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Resumo: 
O Território Kalunga, construído pela maior “comunidade quilombola” do país, localiza-
se no nordeste goiano. Os kalungas são agricultores familiares e desenvolveram um 
sistema produtivo que combina a prática da agricultura, caça, pesca, produção de 
utensílios domésticos e processamento rudimentar de alimentos, por meio do uso 
sustentado dos recursos naturais, voltado para o autoconsumo. Com esse fim, utilizam 
um sistema de troca com a sociedade envolvente para complementarem a dieta e os 
insumos necessários. A maioria das famílias da comunidade vive em situação de 
extrema pobreza; e parte recebe benefícios do INSS, auxílio maternidade e é atendida 
pelo Programa Bolsa-Família. Vários membros da comunidade recebem a doação de 
alimentos por meio de cesta básica fornecida por órgão público estadual. Entretanto, a 
segurança alimentar comunitária vem sendo comprometida e contribui para esse 
quadro preocupante a falta de acompanhamento, de monitoramento e de exigência de 
contrapartidas dos programas de transferência de renda para o combate à pobreza e à 
fome. Apresentar dados e discutir a situação vivida nessa “terra de pretos” é o que se 
pretende neste trabalho. 
 

Introdução: 

O Território Kalunga1 com área de aproximadamente 253.000 hectares abrange 

parte dos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Localiza-se 

no nordeste goiano, nos platôs e vales serranos da Chapada dos Veadeiros2, às 

margens do rio Paranã, afluente do Tocantins, a aproximadamente a 300 km de 

Brasília (DF) e a 500 km de Goiânia (GO)3.  

A territorialidade negra tem sido entendida, de maneira geral, como espaço 

construído e controlado por negros, resultante da conformação histórica das relações 

raciais no Brasil. Almeida (1998) utiliza o termo “terras de preto” para analisar a 

realidade destes grupos sociais. Tal conceito compreende as diversas situações nas 

quais famílias de ex-escravos ocupavam áreas comuns de terras: domínios doados 

entregues ou adquiridos, com ou sem formalização jurídica, concessões feitas pelo 

Estado a tais famílias mediante a prestação de serviços guerreiros, extensões 

correspondentes a antigos quilombos, e áreas de alforriados nas cercanias de antigos 

núcleos de mineração. Mas, apesar dos elementos comuns que unem diferentes 

contextos rurais negros, “cada realidade torna-se um caso particular, exigindo de cada 

estudo um esforço etnográfico e, ao mesmo tempo, uma preocupação analítica de tipo 

                                                 
1 Formado por “bairros rurais negros”. Esse conceito tem sido empregado na literatura 
antropológica sobre o assunto, partindo da perspectiva desenvolvida por Cândido (1982) e 
Queiroz (1973). O projeto “Desenvolvimento rural em área remanescente de quilombo” tomou 
como locus da investigação o Território Kalunga e recebeu apoio do CNPq (2004-2006). 
2
 A Chapada dos Veadeiros é considerada santuário goiano do esoterismo e espiritualismo. 

Possui várias reservas ecológicas particulares e encontra-se em local bastante privilegiado no 
mercado do ecoturismo brasileiro (CRUZ, 2005). 
3 Baiocchi (1983; 1979) iniciou investigações sobre comunidades rurais negras em Goiás e seu 
trabalho pioneiro despertou a consciência de que problemas específicos envolviam grupos 
negros rurais, instituindo na Universidade de São Paulo, no atual Departamento de 
Antropologia, um núcleo de pesquisa junto ao Programa de Pós-graduação, sob a orientação 
do Prof. Dr. João Baptista Borges Pereira.  
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macro-social que integre as especificidades” (GUSMÃO, 1996, p. 15). Também implica 

um processo de construção de identidades e de fronteiras étnicas que constituem a 

etnicidade4. 

A história agrária recente do território kalunga tem como marco legal importante a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias5 e nos artigos 2156 e 2167. Desde então, o Governo 

Federal tem procurado somar esforços na tarefa de regularizar as terras ocupadas por 

descendentes de antigos escravos negros. As primeiras iniciativas governamentais no 

sentido de assegurar às comunidades quilombolas a propriedade da terra tiveram 

curso por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

em 1991. Nesse mesmo ano, toda área ocupada por esta comunidade foi reconhecida 

oficialmente pelo governo do estado de Goiás como Sítio Histórico: o Patrimônio 

Cultural Kalunga. Entretanto, ainda existem conflitos fundiários com posseiros, 

fazendeiros, garimpeiros, madeireiros em todo o território e conflitos judiciais8. Em 

algumas áreas do território, esses conflitos existem desde 1979; em outras, os 

conflitos foram acirrados a partir de 2003, quando foi criada a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR. Em seguida, foi definida a 

Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que envolve a implantação de um 

modelo de gestão das políticas de promoção da igualdade racial; o apoio às 

comunidades remanescentes de quilombos; ações afirmativas, o desenvolvimento e 

inclusão social, relações internacionais e a produção de conhecimento. Para isso foi 

instituído um Comitê Gestor, envolvendo diversos órgãos governamentais.   

