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COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO EM TERRITÓRIO KALUNGA: 
SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS 

 

RESUMO 

 

A dificuldade de inserção dos produtos da agricultura familiar nos mercados e de acesso 

às inovações técnicas traz novos desafios para agricultura familiar, em especial para 

aqueles agricultores ainda mais marginalizados, como é o caso dos quilombolas. Parte 

dos estudiosos brasileiros está em busca de alternativas específicas para a agricultura 

familiar, apontando novos caminhos e enfoques para políticas de desenvolvimento. No 

Estado de Goiás, a pouco mais de trezentos quilômetros da Capital Federal, está 

localizado o território da maior comunidade remanescente de quilombos brasileira, o 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. A economia gerada no território depende 

do uso de recursos naturais e apenas uma pequena parte da produção agropecuária, 

extrativista e artesanal é comercializada. No entanto, a escassez de recursos financeiros 

provoca uma estagnação na economia. Uma das estratégias para inserção sustentável da 

produção dos quilombolas nos mercados é o comércio justo. No comércio justo, dentre 

as características que o valoram, destaca-se a capacidade de promover a justiça social e 

econômica, o desenvolvimento sustentável, o respeito pelas pessoas e pelo meio 

ambiente, através do aumento da consciência dos consumidores, da educação, da 

informação e da ação política. Diante desse contexto, visando identificar as alternativas 

para inserção dos produtos oriundos da economia familiar quilombola, o presente 

trabalho tem por objeto a experiência empresarial: “Kalunga Mercado Justo” (KMJ), 

cujo proprietário afirma praticar os princípios do comércio justo e dessa forma busca 

inserir os objetos produzidos pela comunidade no mercado local e regional.  Com base 

numa metodologia de caráter qualitativo, que considera serem indissociáveis as relações 

entre o objeto singular e o universal, definido pelo capitalismo, procura-se analisar de 

que maneira os agricultores negros estão inseridos nesse processo e indicar quais as 

perspectivas futuras de comércio justo e solidário no Território Kalunga. 

  

Palavras chaves: 1. Comércio Justo e solidário 2. Comunidades Remanescentes de 

Quilombos 3. Território 4. Agronegócio. 
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FAIR TRADE IN KALUNGA’S TERRITORY: CURRENT SITUATION AND 

PERSPECTIVES 
 

ABSTRACT 
 

The difficulty of insertion of the products from familiar agriculture in the market and of 

access to the innovations techniques brings new challenges for familiar agriculture, in 

special for those agriculturists that are more and more kept apart from society, as the 

quilombos’ case. Part of the Brazilians studious is searching for specific alternatives for 

familiar agriculture, pointing new ways and approaches for the development public 

plicy. In Goias State, a little more than three hundred kilometers from the federal 

capital, the largest territory of remaining quilombos community is located: the Historical 

Site and the Kalunga’s Cultural Patrimony. The economy generated in the territory 

depends on the use of natural resources and only a small part of the farming production, 

extractive and handcraft is commercialized. However, the scarcity of financial resources 

provokes stagnation in the economy. One of the strategies for sustainable insertion of 

the quilombos’ production in the market is the fair trade.  In the fair trade , among the 

characteristics that qualifies it, it is detached the capacity of promoting social and 

economic justice, the sustainable development, people and environment respect, through 

the consumers’ act of acquiring knowledge, of the education, of the politics information 

and action. Beside of this context, aiming to identify the alternatives to the insertion of 

the deriving products from the quilombo’s familiar economy, the present study aime 

enterprise experience: “Kalunga Mercado Justo” (KMJ), whose owner affirms to 

practice the principles of the fair trade, and that way, wich searches to insert products 

made by the community in the local and regional market. With base in a qualitative 

methodology, that considers being inseparable the relations between the singular object 

and the universal one, defined by the capitalism,  it is sought to analyze how the 

afrodecendents agriculturists are introduced in this process and to indicate which are the 

future perspectives for the fair trade in the Kalunga’s territory.  

 

Words keys: 1.Fair Trade 2.Remaining communities of Quilombos 3.Territory 

4.Agribusiness 
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INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio1 nacional movimenta bilhões de dólares anualmente. Culturas como soja, algodão, 

café, laranja e cana de açúcar estão modificando a paisagem e concentrando a economia em regiões. Por 

outro lado, observa-se uma parcela expressiva da agricultura familiar enfrentando dificuldades de 

inserção de seus produtos no mercado, devido ao reduzido tamanho do negócio, além de outros fatores.  

Vale ressaltar, dentre os setores que compõem o produto interno bruto (PIB) do agronegócio 

nacional, a parcela oriunda agricultura familiar representa 10,06% do PIB (Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, 2004a). 

Devido às dificuldades de acesso às inovações técnicas, muito agricultores familiares buscam 

alternativas como a diversificação da produção, combinando culturas tradicionais, novas culturas 

comerciais e a pecuária. Entretanto, em razão da constante desvalorização das commodities, esta opção 

requer adoção de novas tecnologias e aumento na escala de produção para conseguir uma inserção 

competitiva nos mercados. Esta estratégia de produção tem se revelado pouco apropriada para agricultura 

familiar. 

Dentre os agricultores familiares cabe destacar as especificidades dos quilombolas, que se 

caracterizam por serem de predominância negra, terem atividades sócio-econômicas que integram a 

agricultura de subsistência e atividades extrativas (minerais e/ou vegetais), pesca, caça, pecuária 

tradicional (com reduzido número de animais de pequeno, médio e grande porte), artesanato e 

                                                           
1 O termo agronegócio tem a sua origem a partir do conceito de agribusiness - “a soma das operações  de 
produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do 
armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agrícolas e dos itens produzidos a 
partir deles” (Davis & Goldberg, 1957). 
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agroindústria (tradicional e/ou caseira) voltada principalmente para a produção de farinha de mandioca, 

óleos vegetais além de outros produtos de uso local. 

Diante desse contexto, visando identificar alternativas para inserção dos produtos da agricultura 

familiar, em especial a dos quilombolas, a presente pesquisa tem por objeto a experiência empresarial: 

“Kalunga2 Mercado Justo” (KMJ), cujo proprietário afirma praticar os princípios do comércio justo e 

desta forma busca inserir os produtos da economia familiar da comunidade kalunga no mercado local e 

regional. 

 

PROBLEMÁTICA E RELEVÂNCIA 

 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano – Brasil 2005: 

 

(...) Embora mulheres e homens negros representem 44,7% da 
população brasileira, segundo dados do Censo 2000, 
publicados no portal do IBGE, sua participação chega a 70% 
entre os 10% mais pobres. À medida que se avança em direção 
aos estratos mais altos, sua presença diminui, até atingir apenas 
16% no último estrato (os 10% mais ricos). Além disso, em 
todas as faixas, sem exceção, o rendimento médio dos brancos 
é superior ao dos negros. Essa desigualdade de renda resulta na 
maior concentração de pessoas negras abaixo das linhas de 
pobreza (R$ 75,50 per capita  em valores do ano 2000) e de 
indigência (R$ 37,75 per capita). Em 2001, 47% dos negros 
eram pobres e 22% eram indigentes; entre os brancos, 22% 
eram pobres e 8% indigentes (PNUD, 2005, p. 60). 

 

Parte da população negra brasileira está estabelecida em comunidades rurais. No campo 

antropológico, desde o final dos anos 70, discutem-se problemas específicos que envolvem grupos negros 

rurais. Em decorrência do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias3 e dos artigos 

2154 e 2165 da Constituição Federal, o Governo Federal tem somado esforços na tarefa de regularizar 

                                                           
2 A palavra Kalunga/Calunga possui vários sentidos, entre eles: Os povos do congo ou angola; Termo 
ligado a crenças religiosas; Refere-se ao mundo dos ancestrais; Significa grande rio. A expressão kalunga 
é comum entre muitos povos africanos e foi com eles que ela chegou ao Brasil (Cruz, 2005). 
 
3 Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 
propriedade definitiva devendo o Estado emitir-lhes o título respectivo. 
4 Garante o pleno exercício dos direitos culturais dentre os quais a proteção às manifestações culturais 
afro-brasileiras. 
5 Reconhece o patrimônio cultural constituído por bens de natureza material e imaterial aos grupos negros 
que entraram em nossa formação. 
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terras ocupadas por descendentes de antigos escravos negros (Valente, 2003). A partir desse contexto as 

discussões sobre as “comunidades quilombolas” ocuparam o espaço político. 

Segundo Valente (2005a), um dos argumentos utilizados para impor obstáculos à titulação de 

terras às comunidades negras tem sido a suposta inadequação ao conceito de remanescente de quilombo, 

o que pressuporia sua constituição antes de 18886.  Entretanto, para a autora, estudos recentes sinalizaram 

a necessidade de relativizar o conceito elaborado no século XVIII e de atualizá-lo; já que a situação de 

quilombo se caracterizaria pela produção marcada pela autonomia e independente do grande proprietário. 

Atualmente são reconhecidas oficialmente 743 comunidades quilombolas, que somam mais de 

dois milhões de pessoas, ocupando cerca de 30 milhões de hectares (Incra, 2003). No entanto, segundo 

dos movimentos sociais e de alguns pesquisadores, estima-se que existam aproximadamente 5.000 

comunidades distribuídas em várias unidades da federação. 

No Estado de Goiás a mais de trezentos quilômetros da Capital Federal com uma área de 

253.191,72 hectares, está localizado o território da maior comunidade remanescente de quilombos do 

Brasil, o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, reconhecido oficialmente pelo Governo do 

Estado de Goiás através da Lei7 nº 11.409, de 21 de janeiro de 1991. 

Valente (2005b) afirma que a melhoria na qualidade de vida de grupos rurais negros se apresenta 

como um desafio para a pesquisa no campo do agronegócio. Para a autora a situação dessas comunidades 

impõe que sejam empreendidos esforços para avaliar as possibilidades de inserção econômica de seus 

membros, a partir da elaboração de projetos de desenvolvimento territorial sustentável, articulando o 

conhecimento empírico comunitário e o aporte que poderá ser oferecido por conhecimentos científicos e 

tecnológicos de apoio à agricultura familiar. Trata-se de temática ainda pouco explorada, mas que pode 

valer-se das recentes discussões que revisam o conceito de rural, englobando não só as atividades 

agrícolas como as não-agrícolas e que incorporam valores como a dimensão ambiental, os recursos 

territoriais, a produção natural e socialmente justa, bem como atributos capazes de desvelar e agregar 

valor à produção desses grupos. 

                                                           
6 No século XVIII, “em consulta com o Conselho Ultramarino, datada de dezembro de 1740, o rei de 
Portugal assim definiu os ‘quilombos’:” toda habitação de negros fugidos que passem de cinco em parte 
desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”(Pedreira apud Valente, 
1994, p.36). 
7 Com fundamento no § 5º do art. 216 da Constituição/88, a Lei Estadual nº 11.409, de 21 de janeiro de 
1991, criou o patrimônio cultural e sítio de valor histórico na área situada nos Vãos das Serras do 
Moleque, de Almas, da Contenda-Kalunga e córrego Ribeirão dos Bois, em Cavalcante, Monte Alegre de 
Goiás e Teresina de Goiás. 
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Além da condição étnica ser pouco explorada nos estudos desenvolvidos pelos antropólogos sobre 

as comunidades negras, ganharam relevância os conceitos de território, territorialidade e etnicidade. 

Tendo em vista o movimento recente para substituir o enfoque setorial pela abordagem territorial da 

agricultura brasileira, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, um estudo, voltado para a experiência dos kalungas, ganha ainda mais em 

relevância (Brasil, Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2003). 

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

controlado por negros, resultante da conformação histórica das relações raciais no Brasil. De acordo com 

Rafestin (1993, p. 158), “territorialidade (...) reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos 

membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral”. Essa definição advém do conceito de 

território, formulado pelo autor.  

Para Rafestin (1993), espaço e território não são termos equivalentes, sendo essencial compreender 

que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço e é resultante da ação de um 

ator que realiza um programa em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente, o ator territorializa o espaço. Segundo o geógrafo, o espaço é a prisão original e o território 

é prisão que os homens constroem para si. 

Como lembra Lefebvre (2000): 

 

(...) o olhar para o passado é fundamental para entender o 
desenvolvimento das formas produtivas e entender a sua relação 
com a transformação do espaço a partir da ação do homem, 
levando a uma revisão dos conceitos sobre as relações de 
produção e espaço.  

 
 

Nessa perspectiva ao analisar a territorialização do espaço Kalunga é preciso compreender que a 

origem da comunidade Kalunga relaciona-se à fuga do trabalho escravo imposto pelos bandeirantes que 

se encontravam na região à procura de ouro e pedras preciosas.  Além dos quilombolas e dos índios, 

outros negros se mudaram para aquelas serras e ali foram abrir fazendas ou viver em pequenos sítios, se 

juntando ao povo kalunga. Lentamente, a comunidade foi se estendendo pelas serras em volta do rio 

Paranã, por suas encostas e seus vales, que os moradores chamam de vãos. Assim, reconhecemos que a 

área (espaço) ocupada pela comunidade Kalunga, desde o século XVIII foi territorializada, originando um 
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quilombo (território). A comunidade por quase 300 anos não constou nos censos demográficos ou mapas 

nacionais e viveram em relativo isolamento geográfico e cultural.  

Como foi dito, além da territorialidade, o conceito de etnicidade vem se mostrando importante para 

a compreensão das comunidades quilombolas. Segundo Valente (1998), 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. Este autor sugere que, antes, é preciso se 

interrogar sobre as razões que levam à emergência de distinções étnicas em uma dada situação. Para ele, o 

substrato cultural da etnicidade é secundário em relação ao estabelecimento de fronteiras étnicas entre os 

grupos. Deste modo, as identidades e os grupos étnicos são questões de organização social baseadas na 

auto-atribuição e atribuição por outros a uma categoria étnica. Em geral, estão ligadas a uma situação de 

desigualdade estrutural que as desencadeia. O conteúdo cultural que apresentam não é o aspecto decisivo 

para a sua constituição. Considerando-se a cultura como um processo em contínua transformação, ela 

deixa de ser um elemento de definição de grupos, para ser considerada uma conseqüência ou implica no 

estabelecimento de fronteiras étnicas que são: sociais, simbólicas e mutáveis.  

