surpreendente, as serras em volta e a vegetação do 

cerrado surge ainda mais pitoresca. Flores, frutos, plantas medicinais brotam do chão 

pedregoso e arenoso. O agricultor faz paradas para descanso e nos mostra, cuidadosamente, as 

plantas utilizadas por ele e sua família para curar algumas enfermidades: a Sucupira Branca é 

utilizada para infecção na garganta, a Curriola para cólicas, o Assa-peixe15 é usado em casos 

de bronquites, o Barbatimão pode curar úlceras. A paisagem natural, por meio dos saberes, 

mitos e crenças desdobra-se em uma paisagem cultural, cuja importância e significado para o 

homem estão além do simples uso agrícola do lugar.  

Em uma paisagem mais distante é possível visualizar algumas veredas, de onde ecoa o 

som do canto dos pássaros. Um dos Kalunga que encontramos no caminho de volta, diz que 

algumas aves são mais comuns em nascentes. Mas é inapropriado se aproximar desses lugares 

devido ao risco de picada de cobra. Admiramos essa paisagem já na estrada principal que dá 

acesso à comunidade. Nesse local as rochas estão mais expostas e as erosões e as voçorocas 

sobrepõem à vegetação. Os dois moradores tentam explicar o porquê do avanço da abertura 

nos solos e rochas. Eles contam que a Embrapa esteve no local e seus técnicos afirmaram que 

esse processo se dá devido ao desgaste do solo, provocado por fatores naturais como chuva, 

                                                
15 Nome científico: Bowdichea martius, Aeschynomene rudis, Vernonia polyanthes. Stryphnodendro martius 
respectivamente. Disponível em: http://www.portalsaofrancisco.com.br. Acesso em 24 de Janeiro de 2013. 
 

Figura 12. Cabana ocupada pelo Kalunga na roça, 
Engenho II. Foto: MOREIRA, J. F. R., Out. 2012. 

Figura 13. Cama fabricada com bambus utilizada nas 
cabanas, Engenho II. Foto: MOREIRA, J. F. R., Out. 
2012. 