 Após a criação da SEPPIR, foi regulamentado o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. O INCRA9 voltou a 

                                                 
4 Segundo Valente (1998, p. 141), os estudos de Barth (1998) romperam com uma perspectiva nas 
ciências sociais de pensar a etnicidade em termos de grupos humanos diferentes, caracterizados por uma 
história e cultura próprias. Antes, é preciso interrogar-se sobre as razões que levam à emergência de 
distinções étnicas em uma dada situação, sendo secundário o substrato cultural da etnicidade em relação 
ao estabelecimento de fronteiras étnicas entre os grupos. 
5 Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 
a propriedade definitiva devendo o Estado emitir-lhes o título respectivo. 
6 Garante o pleno exercício dos direitos culturais dentre os quais a proteção às manifestações culturais 
afro-brasileiras. 
7 Reconhece o patrimônio cultural constituído por bens de natureza material e imaterial aos grupos negros 
que entraram em nossa formação. 
8 Atualmente existem vários processos judiciais em curso porque não foram previstas indenizações aos 
proprietários ou posseiros, e em vários casos os títulos não puderam ser levados a registro. 
9 De 1999 a 2002, foi atribuída ao Ministério da Cultura a competência para o cumprimento da disposição 
constitucional - que a delegou para a Fundação Cultural Palmares – FCP. O INCRA, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e outros órgãos paralisaram todas as ações em curso, 
causando prejuízos de custo financeiro e político, além do desmonte das equipes que começavam a criar 
procedimentos para lidar com a temática. Durante o período em que a FCP assumiu aquela 
responsabilidade foram realizados levantamentos da realidade de várias comunidades quilombolas 
localizadas nas diversas regiões do País, mas que não culminaram em ações efetivas. 
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assumir a dianteira nesse processo e para garantir a viabilidade de execução do 

conjunto dessas políticas, foi prevista a capacitação dos funcionários e gestores, além 

da elaboração de novas normas para os procedimentos de regularização fundiária e 

as ações voltadas para a criação de infra-estrutura local e de programa de ações 

produtivas e de segurança alimentar específicos10.  

 No dia 12 de março de 2004 foi divulgada a Ação Kalunga, cuja finalidade é 

articular e integrar ações transversais, envolvendo organizações públicas, privadas, 

governamentais e não-governamentais, de modo a constituir-se em experiência 

modelar para ser estendida por outros territórios remanescentes de quilombos 

existentes no Brasil. Pretende-se promover a inclusão social da comunidade Kalunga, 

através do acesso às oportunidades, bens e serviços públicos, reconhecendo suas 

necessidades específicas; valorizando e potencializando seus conhecimentos, 

tradições, cultura. Visa-se, ainda, a afirmação de identidade e cidadania; estabelecer 

interlocução e aglutinar forças para a consecução de ações que atendam as 

demandas da comunidade. Essa ação, vinculada ao Programa Brasil Quilombola 

busca empreender na comunidade remanescente de quilombo Kalunga ações da 

alçada de vários ministérios11.  

  

Caracterização: 

A principal atividade dos kalungas12 é a agricultura familiar, envolvendo 

atividades agrícolas e não-agrícolas. Desenvolveram um sistema produtivo que 

combina a prática da agricultura, caça, pesca, produção de utensílios domésticos e 

processamento rudimentar de alimentos, por meio do uso sustentado dos recursos 

naturais, voltado para o autoconsumo. Nas roças são cultivadas: mandioca, arroz de 

sequeiro, milho, amendoim, gergelim, inhame, abóbora, melão, maracujá, melancia e 

cana, que somados aos cocos comestíveis constituem a estrutura alimentar que 

possibilitou a sobrevivência da população Kalunga. No entorno das roças, a vegetação 

predominante é o cerrado, mata de várzea, campo, capoeira e campina. Dali os 

kalungas realizam a coleta de frutos nativos e fazem uso de madeira de angico, do 