O processo de construção dessas fronteiras constitui a etnicidade. Ela permite a 

diferenciação social e política dos grupos étnicos que estabelecem entre si relações de 

natureza diversa: cooperação, competição, conflito, dominação, etc. No entanto, a 

produção e a reprodução das definições sociais e políticas da diferença, sobre a qual a 

etnicidade repousa, não são fundadas sobre critérios de veracidade. Em outras palavras: 

não são as diferenças objetivas que estão em jogo, mas a percepção de sua importância, 

sejam elas “reais” ou não. 

Nas palavras de Barth (1998, p. 194), “as características que são levadas em 

consideração não são a soma de diferenças ‘objetivas’, mas somente aquelas que os 

próprios atores consideram como significantes”. Assim, os esforços iniciais para 

inclusão social dessas populações marginalizadas, devem considerar o fenômeno da 

etnicidade, ou seja, conhecer a identidade cultural e histórica desses grupos - que é 
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plural e se transforma - estimulando o desenvolvimento territorial através do 

etnodesenvolvimento que promove a origem étnica dos produtos. 

Segundo Souza (2000), o etnodesenvolvimento deve estar sustentado num sistema de valores, 

tradições e recursos próprios da cultura. Seu objetivo consistiria em potencializar nos grupos étnicos a 

capacidade para formular, gestionar e constituir seu próprio projeto de desenvolvimento, com base na sua 

experiência histórica, mas fazendo uso dos recursos e de ativos territoriais específicos. 

A população da comunidade Kalunga segundo os dados obtidos nas Oficinas Quilombolas (2002)8 

é de aproximadamente 2.320 pessoas distribuídas entre os municípios de Monte Alegre de Goiás (1200 

pessoas), Teresina de Goiás (900 pessoas) e Cavalcante (220 pessoas). O território é explorado pelos 

quilombolas, que são reconhecidos pelo Governo Federal também como agricultores familiares9.  

Na comunidade quilombola a pluriatividade esta presente num sistema de produção que combina a 

prática da agricultura, pecuária, caça, pesca, extrativismo vegetal, produção de artesanato e um 

processamento mínimo de vegetais.  

Os municípios no qual o território Kalunga está incrustado possuem população inferior a 10.000 

habitantes, ocorrem altos índices de analfabetismo, a atividade industrial é incipiente, existem poucos 

estabelecimentos de comércio varejista e apresentam médio desenvolvimento humano mensurado pelo 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)10, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Índice de desenvolvimento humano dos municípios do território Kalunga. 

Município IDH-M IDH-M 
RENDA 

IDH-M 
EDUCAÇÃO 

IDH-M 
LONGEVIDADE 

Cavalcante 0,609 0,527 0,603 0,696 
Teresina de Goiás 0,672 0,572 0,727 0,716 
Monte Alegre 0,625 0,526 0,729 0,621 

                                                           
8 Oficinas Quilombolas, promovidas pela Fundação Cultural Palmares em 2002. 
9 São beneficiários do crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), os produtores rurais, inclusive remanescentes de quilombos e indígenas, que atendem aos 
seguintes requisitos: sejam proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros ou concessionários da 
reforma agrária; Residam na propriedade ou em local próximo; Detenham, sob qualquer forma, no 
máximo 4 (quatro) módulos fiscais de terra, quantificados conforme a legislação em vigor, ou no máximo 
6 (seis) módulos quando tratar-se de pecuarista familiar; O trabalho familiar deve ser a base da 
exploração do estabelecimento (Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2004b).  
10  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador sintético que é utilizado para o cálculo de 
desigualdades de desenvolvimento humano, o índice varia entre 0 a 1. Quanto mais distante de 0 maior o 
desenvolvimento humano. Para fins analíticos, um IDH até 0,499 se atribui à classificação de baixo 
desenvolvimento humano; entre 0,500 a 0,799 considera-se médio desenvolvimento humano; e acima de 
0,800 alto desenvolvimento humano. O índice é composto das dimensões longevidade, educação e renda. 
O  IDH pode ser calculado por município, sendo assim, denominado de IDH-M (PNUD Brasil, 2005). 
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Fonte: http://portalsepin.seplan.go.gov.br (Brasil - Goiás, 2005). 

 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano – Brasil 2005, através do IDH é possível 

verificar a diferença entre o desenvolvimento humano das populações branca e negra do Brasil. Vale 

ressaltar que os dados apresentados no relatório apontam que o diferencial está ligado, sobretudo à renda, 

ou seja, é nessa dimensão que se encontram as maiores discrepâncias entre negros e brancos. Cita o 

relatório: 

 

(...) Em 2000, a população branca do Brasil apresentava um IDH-M de 0,814 enquanto o IDH-M da 

população negra era de 0,703. No caso da população negra, em 2000 não havia região brasileira em 

que o IDH-M fosse alto, tampouco acima de 0,750 (PNUD, 2005, p. 58). 

 

No território Kalunga a economia gerada depende do uso de recursos naturais e apenas uma 

pequena parte da produção agropecuária é comercializada. A produção da farinha de mandioca é uma das 

poucas atividades que gera excedente, possibilitando a realização de negócios nos municípios mais 

próximos e no próprio quilombo.  

No entanto, a escassez de recursos financeiros provoca uma estagnação na economia local, pois 

faltam compradores para os objetos e consequentemente a comunidade não se anima em intensificar a 

produção. Dessa forma, as possibilidades de dinamização econômica são retraídas. 

No espaço geográfico do território Kalunga, existem quatro núcleos principais de população: a 

região da Contenda e do Vão do Calunga, o Vão de Almas, o Vão do Moleque e o antigo Ribeirão dos 

Negros, depois rebatizado como Ribeirão dos Bois.  

Nesses núcleos os kalungas vivem próximos aos cursos de águas. Suas casas são simples, feitas de 

adobe, o telhado é de palha e madeira, e o piso de terra batida. Na maioria das casas não existe energia 

elétrica, a iluminação se dá através de lamparina ou lampião. O modo de vida é rústico, utilizam fogão à 

lenha, as panelas são lavadas no rio, não existe banheiro sanitário e a higiene corporal é realizada nos 

córregos e rios. Ressalte-se ainda os problemas com o alcoolismo e das mulheres que casam adolescentes 

e têm muitos filhos. 
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A situação relatada sobre a comunidade nos leva a refletir sobre as possíveis formas de evitar que 

os kalungas percam suas reais possibilidades de se auto-sustentarem no quilombo e vejam como 

alternativa única à migração para as periferias de cidades mais urbanas. 

Nessa perspectiva, uma das estratégias apontadas para inserção sustentável da produção dos 

quilombolas nos mercados é o comércio justo. Essa alternativa ao comércio apresenta características 

teóricas que o valoram tais como a capacidade de promover a justiça social e econômica, o 

desenvolvimento sustentável, o respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente, através do aumento da 

consciência dos consumidores, da educação, da informação e da ação política. 

Um grupo de quilombolas da comunidade Kalunga, reconhecido como parceiros do KMJ, vem 

praticando relações comerciais com o empreendimento. Segundo os responsáveis pelo KMJ, o negócio 

realizado com os quilombolas é embasado nos princípios do comércio justo.  

Em razão da relevância do tema “comércio justo” e do conjunto de problemas até aqui ressaltados, 

justificamos que a experiência KMJ seja tomada como objeto de investigação científica. 

 

OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa11 pretende investigar o empreendimento Kalunga Mercado Justo (KMJ) e suas 

relações de negócio com os kalungas. Para isto formulamos a seguinte questão de pesquisa: Os princípios 

do comércio justo supostamente adotados pelo KMJ são de fato aplicados nas relações comerciais 

estabelecidas com os kalungas ou o empreendimento KMJ somente os utilizam, para promoção e ou 

cooptação de consumidores solidários?  

Na construção do objeto, perseguimos os seguintes objetivos específicos: 

•  Compreender o surgimento, a evolução e os princípios do movimento de comércio justo; 

•  Conhecer a estratégia utilizada pelo empreendimento KMJ, para prática do comércio 

justo; 

•  Compreender de que maneira os quilombolas estão inseridos nessa alternativa ao 

comércio; 

                                                           
11 O trabalho para sua concretização recebeu apoio material e financeiro do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, entidade governamental brasileira promotora do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
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•  Identificar as potencialidades, dificuldades e limites para a inserção dos produtos 

quilombolas no comércio justo; 

•  Verificar a diferença de renda entre os quilombolas parceiros e os não parceiros do 

empreendimento. 

 

O estudo está dividido em seis partes: 

•  Na introdução abordamos a problemática, a relevância e os objetivos do 

trabalho.  

•  No primeiro capítulo apresentamos o referencial teórico, balizado em 

revisão de literatura, a ser utilizado na análise dos dados obtidos nesse 

trabalho. O referencial teórico está subdivido em tópicos. São eles: 

- Contexto histórico de surgimento em que comércio justo é proposto para 

minimizar as desigualdades sociais no mundo; 

- Formalização e evolução do comércio justo: procuramos evidenciar o momento 

histórico em que comércio justo evolui com as diversas experiências isoladas e busca a sua 

unificação;  

- Marco legal, princípios e conceito: buscou-se compreender se a alternativa do 

comércio justo é uma estratégia para a diminuição da pobreza e para o desenvolvimento 

sustentável;  

- Comércio justo no Brasil – sem perder de vista o contexto mundial, faz-se um 

breve relato das experiências de comércio justo desenvolvidas no país. 

Ainda neste primeiro capítulo descrevemos os procedimentos utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa. Entre eles destacam-se as técnicas de observação, as entrevistas semi-estruturadas realizadas 

com os envolvidos no empreendimento KMJ e os testes estatísticos aplicados com o propósito de 

enriquecer a dissertação do ponto de vista quantitativo. Os resultados obtidos são apresentados e 

discutidos nos capítulos seguintes.  

•  O segundo capítulo descreve o empreendimento Kalunga Mercado Justo, sua origem, 

parcerias, objetivos, missão e produtos. 
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•  No terceiro capítulo apresentamos os dados do trabalho de campo, levantados nas 

comunidades Vão do Moleque, Vão de Almas e na sede do município de Cavalcante.  

•  No quarto capítulo, discutimos à luz do referencial teórico como se dá a pratica do 

comércio justo e do comércio ético e solidário com a comunidade Kalunga, ressaltando as 

suas principais características, limites e potencialidades. 

•  À guisa de conclusões, apresentamos algumas proposições a partir dos objetivos 

perseguidos. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO E MÉTODO 

  

Segundo (Alves, 2003, p. 28), 

  

O singular refere-se, também, à escala adotada pelo pesquisador 
para realizar a abordagem da realidade humana: uma cidade, 
uma região, um país, um continente etc. O singular é 
manifestação, no espaço convencionado, de como leis gerais 
universais operam dando-lhe uma configuração específica. 

  
 
Como expressão acabada do universal toma-se o modo de produção capitalista, por ter submetido 

às nações de todos os quadrantes à sua lógica.  

Neste trabalho, consideramos a experiência do “Kalunga Mercado Justo (KMJ)”, desenvolvida no 

município de Cavalcante (GO) como manifestação singular que deve ser contextualizada à luz da 

conformação atual da sociedade capitalista, que se apresenta de forma contraditória e dinâmica. Em se 

tratando de estudar uma experiência de comércio justo, que vem sendo considerada como “alternativa ao 

capitalismo”, essa abordagem se justifica. 

O capitalismo é produto de relações humanas historicamente construídas e sua tendência 

característica é a concentração dos meios de produção. Por ser histórico e marcado pela contradição, o 

modo de organização capitalista pode ser superado, mas não se pode esperar que essa superação se dê 

sem embate entre diferentes concepções de mundo (Lancillotti, 2003, p. 57).  

Sob o modo de produção capitalista as relações entre os homens são marcadas pela exploração, 

dominação e desigualdade, que separam, fundamentalmente, duas classes sociais: uma composta por 

aqueles que têm a propriedade dos meios de produção; outra, por aqueles que não têm. Privado dos meios 

de produção, na condição de mercadoria, ao homem resta apenas a oferta de sua força de trabalho, uma 
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vez que não pode mais alcançar os meios para assegurar a sua subsistência disponíveis na natureza 

(Lancillotti, 2003, p. 54)12.  

Atualmente, profundas modificações se manifestam na forma de gestão e organização da 

produção, bem como no amplo incremento tecnológico na esfera produtiva. As mudanças em curso 

expulsam dos processos produtivos um contingente humano de dimensões gigantescas e promovem maior 

exploração daqueles que se mantêm ocupados.  

Segundo Bertucci & Silva (2003), a taxa de desemprego no Brasil – em torno de 16,5% - resulta ao 

mesmo tempo das políticas macroeconômicas direcionadas para a estabilização, que tende a ser recessiva, 

e da reestruturação produtiva. Fruto disso, o crescimento do desemprego vem sendo acompanhado de 

mudanças significativas na composição da estrutura ocupacional. 

Desde a década de 1980 configura-se uma redução gradativa de mão de obra empregadas nos 

setores primário e secundário e um crescimento da ocupação no setor terciário. Mas isso não significa 

maior capacidade de absorção de empregos no setor terciário, antes, ao contrário, verifica-se um aumento 

das ocupações precarizadas e informais. As condições de subemprego substituem as anteriores condições 

de proteção a milhares de trabalhadores e trabalhadoras. 

Para Bertucci & Silva (2003), como reação a essa crise do trabalho surgem algumas iniciativas. Na 

perspectiva liberal, vem sendo enfatizados a empregabilidade e o empreendedorismo. A primeira refere-

se à capacidade de reciclagem profissional (atualização contínua) e de adaptação a diferentes áreas de 

atuação. A segunda alternativa é a liberal e diz respeito à mobilização e ao exercício da capacidade 

empreendedora para iniciar novos negócios, para que os desempregados se transformem em novos 

empresários. Em ambos os casos, a responsabilidade pela permanência, recolocação e solução da crise do 

trabalho é atribuída ao indivíduo em particular e não ao sistema. 