gergelim para a produção de óleo, paçoca e pé-de-moleque. Também são 

                                                 
10 O Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) prevê uma ação fundiária específica para essas 
populações, incorporando demandas distintas daquelas apresentadas pelos acampados e assentados. 
Em dezembro de 2004, no que tange a comunidade Kalunga, foi inaugurado o Escritório do INCRA, como 
o primeiro passo para regularização de suas terras. 
11 Em abril do mesmo ano, realizou-se o Seminário Agricultura Familiar Kalunga, promovido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no município de Teresina de Goiás. O seminário teve como 
objetivo esclarecer como se daria o processo de regularização das terras Kalunga e apresentar uma 
rodada de palestras sobre crédito rural, extensão rural, economia solidária e alternativas de produção 
para estas comunidades. 
12 De acordo com o levantamento realizado pela FUBRA (2004) a comunidade Kalunga possui 3.752 
habitantes. 
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conhecedores e fazem uso de plantas com propriedades medicinais. Além de 

consumirem os animais predominantes na região, os kalungas também criam outros 

para o consumo e para a venda. Dentre esses, destaca-se o gado corraleiro, que é de 

pequeno porte (BRASIL, 2000). 

Também com o objetivo de auto-consumo utilizam um sistema de troca com a 

sociedade envolvente13, a fim de complementarem a dieta e os insumos necessários. 

Entre as atividades não-agrícolas destaca-se o artesanato, com a utilização da 

matéria-prima local e a transmissão do saber dos mais velhos: produzem cuias, 

colheres de pau, quibanos, tapitis, peneiras e utensílios domésticos de argila e buriti. 

Embora essas sejam as principais atividades da comunidade, envolvendo os membros 

da mesma família, muitos exercem atividades como empregados domésticos e 

prestadores de serviço assalariado, caracterizando-os como pluriativos (SCHNEIDER, 

2003). 

A renda familiar não permite gastos para consumo de outros bens e serviços. 

Famílias da comunidade recebem de R$ 120,00 a R$ 240,00, quando inseridas ao 

mercado de trabalho na condição de assalariados ou contempladas por programas 

sociais de transferência de renda como o auxílio maternidade e o Programa Bolsa 

Família14 e os benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) – 

aposentadoria e pensão por morte. Vários membros da comunidade recebem a 

doação de alimentos por meio de cesta básica fornecida por órgão público estadual 

durante o ano todo. Outras famílias dispõem de quantia em torno de R$ 50,00 

mensais15, muitas vezes um valor a ser repartido entre quatro membros ou mais. Isso 

pode oferecer uma idéia aproximada, mas contundente, da miséria a que os kalungas 

estão expostos16. A controvérsia de valores obtidos em diferentes situações de 

pesquisa, entretanto, não deixa dúvidas de que as famílias kalungas encontram-se 

abaixo da linha de pobreza e algumas abaixo da linha de indigência, com renda 

inferior a R$ 75,00 per capita, considerando que a linha da pobreza é metade do 

                                                 
13 O poder municipal há anos expressa as dificuldades de acesso à comunidade, no que tange 
à comercialização, devido às grandes distâncias e ao relevo acidentado em várias destas 
áreas. Para o escoamento da produção para os centros urbanos, os agricultores precisam 
fazer uso de barcos e animais. 
14 Programa de transferência condicionada de renda do Governo Federal, unificando o Bolsa-
escola, Bolsa-alimentação, Vale-gás e Fome Zero. 
15 Segundo Tibúrcio (2006, p.106), ao analisar empreendimento sediado em Cavalcante, cujo 
diretor afirma seguir os princípios do comércio justo, a renda média per capita das famílias 
kalungas parceiras é de R$ 48,56 e a renda média per capita das famílias não parceiras é de 
R$ 91,02. 
16 De acordo com os dados da FUBRA (2004, p.61-62), «o rendimento mediano per capta por 
domicílio em Cavalcante é igual ao observado em Monte Alegre (R$15,00), e estes são 
menores do que o observado em Teresina de Goiás (R$ 40,00). O rendimento médio per capta 
por domicílio em Cavalcante e igual a R$ 59,00 ; o observado em Monte Alegre é igual a 
R$63,00 e o observado em Teresina de Goiás foi de R$ 82,00». 
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salário mínimo, ou seja, R$ 150,00. Mesmo assim não se pode afirmar que formam 

uma “comunidade homogênea”, visto ser atravessada pelas contradições da 

sociedade envolvente, em que pese o fato de a luta pela terra os unir. 