 Ainda os autores ressaltam que na perspectiva emancipatória são destacadas variadas formas de 

organização do trabalho e da produção protagonizadas pelos setores populares. Experiências coletivas de 

trabalho e produção vêm sendo disseminadas em todo o mundo, nos espaços rurais e urbanos através das 

cooperativas de produção e consumo, das associações de produtores e das empresas de autogestão. 

                                                           
12 A referência ao capitalismo é metodológica, quer para definir a dimensão universal, quer para precisar a 
temática de pesquisa sobre o comércio justo que, de acordo com a literatura disponível, pretende 
estruturar-se em oposição à sua lógica. Neste momento não se pretende avançar no debate relativo às 
relações entre capitalismo e agricultura. Trabalhos como os de Abramovay (1998) e Schneider (2003) 
foram bastante competentes na indicação de sua complexidade. 
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Nascem de uma atitude crítica frente ao sistema hegemônico e orientam-se por valores não mercantis 

como a solidariedade, a democracia e a autonomia.  

Essas experiências têm como desafio a construção de uma nova forma de organizar a produção, a 

distribuição e o consumo de bens socialmente produzidos, o que significa redesenhar e exercitar, na 

prática das experiências alternativas, um outro projeto de sociedade que rompa com a lógica da 

competição monopolizadora e excludente. 

Este referencial teórico informa, em grande medida, os procedimentos utilizados e a análise 

proposta na presente investigação. 

1.1 COMÉRCIO JUSTO 

  

 Para os fins desta análise, é fundamental ter-se a compreensão do que vem sendo chamado de 

economia solidária e um de seus desafios: o comércio justo e/ou comércio ético e solidário. Na tentativa 

de fazer um estado da arte do que vem sendo produzido sobre o assunto, neste momento não se pretende 

discriminar as contribuições de caráter mais acadêmico e aquelas oferecidas a partir de experiências 

práticas, que evidenciam um viés ativista, meramente informativo e nem sempre comprometido com a 

análise crítica. 

A economia solidária tem como antecedente principal o cooperativismo operário que surgiu das 

lutas de resistência contra os efeitos da revolução industrial sobre o nível de emprego e na qualidade de 

vida dos trabalhadores (Laforga, 2005, p. 13). 

Para Singer (2003), a economia solidária designa as práticas de produção, consumo e finanças que 

se pautam pelos princípios da autogestão, isto é, da plena igualdade de direitos sobre o 

empreendendorismo. Segundo o autor, foi inventada como alternativa a economia de mercado, que se 

baseia na propriedade privada dos meios de produção e que separa os participantes de empreendimentos 

em duas classes: patrões e empregados, compradores e vendedores da capacidade de trabalhar. 

A economia como atividade humana ou o conjunto das atividades humanas individuais ou 

coletivas para desenvolver e organizar a população para atender as necessidades da sociedade envolve a 

produção, transformação, comercialização, distribuição, comunicação e consumo de produtos materiais e 

imateriais.   

 Para Reis (1997), o sistema de comercialização é o ambiente onde se desenvolvem as atividades 

e está inserido num sistema econômico maior, que o estabelece e influi no seu comportamento. Para o 
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autor, o sistema de comercialização é constituído das instituições de mercado - intermediárias de todo 

aparato institucional de apoio às atividades comercializadoras - que executam as atividades adicionadoras 

de utilidade após a criação inicial pela produção.   

Segundo o autor, são cinco os componentes elementares existentes em todos sistemas de 

comercialização: i) Objetivo é o consumidor; ii) Objeto é o produto; iii) Sujeitos são os intermediários; 

iv) Atividades são as ações desenvolvidas com o objeto; v) Leis e regulamentos são os mecanismos da 

sociedade para o controle da atividade13. 

Nessa pesquisa o sistema de comercialização investigado possui os tais componentes, identificados 

da seguinte forma:  

Objetivo - são os consumidores que vão até a loja do empreendimento KMJ;  

Objeto - são os produtos comercializados na loja, produzidos pelos quilombolas;  

Sujeito - são os empresários responsáveis pelo KMJ e intermediários que adquirem os objetos dos 

kalungas; 

Atividades – são as de compra e venda, de armazenamento, de transporte, de beneficiamento e 

embalagem do objeto; 

Leis e regulamentos – decorrem dos princípios do comércio justo.  

 

Contexto histórico de surgimento do comércio justo 

Silva (2005) lembra que as primeiras idéias sobre a necessidade de um comércio justo, alternativo 

ou solidário foram lançadas em 1860 com a publicação de um livro em que o personagem de nome Max 

Havelaar denunciava as injustiças no comércio de café entre a Indonésia e os Países Baixos.   

Esta obra foi escrita por Eduard Douwes Dekker, um holandês que tinha por pseudônimo 

“Multatuli”, e constitui um libelo contra a forma como os holandeses governavam a sua colônia na 

Indonésia. 

Sampaio & Flores (2002) lembram que os primeiros registros de ação sistemática de comércio 

justo, ético e solidário são do final do século XIX. Eram iniciativas de religiosos com caráter 

predominantemente filantrópico, aproximando produtores pobres do sul do mundo e consumidores da 

Europa.   

                                                           
13 Estas leis e regulamentos devem estabelecer as regras da comercialização, do comportamento das 
firmas, da concorrência, das metas e objetivos da firma (Reis, 1997). 
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Segundo o autor, os religiosos levavam os objetos de artesanato produzido nas comunidades que 

acompanhavam, com o intuito de ajudá-las a gerar renda própria. Essa comercialização era totalmente 

informal, sustentada na rede de contatos dessas pessoas e de suas organizações religiosas. 

Como se depreende desses estudos no século XIX, o fenômeno do comércio justo ainda é recente. 

No entanto, vale ressaltar que as ações ocorridas na época são reações às injustiças cometidas nas relações 

praticadas de comércio internacional e devido ao tratamento oferecido aos trabalhadores do hemisfério 

sul, principalmente nas colônias da Europa. É, pois, a partir do século XX que as experiências de 

comércio justo ganham relevância. 

Para Hobsbawm (1995), no século XX, na chamada era do ouro, surge uma economia mundial 

única, cada vez mais integrada e universal, operando em grande medida por sobre as fronteiras de Estado 

(transnacionalmente) e, portanto, também, cada vez mais, por sobre as barreiras da ideologia de Estado. 

Um período marcante desse século inicia com a eclosão da primeira guerra mundial e vai até ao colapso 

da União das Repúblicas Soviéticas (URSS).  

 

 

Segundo o autor, 

  

A uma era da catástofre, que se estendeu de 1914 a até depois 
da segunda guerra mundial, seguiram-se cerca de vinte e cinco 
ou trinta anos de extraordinário crescimento econômico e 
transformação social, anos que provavelmente mudaram de 
maneira mais profunda a sociedade humana que qualquer outro 
período de brevidade comparada. Retrospectivamente podemos 
ver esse período como uma espécie de era de ouro, e assim ele 
foi visto quase que imediatamente depois que acabou, no início 
da década de 1970. A última parte do século foi uma era de 
desmoronamento, incerteza e crise - e com efeito, para grandes 
áreas do mundo, como a África, a ex URSS e as partes 
anteriormente socialistas da Europa, de catástofre. À medida 
que a década de 1980 dava lugar à de 1990, o estado de espírito 
dos que refletiam sobre o passado e o futuro do século era de 
crescente melancolia (Hobsbawm, 1995, p.15-16). 

  

A economia mundial única, de que faz referência o autor é a chamada globalização, fenômeno que 

descreve a crescente interdependência entre os países do mundo para realização do comércio 

internacional.  
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Na década de 1950, no pós-guerra, com a guerra fria mobilizando as duas potências - os Estados 

Unidos da América (EUA) e URSS - e a reconstrução européia, o avanço industrial no mundo foi imenso 

e acompanhado por um importante progresso tecnológico. Com a retomada do desenvolvimento, ocorreu 

um maior poder para a classe trabalhadora em geral, em razão da oferta de empregos, bem como foram 

alteradas as relações entre as gerações. Contudo, contraditoriamente, passados os primeiros anos de 

euforia, os setores mais frágeis da classe operária passaram a conviver com os riscos do desemprego 

enquanto as camadas médias viram os seus projetos de ascensão ou manutenção do status social 

inviabilizados (Valente, 2002). 

Nesse contexto histórico, segundo Silva (2005) um diretor de Oxfam14 do Reino Unido, em visita a 

Hong Kong, trouxe para vender em suas lojas, umas almofadas para alfinetes fabricadas pelos refugiados 

chineses15.  

 A partir da década de 1960 nasce o atual sistema de comércio justo (fair trade). Segundo 

Grüninger & Uriarte (2002), o movimento surge quando grupos europeus e norte-americanos 

(organizações não governamentais, agências de cooperação, instituições filantrópicas e grupos de 

consumidores) vendiam em seus mercados produtos feitos por pequenos produtores, vítimas do 

isolamento comercial imposto pelos regimes políticos em que viviam ou por serem simplesmente vítimas 

da pobreza. A intenção era ajudar esses pequenos produtores a superar as extremas dificuldades que 

enfrentavam. 

Segundo Ceratti (2002), a idéia de modificar a relação com os povos do hemisfério sul através de 

um novo modelo de exportação surgiu nos anos 60, no norte da Europa. A simples e muitas vezes inútil 

arrecadação de alimentos e de roupas para a população mais pobre revelava-se cada vez mais inadequada. 

Daí surgiu à idéia de uma transferência mútua que foi mantida no início, pelas sedes missionárias da 

                                                           
14 Oxfam Internacional é uma associação de 12 organizações que trabalham em conjunto com 3.000 
organizações locais em mais de 100 países, para encontrar soluções definitivas, à pobreza, o sofrimento e 
a injustiça social. 

15 Vale lembrar que os asiáticos (coreanos e chineses) eram 
considerados “aliados”, mas submetidos à hegemonia e ao 
sentimento de superioridade japonês advindo de sua rápida 
inserção no processo de modernização, bem como no tocante 
ao prestígio político mundial, adquirido por ocasião da Primeira 
Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, o Japão 
posicionou-se ao lado da Alemanha, Itália, no chamado Eixo, 
em oposição às nações aliadas. 
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Europa e pelas nascentes lojas do mundo (Bothegue Del Mondo ou World Shops)16 que por vinte anos 

foram o único instrumento de difusão dos produtos do comércio justo. 

Sampaio & Flores (2002) lembram que a partir dos anos 1960 consolidou-se a idéia de que os 

produtores só teriam mais poder se fortalecessem sua capacidade produtiva e comercial. Criaram-se e 

multiplicaram-se pelos países ricos as organizações, instituições e empresas de comercio justo.  

Coelho (2002) ressalta que o debate sobre a liberalização do comércio justo e solidário tem como 

marco a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento realizada em 1964. Na 

época, amparada numa palavra de ordem de acesso ao mercado, já se colocava a seguinte pergunta: será 

possível imaginar o comércio mundial como uma fonte de bem estar para os povos do mundo? 

 Desde o final da década de 1970 já ocorriam iniciativas de comprar produtos agrícolas 

diretamente dos produtores. Na Suíça, por exemplo, surgiu a Gebana (de gerechte Banane, ou “banana 

justa”) em 1978, e já se abriam espaços nos supermercados para esses produtos (Sebrae, 2004). 

Na década de 1970, as organizações não governamentais, agências de cooperação, instituições 

filantrópicas e grupos de consumidores começaram a discutir a possibilidade de unir forças em torno de 

formas alternativas de comércio que compensariam o que percebiam ser condições comerciais injustas 

enfrentadas por pequenos produtores em países pobres (Grüninger & Uriarte, 2002). 

 Segundo os autores, assim teve o início de um processo lento, mas continuado, de uniformização 

do conceito, harmonização dos princípios e práticas, e a criação de instrumentos de cooperação entre 

organizações de comércio alternativo. 

Segundo Coelho (2002), o movimento do comércio justo tem sugerido mecanismos de regulação 

de modo que se criem oportunidades para a redução da pobreza, não excluindo os países pobres das 

oportunidades nos mercados internacionais. A liberalização do comércio, pela assimetria de estrutura e 

comportamento de mercados, tornou-se uma política protecionista do mercado do norte, de empresas 

transnacionais de países ricos, ao mesmo tempo em que se destroem as formas tradicionais de produção 

nos países do sul.  

Para o autor essas desigualdades comerciais, baseadas em vantagens comparativas que sempre 

mantiveram a divisão de trabalho entre países exportadores de matéria-prima e de alimentos e países 

industrializados, acabam por se reproduzir, de alguma forma, no movimento de comércio justo. Segundo 

ele, se não for rompida a dependência tecnológica e não se agregar valor aos produtos, a tendência 

                                                           
16 Rede de lojas em que os produtos do comércio justo são vendidos.  
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decrescente dos termos de troca podem ocorrer também nesse campo, como a queda da produção e da 

produtividade devido à perda de valor internacional do esgotamento do mercado de artesanatos, da 

insegurança econômica e da redução da demanda, diminuindo as possibilidades de distribuição do 

produto social.  

Entretanto, Valente (2005b) lembra que a estratégia de agregação de valor aos produtos é 

compatível às atividades dos agricultores que têm acesso à inovação técnica e têm capacidade de 

mobilizar recursos e conhecimento para isso. Contudo, não se pode pretender que agricultores pouco 

capitalizados façam o mesmo, inclusive porque essa estratégia tem se mostrado comprovadamente 

ineficaz. No caso de agricultores familiares descapitalizados trata-se de desvelar valor, ou seja, revelar o 

trabalho e a cultura, a ação e a reflexão humana no processo de produção de sua existência. 

 

Formalização e evolução do comércio justo  

Bertucci & Silva (2003), afirmam que os avanços tecnológicos e os novos modelos de gestão 

intensificadores de trabalho diminuíram em termos absolutos à necessidade de mão de obra.  

 

 

Segundo os autores,  

  
  

A crise do trabalho que marca o final do século XX é 
caracterizada pelos altos índices de desemprego, 
desassalariamento e precarização das relações de trabalho, 
contribuindo para o alargamento da pobreza e da miséria de 
parcelas significativas da população mundial. Tal quadro 
contrasta com o progresso das nações verificado nas últimas 
cinco décadas, quando o produto interno bruto mundial cresceu 
cinco vezes. A contradição apenas expressa os resultados de um 
modelo de desenvolvimento baseado na concentração das 
riquezas em algumas nações e por algumas pessoas. (Bertucci & 
Silva, 2003, p. 65). 

  

Nesse contexto, as reações à crise do trabalho se intensificam. No campo da comercialização, 

surgem as Alternative Trade Organizations (ATO), organizações de comércio alternativo, que assumiram 

o trabalho de importação, exportação e logística dos produtos do comércio justo. Elas ajudaram a criar 

mais lojas do mundo e, em conjunto, faziam o trabalho de conscientização dos consumidores na ponta. 
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No entanto, por mais que eles conscientizassem seus clientes, não conseguiam ir além do público das 

lojas do mundo (Sebrae, 2004).  

Laforga (2005) afirma que o comércio justo, na prática, apresenta-se das mais variadas formas, 

sendo duas as principais rotas:  

A primeira, identificada como sendo parte do movimento “tradicional” de comércio justo, que tem 

suas raízes na comunidade de ONGs, e muitas delas ligadas à Igreja Católica. A maioria dos produtos 

vendidos segundo essa rota não possui um selo de identificação e assim as compras são realizadas com 

base na confiança. O que se oferece como garantia ao consumidor é a própria identidade do comércio 

justo conferida ao estabelecimento onde realiza suas compras.  

A segunda rota é a Fair Trade Labelling, que utiliza selos para garantir a autenticidade dos 

produtos comercializados como sendo justos. Os produtos certificados são distribuídos também segundo 

os estabelecimentos especializados e credenciam-se através do selo a alcançar os consumidores segundo 

as vias convencionais – principalmente as redes de super e (hiper)mercados.  

Segundo Grüninger & Uriarte (2002) na segunda metade da década de 1980 surgiram às primeiras 

iniciativas formais de colaboração entre elas a International Federation for Alternative Trade (IFAT), a 

maior associação de comércio justo, reunindo mais de 150 organizações, dentre importadores, produtores, 

varejistas, organizações de promoção e de assessoria, buscando, a troca de informações e a colaboração 

entre seus membros.  

Em 1988, nasceu à primeira certificadora de produtos do comércio justo, a Max Havelaar da 

Holanda, que daria impulso ao aparecimento de várias outras em outros países. Em 1990 foi criada a 

European Fair Trade Association (EFTA), uma associação de grandes importadores de produtos de 

comércio justo na Europa. 

Em 1986, pequenos agricultores do México pediam que, ao invés de outros países enviarem ajuda 

humanitária, que lhes fosse comprado o café a um preço justo. Eles queriam comércio e não ajuda (Trade 

Not Aid)17. Naquele momento o preço do café, além de outras matérias-primas agrícolas, nos mercados 

internacionais de commodities, estava abaixo de seus custos de produção, condenando milhões de 

famílias, em toda a América Central, ao êxodo rural se não houvesse uma alternativa (Sebrae, 2004). 

                                                           
17 Slogan utilizado na época contra o modelo ineficaz de ajuda humanitária. 
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Na segunda metade da década de 1990 foi possível verificar que o movimento cresceu 

consideravelmente. Nesse período surgiram os selos nacionais e as experiências cada vez mais se 

integravam umas com as outras e inclusive somavam forças. 

Os selos nacionais geralmente são emitidos por associações sem fins lucrativos, constituídas, em 

sua maioria, por entidades religiosas ou de desenvolvimento, cooperativas e entidades de proteção ao 

consumidor, de educação ou proteção ao meio ambiente e por outras instituições de cunho social. Dentre 

elas podemos citar Fairtrade Foundation (Reino Unido), Fairtrade Mark (Irlanda), Föreningen för 

Rättvisemärkt (Suécia), Max Havelaar (Bélgica, Holanda, França, Dinamarca, Noruega e Suíça), Reilun 

kaupan edistämisyhdistys (Finlândia), TransFair (Áustria, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Canadá, EUA 

e Japão) (Sebrae, 2004). 

Em 1994, na Europa, os lojistas das lojas do mundo foram motivados a criarem uma rede de 

cooperação e troca de informações, a Network of European World Shops ( NEWS!).  

Nos EUA, também em 1994, foi constituída a Fair Trade Federation em Washington, reunindo 

produtores, importadores, atacadistas e varejistas que praticam o comércio justo. Em 1997, as entidades 

de certificação existentes criaram a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), uma 

organização “guarda-chuva” internacional, que congrega as certificadoras nacionais na Europa, EUA, 

Canadá e Japão18.   

Após o surgimento da idéia e definido o conceito de comércio justo, de acordo com Prada & 

Freitas (2002), a solução para implementar e fazer funcionar essa prática foi à invenção de um sistema em 

que pagariam um sobrepreço a determinados produtos, desde de que houvesse a garantia, por parte dos 

comerciantes do hemisfério norte, de que esse valor seria repassado aos produtores do hemisfério sul. 

Nesse sentido, foram criadas instituições certificadoras, com o intuito de atestar aos consumidores 

a origem do produto e regulamentar o funcionamento do processo produtivo. 

Segundo Johnson (2004), os métodos de certificação dos produtos do comércio justo e da 

agricultura orgânica compartilham certas similaridades. A atribuição de uma marca registrada para os 

produtos do comércio justo inspirou-se na experiência anterior dos produtos da agricultura orgânica. Para 

o autor, existem duas diferenças essenciais entre esses dois tipos de certificação. A certificação de 

produtos do comércio justo apóia-se numa relação de parceria com os produtores, ou em estruturas 

voltadas para a produção. A seu turno, a agricultura orgânica baseia-se em um conjunto de normas. O 

                                                           
18 Ver as principais entidades do comercio justo internacional no Anexo A. 
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custo da certificação orgânica é assumido pelos produtores, enquanto o do comércio justo fica por conta 

do consumidor ou do importador localizado no final da cadeia. 

Laforga (2005) lembra que a certificação do comércio justo não fica limitada a produtos que 

circulam em franjas do mercado, onde o capital não se interessa. Ao contrário, atualmente se observa o 

comércio justo despertando interesse das grandes empresas, inclusive das redes de distribuição, que 

buscam uma melhoria de sua imagem corporativa, para ampliar suas margens e para oferecer produtos 

diferenciados. Segundo o autor, diferentemente das lojas do mundo, a certificação do comércio justo atua 

em segmentos dinâmicos que exigem altos padrões de qualidade, flexibilidade e profissionalismo por 

parte dos produtores, traduzidos em modernização dos processos produtivos e em ganhos de 

produtividade.  

Profissionalismo e ganhos de escala são alcançados graças a sua articulação (auto-organização 

comunitária) em organizações de primeiro e segundo nível - associações e cooperativas. Tampouco nega 

ou busca eliminar o capitalismo, porém, opera no mercado segundo práticas extra-comerciais, com preços 

mínimos, com pré-financiamento, oferecendo prêmios, garantias e relacionamento comercial estável. 

 

 

Marco legal, princípios e conceito do comércio justo 

  Segundo Ceratti (2002), haja vista a difusão do comércio justo e a força arrebatadora dessa 

simples idéia, a União Européia pretende garantir ao consumidor que os produtos respondam realmente a 

requisitos diferentes dos estabelecidos pelo comércio internacional. Essa intenção se evidenciou a partir 

de uma resolução do Parlamento Europeu de 02 de julho de 1998, chamada “resolução fassa”. 

Segue uma síntese do decálogo europeu: 

1. As aquisições devem ser diretas. As sociedades européias devem importar diretamente 

das organizações dos produtores locais, sem intermediários. 

2. O preço final para o consumidor deve ser justo, isto é, formado pelo preço corrente do 

mercado de origem do produto, mais um prêmio pela participação no comercio justo. 

3. O pagamento, se requerido pelo produtor, deve ser parcialmente antecipado. 

4. Não devem existir monopólios de importação ou de venda para garantir livre acesso dos 

produtos do comércio justo aos organismos comerciais e aos pontos de venda. 
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5. É essencial a transparência dos preços, ou seja, deve-se informar ao consumidor sobre o 

preço efetivo obtido do produtor. 

6. As relações com os produtores devem ser estáveis e de longa duração. 

7. As condições de emprego dos assalariados na produção devem respeitar as normas da 

Organização Internacional do Trabalho. 

8. Não deve haver nenhuma discriminação entre homens e mulheres, nem existir o trabalho 

infantil. 

9. São essenciais o respeito ao meio ambiente, a proteção dos direitos do homem e, em 

particular, não só a proteção também aos direitos das mulheres e das crianças, mas 

também o respeito aos métodos de produção tradicionais que favoreçam o 

desenvolvimento econômico e social. 

10. As relações comerciais devem respeitar o desenvolvimento endógeno e a manutenção da 

autonomia das populações locais. 

  

A essa resolução se acrescentaram algumas diretrizes, circulares de esclarecimento, propostas de 

diretiva e regulamentos que prefiguram uma próxima regulamentação do comércio justo como ocorreu 

com o orgânico. 

 

Os princípios-chave do comércio justo podem ser enunciados da seguinte forma (Sebrae, 2004): 

1. Transparência e co-responsabilidade: o comércio justo envolve gestão transparente e 

relações comerciais que tratam, de forma justa e respeitosa, os parceiros comerciais. 

2. Treinamento e apoio: comércio justo é um meio de desenvolver a independência do 

produtor. Relacionamentos de comércio justo proporcionam continuidade, durante a qual 

os produtores e suas organizações de comércio podem melhorar suas habilidades de 

gestão e seu acesso a novos mercados. 

3. Pagamento de um preço justo: um preço justo no contexto regional ou local é o que foi 

acordado mediante diálogo e participação. Ele cobre não somente os custos de produção, 

mas permite uma produção que é socialmente justa e ecologicamente segura. Ele 

proporciona pagamento justo para os produtores e leva em consideração o princípio do 

pagamento igual para trabalho igual de homens e mulheres. Os agentes de comércio justo 
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garantem pagamento imediato para seus parceiros e, sempre que possível, ajudam os 

produtores com o acesso a financiamento antes da produção, ou antes, da colheita. 

4. Igualdade de sexos: comércio justo significa que o trabalho de mulheres é valorizado e 

recompensado corretamente. As mulheres serão sempre remuneradas por suas 

contribuições no processo produtivo e deterão poderes em suas organizações. 

5. Condições de trabalho: comércio justo significa um ambiente de trabalho seguro e 

saudável para os produtores. A participação de crianças não deve afetar negativamente 

seu bem-estar e segurança, nem suas obrigações educacionais e necessidade de brincar, 

devendo haver consonância com a convenção das Nações Unidas sobre os direitos da 

criança, bem como as leis e normas vigentes no contexto local. 

6. O meio ambiente: o comércio justo estimula ativamente as melhores práticas ambientais e 

a aplicação de métodos responsáveis de produção. 

  

Em decorrência desses princípios, as organizações do comércio justo devem garantir o 

cumprimento do conjunto destes critérios. As agências de certificação encarregam-se de efetuar o 

controle junto aos parceiros. Por sua vez, as centrais de compras e as lojas alternativas comprometem-se a 

trabalhar no âmbito das condições definidas e colocam toda a informação possível à disposição dos 

clientes ou consumidores. 

Compõem também o “discurso normativo” do Sebrae outras indicações. Para a autarquia, o 

comércio justo procura conscientizar os produtores, de modo a que pratiquem uma atividade duradoura e 

transparente.  

Além de terem um funcionamento interno democrático e serem independentes de qualquer partido 

político ou igreja, as organizações beneficiárias devem procurar o equilíbrio entre o mercado local e o 

mercado da exportação, preservando a segurança alimentar.  

O lucro auferido pelo comércio justo deve ser distribuído coletivamente, se possível no 

desenvolvimento local, gerando empregos, melhoria no atendimento de saúde, transporte público, e em 

outras infra-estruturas e serviços básicos. A participação das mulheres também deve ser levada em conta. 

 As principais entidades internacionais atuantes no fair trade uniformizaram seus conceitos e a 

definição, durante a conferência anual da IFAT (International Federation of Alternative Trade) em 2001. 

Desde então, a seguinte definição foi validada: 
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Comércio Justo é uma parceria comercial baseada em diálogo, 
transparência e respeito, que busca maior eqüidade no comércio 
internacional. É uma modalidade de comércio que contribui para o 
desenvolvimento sustentável por meio de melhores condições de troca 
e da garantia dos direitos para produtores e trabalhadores 
marginalizados – principalmente do Sul. 

  

E acrescentam: “As organizações de comércio justo (apoiadas pelos consumidores) estão 

engajadas ativamente no apoio aos produtores, na conscientização e informação e em campanhas para 

promover mudanças nas regras e práticas do comércio internacional convencional” (Sebrae, 2004). 

Segundo Johnson (2004), na Oficina de Comércio Justo e Solidário19, definiu-se que o comércio 

justo é um conjunto de práticas socioeconômicas alternativas ao comércio internacional convencional, 

cujas regras são globalmente injustas para os países do Sul e, em particular, para seus produtores rurais. 

Para o autor, as práticas do comércio justo e solidário estabelecem relações entre produtores e 

consumidores baseadas na eqüidade, parceria, confiança e interesses compartilhados, obedecendo a 

critérios bem determinados e perseguindo objetivos em dois planos: 

•  Obter condições mais justas para grupos de produtores marginalizados; 

•   Fazer evoluir as práticas e as regras do comércio internacional com apoio dos 

consumidores20. 