Ao longo do tempo e principalmente a partir de meados do século XX, com as 

mudanças empreendidas na realidade regional, o sistema produtivo no Território 

Kalunga foi progressivamente comprometido: os kalungas passaram a ser ameaçados 

por grileiros que invadiam suas terras; os garimpos começaram a se multiplicar; as 

madeireiras e as empresas produtoras de carvão foram tomando conta das matas 

nativas, contribuindo para provocar grandes secas, causando sérios danos para os 

agricultores da região. Sem condições de garantir o sistema produtivo baseado no 

autoconsumo, a dependência dos kalungas em relação ao exterior aumentou 

progressivamente. 

Os dados relativos à educação demonstram altos índices de analfabetismo entre 

os adultos, mesmo com a oferta de ensino fundamental para esta faixa etária. A 

comunidade tem acesso à escola estadual e municipal, mas essas escolas não 

oferecem ensino médio ou tecnológico.  Como é comum em escolas de diversas 

regiões brasileiras, não existem salas de aula suficientes, o que provoca a ocorrência 

de várias classes multisseriadas.  

As demandas prioritárias da comunidade são: regularização fundiária, maquinário 

agrícola, infra-estrutura, educação, aquisição de insumos agrícolas, apoio à 

comercialização, galpão para artesanato, orientação e emissão de documentos. 

Em 2004, a Fundação Universidade de Brasília – FUBRA realizou levantamento 

socioeconômico e cultural das comunidades quilombolas de Alcântara (MA), 

Ivaporunduva (SP) e Kalunga (GO)17, com a coordenação da SEPPIR.  Nas três 

comunidades a vulnerabilidade alimentar é grande, assim como são altos os 

percentuais de pobreza extrema (FUBRA, p.68).  

 

Situação: (in)segurança alimentar: 

Os dados apresentados permitem afirmar que a situação no território Kalunga é de 

INSEGURANÇA alimentar nas quatro dimensões – quantidade, qualidade, 

regularidade e dignidade. Essas quatro dimensões devem ser discutidas como 

condição para que o debate sobre o tema não seja reduzido a uma delas. Como alerta 

José Graziano Silva (2003), a insegurança alimentar não é só desnutrição, não é só 

                                                 
17 No caso da comunidade Kalunga a pesquisa foi realizada de forma censitária, casa a casa. 
São discriminadas características particulares no conjunto de informações disponíveis sobre os 
três municípios que abrigam os kalungas. 
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fome, podendo ser má alimentação que atinge especialmente as classes médias e 

altas.  Por isso, não se pode circunscrever o problema da insegurança alimentar a 

uma questão médica ou de renda.  

Localizada em uma região onde há um longo período de estiagem e associado à 

falta de recursos para estimular a produção, a população se vê obrigada a retirar uma 

parte de sua dieta do alimento que consegue produzir para que, com a venda de 

excedentes, possa adquirir outros itens que supram as suas necessidades básicas e 

que complementem a alimentação. A produção agrícola é limitada principalmente 

devido à baixa qualidade das terras de que os kalungas dispõem; há falta de infra-

estrutura para uma possível comercialização do excedente produzido (estradas) e 

para o manejo integrado da água.  O extrativismo por sua vez, também não é uma 

garantia de fonte de renda e consumo, pois apesar do rico ecossistema em que estão 

inseridos, não há regularidade dessa atividade.  

Os kalungas se encontram numa situação onde o risco alimentar é evidente. 

Considerando sua capacidade produtiva irregular, a quantidade necessária de 

alimentos não tem sido suprida. As políticas governamentais de ajuda a essa 

comunidade, como as cestas básicas oferecidas pelo Programa Renda Mínima do 

Governo Estadual e como a Bolsa Alimentação, não têm se mostrado eficiente no 

suprimento quantitativo alimentar. O valor disponibilizado não é suficiente, em especial 

se for considerado o elevado número de pessoas em uma mesma família, uma vez 

que este benefício é dado por unidade familiar.   Por isso, a dimensão quantitativa da 

segurança alimentar da comunidade Kalunga, já colocada em xeque, pode a qualquer 

momento ser inviabilizada, distanciando-se cada vez mais dos objetivos previstos nas 

políticas sociais. Os kalungas têm a percepção da fragilidade dessas políticas, 

alegando que na ausência do benefício poderão enfrentar algumas dificuldades e 

retornar a rotina, que é de insegurança alimentar. 

A situação nutricional da comunidade Kalunga também está comprometida. Há 

indícios visíveis em seus corpos de carência de proteínas e de vários outros princípios 

alimentares como vitaminas, aminoácidos e sais minerais, denunciados pela sua dieta 

básica e a manifestação de problemas recorrentes de saúde. A produção obtida em 

suas hortas é insuficiente para suprir as necessidades nutricionais. Na cesta básica 

anteriormente oferecida pelo Governo Estadual os itens eram: arroz, óleo, macarrão, 

feijão, fubá, açúcar, farinha de mandioca e sal. Não se pode considerar tais itens como 

promotores da qualidade alimentar. Com a mudança do modelo, substituído pelo 

cartão alimentação, não há ainda dados suficientes que permitam saber se o nível 

nutricional dessa população melhorou ao passarem a escolher o que comprar. Mas, o 

valor do recurso disponibilizado não assegura a qualidade dos produtos adquiridos. 
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O respeito à cultura dos kalungas deve ser considerado ao analisarmos o fato 

de haver determinadas carências, mas não pode ser utilizado como justificativa para a 

insegurança qualitativa alimentar. O argumento de que a qualidade alimentar 

reclamada possui caráter etnocêntrico, ante as evidências de carência nutricional 

dessa população, é falso. Assim como os kalungas não têm conseguido garantir a 

quantidade necessária de alimentos para segurança alimentar, o mesmo ocorre com a 

dimensão qualitativa. Assim, a pequena produção baseada na agricultura de auto-

consumo e extrativismo, a irregularidade dessa produção e a falta de políticas públicas 

adequadas para atender as demandas específicas da comunidade são impedimentos 

para que a qualidade da alimentação dos kalungas atenda às exigências metabólicas 

do organismo.  

Quando se fala em regularidade, considera-se o mínimo de três refeições ao 

dia: café da manhã, almoço e jantar. A dimensão da dignidade se refere ao direito à 

alimentação. As dimensões da regularidade e da dignidade da segurança alimentar na 

comunidade Kalunga vêm sendo historicamente comprometidas, assim com as 

quantitativa e qualitativa. Atestam essa situação: 

•  As precárias condições de produção; 

•  A insuficiência da cesta básica que os kalungas recebiam do Governo 

Estadual, por unidade familiar, para atender as necessidades de famílias 

extensas; 

•  O não aproveitamento de todos os itens dessa cesta, por não saberem como 

aproveitar certos produtos que não fazem parte de sua rotina alimentar; 

•  O valor repassado através do “cartão alimentação” não permite que os 

mesmos itens da cesta sejam adquiridos. 

A segurança alimentar como um direito não é dimensão percebida por todos os 

kalungas. Acostumados a enfrentar grandes obstáculos para garantir a sobrevivência, 

não questionam ou parecem não temer eventual interrupção das atuais políticas 

públicas assistencialistas, à mercê de mudanças de governo em todos os níveis de 

representação. Para eles, passada a dificuldade inicial, logo se adaptarão à falta do 

benefício e retomarão suas vidas como antes. Experiências de mobilização 

comunitária ainda não conseguiram tornar efetivo o exercício da cidadania.  

Embora seja fundamental o acesso dessa comunidade ao programa estadual 

Cartão Alimentação ou ao Programa Bolsa Família - que reuniu os programas federais 

de transferência de renda para o combate à pobreza, sem que haja o controle das 

contrapartidas ou “condicionalidades”, não será alterada a situação de insegurança 

alimentar dos kalungas. A falta de acompanhamento, de monitoramento e de 

exigência dessas contrapartidas pelos programas estaduais e federais de 
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transferência de renda para o combate à pobreza têm contribuído para essa situação 

(VALENTE et. alli., 2004a, 2004b, 2004c). Parte significativa das atividades 

econômicas dos kalungas assumiu papel secundário ou até mesmo foram 

abandonadas devido ao reduzido controle do território e até mesmo devido a políticas 

públicas de segurança alimentar que resultaram numa diminuição da produção de 

alimentos.   Dessa maneira, mesmo a produção quantitativa e qualitativamente 

insuficiente vem sendo comprometida com a mudança de hábitos alimentares e 

abandono de cultivos tradicionais, em razão das facilidades garantidas pelo acesso a 

produtos industrializados nas cestas básicas. 