 

Comércio justo no Brasil  

 Segundo Diniz e Ferrari (2002), o comércio justo surge no Brasil a partir de 1970, através do 

trabalho de organizações não governamentais da Europa ligadas às igrejas, na organização de grupos de 

trabalhadores rurais e na venda informal de artesanato. Uma das primeiras iniciativas de inserção dos 

produtos brasileiros no mercado justo se deu através de um projeto piloto da FLO, denominado “Suco 

Justo”.  

O projeto viabilizava a comercialização do suco de laranja produzido pela Paraná Citrus S.A., dos 

produtores do município de Paranavaí (PR), para a Alemanha, Suíça e Áustria. Foi promovido pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em parceria com o governo municipal e 

                                                           
19 Oficina de Comércio Justo e Solidário é uma rede internacional formada por profissionais e 
pesquisadores deste tema, foi criada em 1999, por ocasião de um encontro internacional que contou com a 
participação de europeus, canadenses e latino-americanos. Seu objetivo é identificar e responder aos 
desafios enfrentados pelo movimento do comércio ético, justo e solidário, também denominado fair trade 
(Johnson, 2004, p. 27-28). 
20 Ver síntese dos dados do comércio justo internacional no Anexo B. 
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monitorado pela BS&D, uma consultoria que fez a ponte entre os produtores e o mercado consumidor. A 

iniciativa possibilitou melhorias sociais e regularização dos trabalhos dos produtores. 

Outra iniciativa de grande relevância foi na comercialização do café. Organizações como a 

Articulação Central das Associações Rurais de Ajuda Mútua (ACARAM) do município de Ji-Paraná em 

RO e a Federação de Associações Comunitárias Rurais de Iúna e Irupi (FACI) sediada no Estado do 

Espírito Santo, comercializavam café através da FLO.  

A organização não governamental americana, Visão Mundial, em 1999 iniciou no Brasil um 

programa de comércio solidário. O programa abrangia na época cerca de vinte comunidades dos Estados 

do Rio Grande do Norte, Pernambuco e beneficiava aproximadamente 3.000 pequenos produtores e 

artesões. Entre os produtos destacam-se a castanha de caju, o melão e o artesanato que são exportados 

para Holanda, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Itália.  

A organização também busca soluções para comercialização dos produtos agrícolas no mercado 

interno através de uma feira no município de Mossoró - RN e apoio à comercialização no Ceasa do Recife 

– PE, (Sebrae, 2004; Diniz e Ferrari 2002). 

No Brasil, os principais envolvidos no setor do comércio justo utilizam a expressão “Comércio 

Ético e Solidário” que parece ser aplicada, no que tange à questão mercadológica, no sentido amplo de 

“formas alternativas de acesso ao mercado”, que inclui o fair trade, mas também outros modelos de 

comercialização e que não seguem, necessariamente, todos os princípios da IFAT(Sebrae, 2004). 

Diniz e Ferrari (2002) ressaltam que atualmente existe um grande movimento no Brasil para 

organizar o setor de comércio ético e solidário. A Fundação Friedrich Ebert – ILDES21, a Visão Mundial, 

a FASE22, o Viva Rio23 e a APAEB24, dentre outras, estão promovendo encontros e grupos de trabalho 

para discutir e mobilizar os setores econômicos do país com vista ao fortalecimento e á contextualização 

do comércio ético no Brasil.  

Segundo Flores & Sampaio (2002), no Brasil, em 2001, foi iniciada uma discussão para criar 

conjuntamente um sistema de comércio ético para o mercado interno. Essa iniciativa decorre da 

percepção de que o comércio justo internacional é necessário, mas não é suficiente, para resolver os 

problemas de mercado enfrentados pelos agricultores familiares brasileiros.  

                                                           
21 Fundação Friedrich Ebert – ILDES fundada em 1925 sob o ideário da social democracia alemã, 
objetiva contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento da democracia. 
22 FASE -  Federação de órgãos para assistência social e educacional. 
23 Viva Rio – Projeto de comércio solidário que visa fortalecer as diversas formas de organização 
econômica existentes nas comunidades de baixa renda. 
24 Associação dos pequenos agricultores do município de Valente - BA. 
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Assim, países com elevados níveis de pobreza e desigualdade social mas que possuem grande 

mercado consumidor e grande diversidade produtiva, devem trabalhar visões compartilhadas dos diversos 

atores e de suas sociedades para a construção coletiva de um mercado novo, com bases justas, éticas e 

solidárias. 

Conforme Sebrae (2004), o movimento de comércio justo no Brasil ainda se encontra no estágio 

inicial, mesmo quando comparado com o de outros países em desenvolvimento. De acordo com dados da 

FLO fornecidos pela consultoria BS&D, enquanto no Brasil existem 10 grupos de produtores certificados 

pela FLO, sendo 4 de laranja, 3 de café, 2 de manga e 1 de banana, no restante da América do Sul são 76 

grupos conforme demonstrado na Tabela 1.1. Países como Bolívia e Colômbia possuem respectivamente 

16 e 18 grupos, somente de café. Do total de 229 grupos da América Latina, o Brasil representa menos de 

4,5% dos grupos. 

 

 

 

Tabela 1.1 - Grupos de produtores certificados pela FLO. 

País Produto Número de Produtores 
Café 16 Bolívia 
Cacau 1 
Café 3 
Banana 1 
Laranja 4 

Brasil 

Manga 2 
Chile Mel 5 

Café 18 Colômbia 
Banana 1 
Banana 4 
Cacau 1 

Equador 

Café 2 
Paraguai Açúcar 4 

Banana 1 
Café 16 
Manga 1 

Peru 

Açúcar 1 
Uruguai Mel 1 
Venezuela Café 4 
 Fonte: Adaptado de Sebrae, 2004. 

As vendas efetivadas por estes grupos brasileiros certificados pela FLO em 2003 foram as 

seguintes: suco de laranja (1500-1800 ton), café (300 ton) e banana-passa (40 ton). Para os anos de 2004 e 

2005 é esperado um aumento significativo. Existem outros produtos que não passaram pela FLO, e por 
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isso não há dados disponíveis, como óleo de soja, melão, camisetas, castanhas e artesanato. A castanha do 

Pará e a soja orgânica, são comercializadas na Suíça através da certificadora holandesa, Max Havelaar 

(Sebrae 2004). 

Segundo França (2003), o que ocorre hoje no Brasil é à criação de um ambiente favorável à 

construção e implementação de um sistema brasileiro de comércio ético e solidário, que promova a 

equidade e a inclusão social. 

Nesse sentido foi criado o Fórum de Articulação do Comércio Ético e Solidário - FACES25, ou 

seja, um grupo constituído por organizações governamentais e não governamentais, empresas, 

representações de trabalhadores e prestadores de serviços. O FACES do Brasil é uma iniciativa que 

promove debates públicos e troca de experiências objetivando a disseminação do conceito e princípios do 

comércio ético e solidário. 

 Para Santos (2003), de um modo geral, os produtores e as produtoras estão formando a suas 

opiniões sobre a coerência do modelo comercial proposto pelo sistema ético e solidário. Sob certo ponto 

de vista, é possível perceber que o processo visa dar mais oportunidades aos pequenos produtores. Sob 

outro ponto de vista, eles devem ter capacidade tecnológica e produtos de qualidade para apresentar a este 

mercado, porém muitos não estão capitalizados nem capacitados tecnologicamente. Mas de maneira geral, 

é fácil perceber que a relação é bem diferente da convencional. Há diálogo com os consumidores, há 

tolerância por parte dos compradores, há um sentimento de parceria sem desviar o foco do negócio.  

O comércio ético e solidário já é realidade para alguns produtores e produtoras no Brasil. Apesar 

da crise que o país atravessa, a forma ética de fazer negócios tem garantido aos grupos à certeza de uma 

renda justa pela sua produção, pelo menos em certos períodos do ano. Isto sem considerar a geração de 

empregos diretos e indiretos, dentro e fora da comunidade (Santos, 2003).  

 O Ministério do Trabalho e Emprego por intermédio da Secretária Nacional de Economia 

Solidária, vem promovendo o mapeamento da economia solidária no Brasil, através de um sistema de 

identificação e registro de informações dos empreendimentos econômicos solidários e das entidades de 

apoio, assessoria e fomento à economia solidária no Brasil. A versão atual desse mapeamento é 

apresentada da Figura 1.1. 

  

                                                           
25 Instituições integrantes do FACES: Federação de Orgãos para Assistência Social e Educacional 
(FASE); Fundação Friedrich Ebert – ILDES; Fundação Lindolpho Silva; IMAFLORA; Instituto Sere; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Secretária Municipal de Abastecimento de SP; Sebrae 
nacional; Visão Mundial;Viva Rio; B&SD LTDA; Rede de Agroecologia ECOVIDA; Instituto Kairos. 
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Figura 1.1 - Mapa do campo da economia solidária no Brasil26. 
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Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. 

  

 De acordo com dados parciais do mapeamento da economia solidária existem no Brasil 9.078 

empreendimentos econômicos solidários conforme demonstrado na Tabela 1.2. 

Tabela 1.2 - Empreendimentos econômicos solidários confirmados no Brasil. 

Região Empreendimentos % 
Centro Oeste 382 4,21 

                                                           
26 Glossário: Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL); Confederação das 
Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB); Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra (MST); Associação do Cooperativismo de Crédito Familiar e Solidário (ANCOSOL); Associação 
Nacional do Cooperativismo de Crédito e Economia Solidária (UNICAFES); Associação Nacional de 
Trabalhadores de Empresa de Autogestão (ANTEAG); Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS); 
Central Única dos Trabalhadores (CUT); Incubadoras de Tecnologias de Cooperativas Populares (ITCPs); 
CÁRITAS - instituição ligada a igreja católica; Fundação Unitrabalho - rede universitária nacional; 
Federação de Orgãos para Assistência Social e Educacional (FASE); Instituto Brasileiro de Análise 
Sociais e Econômicas (IBASE); Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS); Instituto 
Marista de Solidariedade (IMS); Fórum de Articulação do Comércio Ético e Solidário (FACES); 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES); 
Economia Solidária (ES). 
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Norte 1.303 14,35 
Nordeste 4.924 54,24 
Sudeste 663 7,30 
Sul 1.806 19,89 

Total 9.078 100 
Fonte: Adaptado do Ministério do Trabalho e Emprego, 2005. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, os empreendimentos econômicos e solidários são 

organizações que apresentam as seguintes características: 

•  Coletivas suprafamiliares de trabalhadores e trabalhadoras do meio urbano e rural que 

exercem a gestão coletiva do empreendimento. 

•  Permanentes (difere de práticas eventuais). 

•  Podem dispor ou não de registro legal. 

•  Realizam atividades econômicas de produção, prestação de serviços, crédito popular, 

comercialização e consumo solidário. 

•  São organizações singulares ou complexas. 

No Gráfico 1.1, podemos verificar o número de empreendimentos econômicos solidários por área 

de atividade econômica.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1 – Empreendimentos econômicos solidários segundo atividade econômica. 
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      Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2005. 
 

Vale destacar que, conforme visualizado no Gráfico 1.1, existem no Brasil menos de 500 

empreendimentos econômicos solidários mapeados, que possuem como atividade econômica à 

comercialização ou troca. No entanto, ressalte-se o grande número de empreendimentos econômicos 

solidários voltados para agricultura e produção. 

Ainda no levantamento foram mapeadas as entidades de apoio, assessoria e fomento à economia 

solidária, que prestam capacitação, assessoria, incubação, assistência técnica e gerencial a 

empreendimentos econômicos solidários. Estas entidades estão organizadas das seguintes formas: OS - 

Organização Social ; OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ; Fundação Privada; 

ONG – Organização Não Governamental (com natureza jurídica de associação); Serviço Social 

Autônomo ( Ex.:Sebrae, Senar entre outros) e; Incubadoras Universitárias ou Núcleos de Extensão 

Universitária.   

 De acordo com o levantamento existem 527 entidades de apoio aos empreendimentos 

econômicos solidários distribuídos nas diversas regiões do país, conforme demonstrado na Tabela 1.3. 

  

Tabela 1.3 - Entidades de apoio aos empreendimentos econômicos solidários no Brasil. 

Região Número de empreendimentos % 
Centro Oeste 26 4,93 
Norte 33 6,26 
Nordeste 346 65,65 
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Sudeste 21 3,98 
Sul 101 19,17 
Total 527 100 
Fonte: Adaptado do Ministério do Trabalho e Emprego, 2005. 

 Na Tabela 1.4 apresentamos a distribuição das entidades de apoio aos empreendimentos 

econômicos e solidários por tipo de atuação. 

  

Tabela 1.4 - Entidades de apoio aos empreendimentos econômicos solidários por tipo de atuação. 

Atuação Número de entidades 
Formação 307 
Articulação e mobilização 267 
Assistência técnica e gerencial 91 
Financiamento 77 
Pesquisa e desenvolvimento 64 
Incubação 45 
Outras 58 
Total 909 
 Fonte: Adaptado do Ministério do Trabalho e Emprego, 2005. 

 

No mercado brasileiro existem grupos de produtores certificados e/ou em processo de certificação, 

que comercializam seus produtos. No entanto, isso se dá em condições convencionais, ou seja, em feiras 

locais ou itinerantes, nas cooperativas de compras, em vendas institucionais, nas lojas de produtores e em 

lojas e pontos de venda solidários.  

Segundo o Sebrae (2004), a iniciativa que mais se aproxima da pratica do comércio justo é uma 

loja de artesanato em São Paulo, denominada “Mundaréu”. A iniciativa é coordenada por uma associação, 

sem fins lucrativos, que apóia e orienta as comunidades no desenvolvimento e design dos produtos. O 

projeto foi possível graças ao patrocínio de uma empresa de telefonia. 

De acordo com informações da associação Mundaréu, o perfil dos consumidores é formado 

principalmente por mulheres de 30 a 50 anos das classes A e B, com nível educacional superior e 

politizadas. Existe um universo pequeno, mas fiel, de público na loja, que ainda não garante sua 

sustentabilidade econômica. O empreendimento como um todo consegue o equilíbrio financeiro por meio 

da venda institucional, ou seja, a comercialização direta de brindes para empresas. Por outro lado, a loja 

tem muita visibilidade e é uma referência para a venda institucional27. 

 

1.2 MÉTODO 

                                                           
27 Ver síntese de outras experiências brasileiras de comércio ético e solidário no Anexo C. 
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 Segundo Alencar (1998), o processo de pesquisa, entendido como processo de geração de 

conhecimento científico, pode assumir nas ciências sociais uma seqüência linear ou uma seqüência 

circular. O autor sugere que na pesquisa qualitativa a coleta e análise das informações não são atividades 

estanques, conforme demonstrado na Figura 1.1. Nesse sentido alguns pesquisadores elaboram métodos 

ou estratégias que auxiliam o desenvolvimento simultâneo de coleta e análise de informações, desta forma 

assumindo o caráter interativo no método de procedimento.  

Além disso, para a condução de estudos a partir da abordagem compreensiva ou interpretativa, os 

cientistas sociais desenvolveram métodos de coleta de informações como entrevista, observação, história 

oral e história de vida, utilizados nas pesquisas de campo. 

 

Figura 1.2 - Seqüência circular de pesquisa em ciências sociais. 

 
Fonte: Alencar, 1998. 
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Segundo Silva (2001), as formas de classificação da pesquisa consideram a natureza, a abordagem, 

os objetivos e os procedimentos técnicos. De acordo com a classificação, uma pesquisa de natureza 

aplicada, objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos e envolve verdades e interesses locais.   

A pesquisa qualitativa é aquela que considera a existencia de uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, ou seja, estabelece um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.  

Quanto aos  objetivos a pesquisa esta será exploratória porque visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses.  

Lazzarini (1997) sugere o uso de estudos de caso para pesquisas de fenômenos sociais complexos, 

onde se pressupõe maior nível de detalhamento das relações dentro e entre os indivíduos e organizações, 

bem como suas interações com o ambiente externo.  

Este trabalho de pesquisa foi realizado entre março de 2003 a dezembro de 2005 e é parte 

resultante do projeto: “Desenvolvimento Rural em Área Remanescente de Quilombo” (Valente, 2003)28.   

No processo de investigação realizado, foi assumida à seqüência circular, de caráter interativo, de 

natureza aplicada, qualitativa, exploratória e um estudo de caso. Os passos perseguidos iniciaram com a 

definição do local do estudo, seleção da estratégia de pesquisa, elaboração de um projeto de pesquisa, em 

seguida o trabalho de campo, a análise das informações e a redação do relatório de pesquisa. 

Optamos pelo o estudo de caso, definindo como objeto a experiência Kalunga Mercado Justo 

(KMJ). 

Sem perder de vista os dados objetivos da realidade, buscamos compreender os significados que os 

indivíduos atribuem às suas ações e às ações de outros atores em eventos da vida cotidiana em um cenário 

social específico.  

Adotamos a observação, as conversas informais e a entrevista semi-estruturada como principais 

técnicas de coleta de informações na pesquisa. A estratégia de coleta de informação adotada inicialmente 

foi a observação. Após as análises parciais dos resultados do trabalho de campo inicial, optamos pela 

reformulação das questões de pesquisa. 

                                                           
28 Projeto aprovado pelo edital CT- Agronegócio / MCT / CNPq / MESA – 1/2003. 
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As análises também orientavam a continuidade do trabalho de campo, identificando, por exemplo, 

novas situações a serem observadas, temas a serem cobertos nas entrevistas, novos indivíduos a serem 

entrevistados e novas fontes secundárias a serem consultadas. 

Em seguida foram desenvolvidas entrevistas semi-estruturadas que implicaram na definição de um 

roteiro básico e comum a todas, mas permitindo que outras questões fossem formuladas em reação às 

respostas obtidas. As entrevistas foram respondidas por membros de 26 (vinte e seis) famílias, sendo 11 

(onze) quilombolas e parceiras do KMJ, 13 (treze) quilombolas e não parceiras do KMJ e 2 (duas) não 

quilombolas mas parceiras do KMJ.  

Também, realizamos entrevistas (sem roteiro) com os responsáveis pelo empreendimento KMJ. Na 

maioria das vezes o contato foi face à face, planejado e programado ou se deu em alguns encontros 

casuais. 

O roteiro de perguntas das entrevistas semi-estruturadas (Quadro 1.1) foi formado por questões 

abertas; ou seja, as respostas ficaram a critério dos entrevistados. O roteiro indicava uma relação de 

tópicos a serem cobertos na entrevista. 

 Para garantir o anonimato das famílias entrevistadas, substituímos nas tabelas apresentadas no 

presente trabalho os nomes dos entrevistados por letras e números. As letras indicam o sexo da pessoa 

entrevistada sendo F (feminino) e M (masculino), e os números referem-se à ordem em que as famílias 

foram entrevistadas. Desta forma F1 significa: primeira família entrevistada e a pessoa do sexo feminino. 

Já M2 significa: segunda família entrevistada e a pessoa do sexo masculino.   

 

Quadro 1.1 – Roteiro de perguntas elaborado e questões adicionadas após a reformulação. 

I) Qual a origem da renda da família? 

- Recebe benefícios sociais, quais e qual o valor? 

- Quais produtos são comercializados com o Kalunga Mercado Justo e qual a regularidade de entrega? 

- Comercializa produtos de origem animal e vegetal? Quais e qual o valor? 

- Comercializa artesanato, o que e qual valor? 

- Quais produtos de origem animal e vegetal que não são comercializados, mas são consumidos ou trocados?

II) Antes de ser parceiro do Kalunga Mercado Justo, qual era o valor da sua renda? 

III) O que você conseguiu comprar de importante para você antes de ser parceiro do Kalunga Mercado 
Justo? 

IV) O que você conseguiu comprar de importante para você depois de ser parceiro do Kalunga Mercado 
Justo? 

V) Você acha justo os valores recebidos pelos produtos entregues ao Kalunga Mercado Justo? 

VI) Você o tem conhecimento do que é um comercio justo e solidário? 



 49

VII) Como você se tornou parceiro do empreendimento? 

VIII) Quantas pessoas tem na sua família que moram aqui na comunidade? 

IX) Quais são as idades dessas pessoas? 

X) Alguém da sua família que não mora aqui na comunidade manda alguma ajuda significativa? 

Questões adicionadas. 

•  Qual o seu sonho? 

•  Tem energia elétrica em casa? 

•  O que poderia melhorar na comunidade? 

•  O que poderia ajudar na produção das atividades? 

•  O que você gostaria de falar para o Presidente Lula? 
 

As informações foram obtidas em sete visitas ao campo, realizadas no município de Cavalcante, 

nas comunidades: Engenho II, Vão de Almas, Vão do Moleque e São José, no município de Teresina de 

Goiás, nas comunidades: Diadema e Funil, e na Feira do Cerrado em Brasília.  

Para registro dos dados, utilizamos cadernetas de campo e máquina fotográfica, optamos por não 

gravar as entrevistas a fim de evitar que os entrevistados intimidassem. Para apoio na realização dos 

trabalhos de campo e melhor inserção nas comunidades, contratamos um condutor de ecoturismo do 

Centro de Atendimento ao Turista de Cavalcante (CAT), que também é um kalunga. Ainda contamos com 

serviços de hospedagem e alimentação, serviços de transporte em veículo tipo caminhonete, barco e com 

muares. 

Foram muitos os quilômetros percorridos em vários trechos perigosos para chegar a localidades de 

difícil acesso o que caracterizam as comunidades remanescentes de quilombo no país. Como se sabe, 

razões históricas explicam porque os negros localizaram-se nos vãos de serras brutas, nos cafundós, nos 

sítios inóspitos, insalubres e de difícil acesso.  

Com o intuito de proporcionar uma maior visibilidade aos dados quantitativos obtidos, aplicamos 

um teste estatístico. Segundo Hoffmann (1998), através do teste de hipóteses é possível comparar a 

diferença entre duas médias.  

O teste confrontou a renda média e a renda média per capita familiar dos 11 (onze) parceiros 

contra a renda média e a renda média per capita dos 13 (treze) não parceiros do empreendimento KMJ, 

testando as seguintes hipóteses: 

1. A renda agrícola29 e do KMJ30 dos parceiros, contra a renda agrícola dos não parceiros; 

                                                           
29 Renda agrícola: proveniente de atividades agropecuárias. 
30 KMJ: renda proveniente do comércio com o KMJ. 
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2. A renda agrícola dos parceiros contra a renda agrícola dos não parceiros; 

3. A renda familiar dos parceiros31 contra a renda familiar dos não parceiros32; 

4. A renda familiar dos parceiros (sem o KMJ) contra a renda familiar dos não parceiros. 

 

Para a análise dos dados, valemo-nos do referencial teórico apresentado, procurando não perder de 

vista a indissociabilidade do universal e do singular que balizam os estudos na perspectiva de totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Renda familiar dos parceiros: somatório das rendas provenientes das atividades agropecuárias, de cesta 
básica, da bolsa família, de aposentadorias, salários, diárias e do comércio com o KMJ. 
32 Renda familiar dos não parceiros: somatório das rendas provenientes das atividades agropecuárias, de 
cesta básica, da bolsa família, de aposentadorias, salários e diárias. 
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2. KALUNGA MERCADO JUSTO 

 

O Kalunga Mercado Justo (KMJ) é uma empresa privada, em funcionamento há mais de três anos, 

em Cavalcante, Goiás33. O senhor Fábio Padula e a senhora Márcia Prado são os diretores da empresa, 

possuem formação superior na área de ciências agrárias e sociais respectivamente. São oriundos de São 

Paulo e já exploraram outras propriedades rurais no interior do Estado de Goiás. Entre consultas 

realizadas ao sítio do KMJ, entrevistas, conversas informais e troca de mensagens por meio eletrônico 

com os diretores do KMJ destacamos neste capítulo as informações mais relevantes sobre o 

empreendimento.   

Segundo o senhor Padula: 

 

Somos uma pequena iniciativa privada que após vários 
anos de pesquisa procurando uma região propicia para 
implantação de um projeto de vida, estabeleceu-se em 
Cavalcante-GO. As razões foram, uma região não 
contaminada pelo sistema convencional de exploração, 
preservada onde pudéssemos explorar com 
sustentabilidade (os)  moradores do campo ou etnias. 
Os temas que trabalhamos são: agroecologia, 
permacultura, processos e procedimentos práticos de 
produção e exploração e o comércio justo... (trecho de 
uma mensagem por e-mail). 

 
 

Conforme informações obtidas no sítio www.mercadojusto.com , ratificadas pelo senhor Padula:  

                                                           
33 O empreendimento localiza-se à  rua João Guilhermino Magalhães, quadra 27, lote 230. 

http://www.mercadojusto.com/


 52

A sede da KMJ estabeleceu-se em Cavalcante - GO em razão de sua localização geográfica, na 

reserva da Biosfera Goyaz34 e pela proximidade do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros35 e da 

Reserva Étnica Kalunga.  

O empreendimento KMJ acredita no enorme potencial produtivo da região, 

considerando suas condições ambientais altamente favoráveis à produção agropecuária 

e turística sustentáveis, especialmente a produção orgânica de alimentos e o ecoturismo, 

e no potencial empreendedor de sua população. 

 A KMJ tem como missão o fomento e a participação em parcerias na produção agroecológica e 

ecoturística, e sua comercialização. Tais parcerias visam à produção agropecuária sustentável e sua 

comercialização nos princípios do comércio justo, o desenvolvimento do turismo, das atividades 

artesanais, a preservação do folclore e da cultura regionais, bem como o apoio aos novos empreendedores 

que chegam à região.  

 As principais parcerias apresentadas pela empresa são as seguintes: 

1. Aimée Faria - serviços de projeto, planejamento, consultoria e instrutoria nas áreas de 

agricultura orgânica36, agroecologia37, desenvolvimento sustentável e certificação de 

produtos orgânicos. 

2. Canto do Brasil - produção de artesanato em cerâmica, entalhe em madeira, desenho 

artístico, trabalhos em buriti e babaçu, artesanato em patchwork (almofadas, acolchoados, 

bolsas), tiara em palha de buriti com sementes e pedras, e chapéus. 

                                                           
34 A Reserva da Biosfera do Cerrado Goyaz foi aprovada em novembro de 2000 pela Unesco. A proposta 
de criação foi elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, com o apoio do Ministério do Meio 
Ambiente e do Fundo Mundial para a Natureza, a partir de discussões originadas nas próprias 
comunidades da região da Chapada dos Veadeiros. As zonas-núcleo da Reserva é o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, o Parque Estadual da Terra Ronca e o Parque Municipal de Itiquira. A zona de 
amortecimento abrange o entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e do Parque Municipal 
de Itiquira, conectando os dois através do Vale do Paranã, estendendo-se até as margens da Usina 
Hidrelétrica de Serra da Mesa e o Sítio Histórico Kalunga. 
35 O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 11 de janeiro de 1961, pelo Decreto 
49.875, com a denominação de Parque Nacional do Tocantins. Delimitado através do Decreto 99.279 de 6 
de junho de 1990, com uma área de 65.514 hectares, objetiva a proteção das cabeceiras dos formadores 
do rio Tocantins, proteção dos campos rupestres, cerrados e matas ciliares. 
 
36 Sistema de produção que exclui o uso de fertilizantes sintéticos de alta solubilidade e agrotóxicos, além 
de reguladores de crescimento e aditivos sintéticos para a alimentação animal – de acordo com 
www.aao.org.br . 
37 Nova abordagem da agricultura que integra diversos aspectos agronômicos, ecológicos e 
socioeconômicos, na avaliação dos efeitos das técnicas agrícolas sobre a produção de alimentos e na 
sociedade como um todo - conforme www.ambientebrasil.com.br . 
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3. LL Imóveis - disponibiliza aos seus clientes, através de parceria com a KMJ atendimento 

em permacultura38 e agroecologia no levantamento do perfil e do potencial dos imóveis 

anunciados pela imobiliária. 