Com base nas demandas existentes, há a necessidade de ser elaborado um 

projeto educacional abrangente que envolva a escolarização, a saúde, a inserção 

econômica, etc., cujos resultados não poderão ser obtidos em curto prazo, como 

gostariam os responsáveis pela gestão das políticas públicas no país. Tão-somente a 

médio e longo prazo poderá ser percebida a mudança dessa situação. Importa, 

especialmente, propor alternativas de geração de renda e ocupação que valorizem 

tanto as vocações e organização produtiva do território como a identidade cultural da 

comunidade.  

 

Conclusão: 

As políticas públicas direcionadas às comunidades quilombolas são recentes e 

estão em diferentes momentos de operacionalização. Em que pese o acúmulo de 

conhecimento produzido no campo antropológico, nos órgãos responsáveis pela sua 

formulação existe desconhecimento do real universo a ser contemplado e de suas 

características, devido às informações precárias, além de a destinação de recursos 

para empreender as ações necessárias ser escassa. Há ausência de políticas públicas 

adequadas de reconhecimento dos territórios e de garantia do acesso a direitos 

sociais e econômicos. Isso se traduz na intenção de artificializar esses territórios por 

meio de intervenções governamentais precipitadas e sem a devida reflexão, 

contrariando a concepção do território como construção social. 

Os principais problemas na implantação dessa política são: o excesso de 

burocracia e a desorganização administrativa ou falta de articulação governamental. 

Há interesses políticos desconexos tanto no âmbito do governo federal com o 

estadual, quanto do estadual com o municipal, com ocorrências de descompassos 

entre os níveis de representação e internamente. Existem também problemas de 

gestão nos diferentes órgãos da esfera federal, configuradas por meio de 

sobreposições de ações e indecisões quanto às reais competências de cada 

instituição (VALENTE, 2007).  
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Os produtos Kalunga têm potencial para a inserção tanto no comércio justo 

internacional como no comércio ético e solidário Entretanto, a capacidade de inserção 

dos produtos nesse comércio alternativo ainda requer várias ações. Em primeiro plano 

destaca-se a organização da produção (qualidade, quantidade e disponibilidade). Em 

seguida, a organização da comunidade, objetivando o fortalecimento da mesma para 

as tomadas de decisão coletivas. O primeiro aspecto é comprometido em razão das 

distâncias, das dificuldades de acesso, da falta de “capital de giro” etc. O segundo 

aspecto impõe a pergunta, por que a comunidade não se organiza? Há exemplos de 

mobilização para garantir o território. Entretanto, há fortes indícios de que a 

“desmobilização” seja promovida por “agentes externos”. No tocante à organização da 

produção, devem ser promovidas ações junto à comunidade com o intuito de 

aperfeiçoá-la e que podem ser implantadas sem prejuízo de modificar radicalmente o 

modo de produção tradicional. 

A luz da Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, especialmente nos artigos18 

de 2 a 4, a atuação governamental junto ao Território Kalunga deve abandonar o 

campo da retórica e enfrentar os desafios da prática coerente:  

• não há garantia de segurança alimentar quantitativa ou qualitativa; 

• não são levadas em conta as suas características históricas, sócio-

econômicas e culturais; 

                                                 
18 Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa 
humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder 
público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança 
alimentar e nutricional da população. 
§ 1º A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, 
econômicas, regionais e sociais. 
§ 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e 
avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para 
sua exigibilidade. 
Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 
Art. 4º A segurança alimentar e nutricional abrange: 
I . a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura 
tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos 
internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da 
geração de emprego e da redistribuição da renda; 
II . a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 
III . a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais 
específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; 
IV . a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu 
aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade 
étnica e racial e cultural da população; 
V . a produção de conhecimento e o acesso à informação; e 
VI . a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, 
comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do País. 
 



 11

• não há monitoramento ou fiscalização das propostas em curso pelo 

poder público que as promove de maneira incoerente, desestruturando 

os processos produtivos existentes. 

 

O discurso que vem sendo construído pelos gestores das políticas públicas, de 

promoção do desenvolvimento territorial, de respeito à lógica e conhecimentos locais, 

tem se mostrado, na prática, incoerente, senão falacioso. Também a ação 

empreendida, inclusive pelas ONG´s que ali atuam, parece negligenciar ou tomar sem 

a devida atenção as características comunitárias, o que torna seus projetos pouco 

adaptados a realidade dos kalungas. Estes, por sua vez, em geral são receptivos a 

esses projetos, mesmo quando distantes das dinâmicas locais. Mas ao imprimirem 

lógica própria na condução dessas ações, não atendem às expectativas imputadas ou 

resultados esperados pelos gestores dessas políticas, o que muitas vezes resulta na 

reiteração de estereótipos negativos do grupo racial. 
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