4. Quilombo do Kalunga – o KMJ comercializa parte da produção agrícola, extrativista e do 

artesanato, oriundo da produção familiar dos quilombolas, principalmente das 

comunidades Vão de Almas e Vão do Moleque.  

5. Fazenda Pequi - propriedade rural, onde estão sendo implantadas ações de exploração 

sustentável nos segmentos agrícola, pecuário e turístico. 

 

Ainda senhor Padula, ressalta que a empresa KMJ objetiva participar no desenvolvimento local 

integrado e sustentável da região, na proposição de políticas públicas para a agropecuária e meio 

ambiente, e no fomento a pesquisa visando o desenvolvimento de tecnologias para gestão produtiva dos 

recursos naturais. 

A KMJ busca também mercados para a produção regional, presta consultoria e assistência técnica 

agropecuária, cultivando os princípios da permacultura e da agroecologia. Bem como presta assessoria no 

planejamento da produção e seu rastreamento39. 

O empreendimento também objetiva planejar propriedades rurais visando a sua certificação para o 

mercado de produtos da agricultura orgânica e ainda intermedia e participa de parcerias produtivas, 

desenvolvendo ações sociais com a comunidade local e atuando como intermediadora de negócios e 

serviços, nos princípios do comércio justo. 

 Segundo o senhor Padula, a condição do território municipal (Cavalcante – GO), com cerca de 

90 % de sua área de 6.954 Km² preservada, confere ao município grande potencial para manejo de 

recursos naturais do cerrado, a exemplo das pastagens nativas, espécies frutíferas, ornamentais e 

fitoterápicas.  

Ressalta o empresário que o mercado para produtos dessa natureza está em franca expansão, no 

entanto, a carência de dados sobre a produção resultante do manejo econômico e sustentável das espécies 

animais e vegetais do cerrado na região, impõe grandes desafios aos empreendedores.  

                                                           
38 Para o Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado - permacultura é uma metodologia de design de 
comunidades sustentáveis, ou seja, comunidades capazes de suprir suas necessidades básicas de forma 
ecológica, eficiente e com muito baixo custo - verificado em www.ecocentro.org . 
39 Rastreamento pode ser definido como um mecanismo que permite identificar a origem do produto 
desde o campo até o consumidor final, podendo este ter ou não passado por uma ou mais transformações 
– de acordo com www.iea.sp.gov.br . 
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Ainda o empresário, é nesse foco que a KMJ se propõe a participar com suporte logístico e técnico 

para certificação de produtos orgânicos e unidades de produção sustentáveis. Também pretende atuar em 

toda a extensão da cadeia produtiva, disponibilizando tecnologia, acompanhando a adaptação de 

procedimentos de manejo e oferecendo suporte comercial.  

 Para a direção do KMJ, um preço justo é aquele que foi acordado através de diálogo e 

participação - prevê pagamento justo aos produtores e pode ser sustentado pelo mercado. Pagamento justo 

significa provisão de remuneração socialmente aceita (no contexto local), considerada justa pelos próprios 

produtores, e que leva em consideração o princípio de pagamento igual para o trabalho de mulheres e 

homens.  

O diretor do KMJ ainda complementa: “Os compradores, importadores e intermediários de 

comércio justo asseguram o pagamento imediato a seus produtores e a outros parceiros e, sempre que 

possível, ajudam aos produtores com acesso a financiamento na pré-colheita ou na pré-produção 

(pagamentos adiantados). Portanto o Comércio Justo envolve gestão e revelações comerciais 

transparentes para lidar justa e respeitosamente com parceiros comerciais”. 

A KMJ para atuar como intermediadora de negócios e serviços, nos princípios do comércio justo, 

possui uma loja no município de Cavalcante, onde ocorrem as transações comerciais com os kalungas e 

consumidores. 

Após a recepção dos objetos na loja parte deles vão para a Fazenda Pequi. Na fazenda de 

propriedade dos diretores da KMJ o produto é armazenado, beneficiado e embalado. A transformação do 

produto é realizada quando existe a necessidade de preparar o produto para comercialização, ou seja, os 

sabões, óleos, polvilho, farinha de mandioca entre outros produtos proveniente dos parceiros kalungas, 

chegam em quantidades maiores e precisam ser repicados e reacondicionados em embalagens com menor 

volume.  

A loja denominada de “Kalunga Mercado Justo”, mas conhecida entre os 

parceiros quilombolas como “Loja Kalunga” ocupa um espaço de aproximadamente 60 

m2, conta com uma funcionaria fixa e funciona em uma casa de alvenaria próxima a 

uma pousada e a igreja matriz, na sede do município. No estabelecimento existe acesso 

à rede mundial de computadores. 
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Na casa estão expostos os diversos produtos que são comercializados. Em cada produto existe a 

indicação do preço, do nome do parceiro, da comunidade, da composição e do prazo de validade (quando 

produtos perecíveis).  

Todas as embalagens dos produtos levam a marca KMJ, os produtos comercializados não são 

certificados quanto à origem e nem quanto à forma de produção. 

 

 

Fotografia 2.1 – Parede externa da loja Kalunga Mercado Justo. 

 

Nas transações comerciais realizadas na loja não observamos a utilização de 

qualquer documento fiscal, ou seja, na venda dos produtos para os consumidores não 

são emitidas notas fiscais nem recibos. Quando a loja realiza uma venda a funcionaria 

e/ou um dos diretores fazem anotações em um caderno apontando qual o produto foi 

vendido, valor e data. 

 A maioria dos consumidores que vai até a loja é constituída por turistas de diversas regiões do 

país e até do exterior que ao visitarem o município, e quando passeando pela cidade, encontram o 

estabelecimento comercial, acabam adquirindo um ou outro produto. 

O movimento na loja se intensifica nos fins de semana, períodos de férias, feriados ou quando 

ocorre algum evento na cidade. Segundo o senhor Padula a loja ainda não é autosustentável; é preciso 

inserir outros recursos na loja para a sua manutenção. Este recurso é proveniente de outra fonte de renda 
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pessoal do empresário. O empreendimento não recebe subvenções de organismos internacionais ou 

públicas. 

No que diz respeito ao interesse da pesquisa importa focar as relações estabelecidas entre a KJM e 
a Comunidade Kalunga. Os responsáveis pelo empreendimento dispõem de uma lista (Anexo D) de 
produtores e o correspondente produto oferecido aos consumidores interessados. 

Os produtos comercializados na loja, produzidos pelos quilombolas do Vão de Almas e Vão do 

Moleque são óleos (mamona, indaiá40, gergelim e pequi41), farinha de mandioca, polvilho, fubá, barú42, e 

sabão (tingui43, pequi, mutamba44). Esses produtos são entregues a KMJ e que após a adequação das 

embalagens os comercializa.  Vale ressaltar que os produtos não passam por controle de inspeção 

sanitária oficial e também não possuem registros no Ministério da Agricultura. 

 

 

Fotografia 2.2 Produtos kalungas expostos no interior da loja. 

 

Os óleos são acondicionados em embalagens de vidro contendo de 100 a 150 mililitros do produto; 

Os sabões são recortados e embalados com filme plástico em embalagens de aproximadamente 100 

                                                           
40 Indaiá é uma palmeira de porte baixo encontrada na região centro-oeste, sua folhagem é utilizada para 
cobrir telhados e do se fruto é extraído um óleo comestível. 
41 Pequi é uma fruta nativa do cerrado brasileiro, do seu fruto é extraído um o azeite e também são 
consumidos cozidos. 
42 Barú, cumbaru ou cumaru, é uma árvore frutífera nativa do cerrado do centro-oeste brasileiro, possui 
fruto castanho com amêndoa e polpa comestíveis. 
43 Timbó é uma planta medicinal que era utilizada pelos indígenas para na pesca, possui uma toxina que 
têm propriedade de matar ou atordoar os peixes. 
44 Mutamba é uma árvore de médio porte encontrada no cerrado brasileiro, seus frutos são redondos, 
pretos e com saliências. 
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gramas; A farinha, o polvilho e o fubá são acondicionados em embalagens de pano com 

aproximadamente 500 gramas do produto e o barú é vendido em embalagem plástica com 50 gramas. Na 

Fotografia 2.2 é possível visualizar as embalagens utilizadas. 

Os objetos de artesanato comercializados são: cachimbo kalunga, colar, cinto, pulseira, artifício, 

peneira, quibano (peneira utilizada para separar grãos), tapiti (prensa utilizada na preparação da farinha de 

mandioca), chapéu, bolsa, peças de argila (moringa, botija, prato, pote, casinha, panela, jarro), também há 

trabalhos de crochê (lenços, faixas, tocas e bolsas), tapetes (algodão e retalho), bruaca e cangaia (ambos 

utilizados em muares para o transporte de cargas).  

 

Fotografia 2.3 - Artesanatos kalungas expostos no interior da loja. 

 

Nos artesanatos, a KMJ afixa uma etiqueta com informações sobre o produtor, a comunidade, a 

matéria-prima e o preço. As etiquetas são iguais e possuem o logotipo do KMJ impresso. 

Os objetos comercializados, pelos quilombolas, alvo de investigação na presente pesquisa, foram 

produzidos por 11 (onze) parceiros, sendo quatro estabelecidos em Cavalcante, outros quatro no Vão de 

Almas e três no Vão do Moleque. 

Verificar no Anexo D: Lista de parceiros e produtos da comunidade kalunga (Tabela 1); Preços 

dos produtos agrícolas, extrativistas e artesanatos informados pelos parceiros (Tabela 2); Preços 

praticados em 2005 entre os parceiros quilombolas e o KMJ (Tabelas 3 e 4); 
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De acordo com informações obtidas com a funcionária da loja e ratificadas pelos diretores “os 

produtos que estão prontos para comercialização, como é o caso dos artesanatos, o KMJ adiciona ao 

preço combinado com o parceiro 20% (vinte)”, ou seja, se a loja paga para o parceiro R$ 10,00 pelo seu 

objeto, ao colocar o mesmo objeto a venda, o preço para os consumidores é R$12,00 dessa forma o 

parceiro recebe R$ 10,00 e o KMJ fica com R$ 2,00 para manutenção da loja entre outras despesas. 

Com relação aos produtos agrícolas e extrativistas que são entregues em quantidades maiores pelos 

parceiros não foi possível verificar como é calculado o preço de cada unidade fracionada e 

comercializada. Mas segundo os diretores simplesmente são adicionados 20% ao preço combinado com o 

parceiro. 

De acordo com a diretora do KMJ: “Na negociação procuramos mostrar ao parceiro o preço de 

mercado do produto e apontar quais as melhorias que os kalungas poderiam realizar em seus objetos, 

visando assim melhorar a qualidade do mesmo”.  

A direção do KMJ afirma que as principais dificuldades encontradas para aquisição dos objetos 

dos kalungas estão relacionadas à regularidade de entrega dos produtos e a quantidade, ou seja, os 

kalungas não conseguem entregar os produtos com freqüência e as quantidades são variáveis. 

Entretanto, face inexistência de um contrato legal entre o KMJ e os parceiros, estabelecendo 

formalmente a parceria, não são acordadas regras que poderiam estabelecer prazos e padrões de 

qualidades mínimos a serem respeitados. A parceria e ou combinação é estabelecida através de contato 

verbal que antecede a negociação.  

Depreende-se das informações fornecidas pelo responsável pela KMJ que a empresa, ao 

compartilhar os princípios do comércio justo, estabelece com os kalungas relações regulares, 

transparentes, éticas e solidárias. Entretanto quando o seu discurso é confrontado com a prática, novas 

questões passam a merecer a atenção e serão apresentadas no capítulo 4. 
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3. OS “PARCEIROS”45 KALUNGAS 

 

No capítulo anterior afirmamos que, se ao nível do discurso dos responsáveis pelo KMJ é 

estabelecida uma parceria com os produtores kalungas, na prática não é isso o que se observa e conforme 

se depreende dos depoimentos dos entrevistados.  

Os kalungas estão distribuídos pelo território, que está encravado na região administrativa de 

Cavalcante, com o qual a KMJ estabelece relações. A parceria estabelecida com essa comunidade 

quilombola é pautada em relações comerciais obscuras inseridas em uma economia de mercado 

essencialmente local. 

 

Na “Cidade imaginária”46  

Na sede do município de Cavalcante47 foram entrevistadas quatro famílias (F1, M2, M3, F4) 

kalungas, parceiras do empreendimento e indicadas pela direção do KMJ.  

Anteriormente, as famílias residiam na comunidade quilombola, mas em razão da precariedade 
em que viviam e pela necessidade de assistência médica, escolar entre outras, migraram para “cidade”.  

Os kalungas moram em um bairro na periferia de Cavalcante conhecido por Vila. Trata-se de um 

local simples, no qual as residências são similares, com metragem entre 40 e 60 metros quadrados. As 

casas são de alvenaria, mas ainda existem domicílios de adobe e mistos de alvenaria com adobe.  

                                                           
45 As aspas na palavra “parceiros” são em razão da suposta inexistência de equidade e confiança entre as 
partes. 
46 Segundo Veiga (2002), o entendimento do processo de urbanização do Brasil é atrapalhado por uma 
regra muito peculiar, que é única no mundo. Este País considera urbana toda sede de município (cidade) e 
de distrito (vila), sejam quais forem suas características. De um total de 5.507 sedes de município 
existentes em 2000, havia 1.176 com menos de 2.000 habitantes, 3.887 com menos de 10 mil, e 4.642 
com menos de 20 mil, todas com estatuto legal de cidade idêntico ao que é atribuído aos inconfundíveis 
núcleos que formam as regiões metropolitanas, ou que constituem evidentes centros urbanos regionais. 
47 Segundo IBGE em julho de 2005 a população do município de Cavalcante somava 9.773 habitantes – 
conforme www.ibge.gov.br . 



 60

As ruas, na sua maioria, não são pavimentadas, existe energia elétrica, rede de distribuição de água 

e alguns estabelecimentos comerciais como armazéns, açougues e bares. No bairro moram além dos 

kalungas outras famílias pobres.  

Das quatro casas visitadas, observamos que em duas existia banheiro interno (F1,F4), uma tinha 

telefone (F4), duas possuíam televisão (F1, F4), uma delas era de adobe (M3) e outra de alvenaria com 

adobe (F1).  

Todas as famílias entrevistadas na Vila são parceiras do KMJ. A família (F1) tem nove pessoas, a 

família (M2) tem onze pessoas, a família (M3) tem uma pessoa e a família (F4) tem duas pessoas. 

Três delas recebem bolsa família48 (F1, M2, F4) do Governo Federal, duas delas possuem 

aposentadoria (F1, M2) e nenhuma recebe cesta básica da Prefeitura Municipal, conforme demonstrado 

na Tabela 3.1.  

 

 

 

 

 

Tabela 3.1 – Valores do ano de 2005 dos benefícios sociais recebidos pelas famílias Kalungas 

residentes na Vila. 

Entrevistado(a) Bolsa família em  
R$ / mês 

Cesta básica em 
R$ / mês 

Aposentadoria em R$ / 
mês 

F1 60,00 0,00 300,00 
M2 30,00 e 45,00 0,00 300,00 
M3 0,00 0,00 0,00 
F4 110,00 0,00 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo 2005. 

 

 Verificamos que nenhum dos membros das famílias possui emprego fixo. No entanto, 

esporadicamente três pessoas das famílias entrevistadas (F1, M2, M3) declararam que prestam serviços 

como diaristas (auxiliando em serviços domésticos), resultando em um incremento na renda da ordem de 

R$ 10,00 a R$ 50,00 mensais. 

O grupo de famílias entrevistado na Vila produz artesanato. Os objetos produzidos são cachimbo 

Kalunga, colar, brinco, pulseira, bolsa, cinto, chapéu, lenço, faixa de cabelo, touca, artifício (objeto que 

                                                           
48 O Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza, 
com renda per capita de até R$ 100 mensais – conforme www.mds.gov.br/bolsafamilia/bolsafamilia . 
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tem a mesma função de um isqueiro), casinha Kalunga, caixinha, avião, carrinho, tapiti, quibano e 

peneira. Os objetos são produzidos a partir de argila, semente, palha de palmeira, tronco de buriti, linha 

de crochê, retalho, couro, chifre de bovino, algodão, bambú, pedra, dentre outros.  

A matéria prima para produção dos objetos é conseguida na área rural do município e/ou comprada 

de terceiros no caso de linhas para o crochê. Os produtos geralmente são confeccionados em casa, já que 

não existe um local específico para o trabalho. As ferramentas são poucas e adaptadas, ou seja, não são as 

comumente utilizadas para os fins a que se destinam. As famílias ressaltaram a dificuldade para aquisição 

da matéria prima.  

Três famílias (F1, M2, F4) declararam que receberam capacitação para qualificação da produção 

através de um programa do Sebrae, entretanto, ante as dificuldades de produção observadas, tudo indica 

que a qualificação não pôde ser exercitada. 

Os valores dos objetos variam entre R$ 1,00 (cachimbo Kalunga) a R$ 30,00 (casinha Kalunga), 

conforme demonstrado na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Valor dos objetos comercializados entre os Kalungas da Vila e KMJ no ano de 2005. 

Objeto Valor em R$ 
Cachimbo Kalunga 1,00 
Colar 5,00 a 10,00 
Brinco 5,00 
Pulseira 3,00 
Bolsa 12,00 a 20,00 
Cinto 10,00 
Chapéu 20,00 
Lenço 5,00 a 8,00 
Faixa de cabelo 4,00 
Artifício 3,00 a 8,00 
Casinha Kalunga 25,00 a 30,00 
Tapiti 5,00 a 6,00 
Quibano 10,00 
Peneira 10,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

Não existe regularidade na produção e nem na entrega dos objetos produzidos, como já foi dito 

anteriormente. Também não observamos a existência de qualquer tipo de financiamento ou incentivo de 

crédito financeiro que as famílias tenham conseguido acessar. 

Vale ressaltar novamente que a parceria realizada entre o KMJ e essas famílias é informal, não 

existe contrato entre as partes e o único documento compartilhado é um recibo, sem valor, fiscal emitido 

pelo KMJ no ato da entrega dos objetos com anotações referentes à data, quantidade e valor. 
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Os parceiros levam os objetos até a loja. A direção do KMJ analisa a qualidade dos objetos. O 

parceiro sugere o preço e o KMJ pondera em razão da qualidade e da quantidade de objetos oferecidos. 

Neste momento inicia o negócio e são realizados os acordos para a prática do comércio justo. O KMJ nem 

sempre paga pelos objetos no ato da entrega.  

Duas famílias entrevistadas (F1, M3) declararam que recebem o pagamento a vista. Uma das 

famílias (F4) deixa na loja o objeto e passa para receber algum tempo depois. Outra família (M3) 

declarou que só trabalha sob encomenda. Nesse caso, o KMJ solicita uma quantidade determinada dos 

objetos e ela produz, os objetos são pagos à vista nesse tipo de transação.  

As famílias consideram que, na maioria das vezes, o preço praticado na parceria é justo. Ressaltam 

que no caso de alguns objetos como cachimbo, cinto e artifício o preço poderia ser um pouco maior. 

Segundo os parceiros (F1, M2), para a produção desses objetos se gasta muito tempo, por isso, deveriam 

ser mais valorizados. Na Tabela 3.3 é possível verificar o preço justo segundo os kalungas. 

 

Tabela 3.3 - Preço negociado entre o KMJ e o preço justo segundo os parceiros kalungas da Vila no 

ano de 2005. 

Objeto Preço em R$ pago pelo 
KMJ 

Preço justo em R$ segundo os 
kalungas (F1,M2) 

Cachimbo Kalunga 1,00 1,50 
Cinto 10,00 15,00 
Artifício 7,00 a 9,00 8,00 a 10,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

As famílias conseguem receber como receita, do comércio praticado com o KMJ entre R$ 30,00 a 

R$ 50,00 mensais. Uma das famílias (F1) declarou que em média consegue receber R$ 50,00. Outra 

família (F4) afirma que há mês em que recebe R$ 30,00 já no outro mês recebe R$ 40,00 lembrou ainda 

que ganhava este valor, quando vendia bem, às vezes não conseguia vender nada e consequentemente não 

recebia nada. Outra família (M3) afirmou que conseguia receber em média, R$ 30,00 por mês e também 

ressaltou que tinha mês que não recebia nada.  

Somente uma das famílias (F4) disse que já ouviu falar o que é comércio justo, no entanto, não 

soube explicar. Nenhuma das outras famílias tinha idéia do que fosse o comércio justo ou seus princípios. 

As famílias foram unânimes em ressaltar que após a parceria estabelecida à renda melhorou. Uma 

das famílias (F1) conseguiu comprar uma televisão (à prestação) e ligou energia elétrica na sua casa. 

Outra família (M3) lembra que com a venda dos produtos ao KMJ a feira (compra mensal de alimentos) 
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melhorou, também comprou ferramentas (um facão). Outra família (F4) ressalta que agora consegue 

comprar os remédios que precisa. 

As famílias entrevistadas nessa etapa da pesquisa de campo têm origem nas comunidades do 

Engenho II (F4) e Vão de Almas (F1, M2, M3). Duas famílias (F1, M3) relataram que possuem uma área 

no quilombo e que parentes próximos a exploram. A família (M3) apesar de residir na sede do município 

ainda trabalha diretamente uma área no quilombo. Essa família vai com mais freqüência ao Vão de 

Almas. As outras não o fazem regularmente só quando visitam parentes. 

As pessoas entrevistadas comentaram que poderiam produzir mais se recebessem alguns 

incentivos: 

“se nos dessem as linhas e descontassem no preço dos produtos 
entregues ajudaria bastante” ( F4);  

 
“existe muita mulher aqui na cidade que gostaria de aprender a 

fazer artesanato” (F4);  
 
“se existisse uma associação para comercializar os produtos em 

outras cidades as vendas melhorariam” (F1).  
 
 

A família (F4) fez questão de ressaltar que o KMJ adiciona 30% a mais no preço de cada 
objeto comercializado. Nenhuma das outras famílias comentou sobre essa prática. Nesta etapa da 
pesquisa ocorrida no município de Cavalcante não foram entrevistados não parceiros do KMJ. 

 

Os kalungas do Vão do Moleque 

Vão do Moleque é uma das localidades do território Kalunga situada no município de Cavalcante. 

O acesso a essa comunidade na época da seca só é possível, através de camionete, caminhão, motocicleta, 

eqüinos, muares ou caminhando.  

 Optamos pela locação de uma caminhonete para acesso ao quilombo e objetivando uma melhor 

inserção na comunidade com segurança contratamos o serviço de um condutor de ecoturismo do Centro 

de Apoio ao Turista (CAT) de Cavalcante. O condutor contratado além de conhecer o território 

quilombola é um kalunga. 

Para chegar até o Vão do Moleque percorremos aproximadamente 130 quilômetros, a partir de 

Cavalcante, passando pela comunidade do Engenho II e pelo trevo que dá acesso à comunidade São José. 

Demoramos cerca de quatro horas de viagem para percorrer este trecho. Não existe estrada pavimentada e 

o acesso é bem precário.  
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No entanto, por ocasião de uma recente visita de um Ministro de Estado à comunidade, alguns 

trechos que estavam intransitáveis foram recuperados. Ao longo da viagem encontramos diversos locais 

de difícil acesso, entre os quais, podemos ressaltar as travessias dos rios Almas e Paranã. Durante a 

travessia a profundidade do rio fez com que a água ultrapassasse mais da metade da porta da caminhonete 

entrando cabine adentro. 

 

 

 

Fotografia 3.1 – Mulher kalunga atravessando o rio Paranã. 

 

No Vão do Moleque foram entrevistadas onze famílias kalungas. Quatro famílias (F5, F12, F13, 

F17) são parceiras do KMJ as e sete famílias (M6, F7, M8, F9, F10, F11, F14) não são parceiras. A 

direção do KMJ havia informado que existiam seis famílias parceiras. Durante a investigação 

encontramos quatro famílias e não conseguimos informações sobre as outras duas. 

O Vão do Moleque é uma comunidade rural empobrecida. Não existem estradas definidas, 

somente passagens e trilhas. Mas em boa parte delas é possível transitar de caminhonete. As pessoas da 

comunidade deslocam-se a pé, em eqüinos ou muares e de bicicleta. 

Na comunidade não observamos trator, ou qualquer outro veículo motorizado, a não ser a 

motocicleta do agente de saúde. A Prefeitura Municipal mensalmente disponibiliza um transporte de ida e 

volta do Vão do Moleque a Cavalcante de caminhão. 
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Fotografia 3.2 – Transporte disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Cavalcante para os 

kalungas. 

 

Não existe nenhuma infra-estrutura básica implantada, tal como, postos de saúde, telefônico e 

policial. Atualmente, através do programa “Brasil Quilombola Ação Kalunga”, estão em construção 

sanitários para a comunidade, sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde; bem como casas para as famílias, por intermédio do Ministério das Cidades. 

No Vão do Moleque, boa parte da vegetação de cerrado ainda é preservada. Os recursos hídricos 

são abundantes. A principal fonte de energia é a lenha que é catada sem restrições no cerrado. Para a 

iluminação os quilombolas utilizam lamparina e usam como combustível querosene e um chumaço de 

algodão como pavio. 

As casas são de adobe e não muito grandes, em torno de cinqüenta a sessenta metros quadrados. 

Os telhados geralmente são de palha de indaiá com escoras de madeira para sua sustentação.  

No interior das casas, existem de três a quatro cômodos, ou seja, sala, cozinha, quarto do casal e 

quarto dos filhos. Não existem móveis, no máximo algumas prateleiras improvisadas. Na maioria das 

vezes as pessoas dormem em redes ou nas chamadas “camas de vara”, ou seja, um estrado feito de 

taquara apoiado a meio metro do chão. 
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Fotografia 3.3 – Casa kalunga no Vão do Moleque. 

 

Não existem banheiros sanitários, nem algo parecido como as chamadas “casinhas”. As 
necessidades fisiológicas são feitas ao ar livre, respeitando a proximidade da casa. Também não é 
costume enterrá-las ou utilizar papel higiênico. 

O banho se toma ao entardecer e em grupos: primeiro as mulheres depois os homens. É pratica 
“afinar a goela” na hora do banho, ou seja, sempre ficar conversando alto para as outras pessoas 
perceberem que tem um grupo banhando. Não é costume usar sabão ou sabonete na higiene corporal, 
nem creme dental.  

Na comunidade kalunga as áreas não são tituladas, ou seja, os quilombolas não são proprietários. 

Os grupos familiares ocupam os espaços já definidos anteriormente por seus ancestrais.  Não percebemos 

a existência de conflitos por disputa de terras entre as famílias quilombolas. Existem áreas de uso coletivo 

onde estão localizados o barro, as palmeiras e outras arvores. À medida que as famílias vão crescendo 

novas moradias são construídas dentro da mesma área ocupada.   

Cada grupo familiar possui uma área de terra que pode ser contínua ou não. Na maioria das vezes, 

a casa principal fica próxima a um curso de água. Em torno da casa existem instalações precárias como 

uma mangueira, ou seja, uma espécie de curral para prender o gado e um cercado para prender suínos, 

além de outro para fechar as galinhas à noite.  

Ainda nas redondezas da casa principal existe um barracão utilizado como depósito e/ou uma outra 

instalação onde está localizado o forno para torrar a farinha de mandioca. 

As hortaliças, quando cultivadas, o são próximas às casas e em bandejas suspensas, evitando que 

os animais domésticos a estraguem. As lavouras são cultivadas em terras mais férteis nas encostas dos 

morros ou nas vazantes dos rios.  
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Nem sempre a área de cultivo é contígua a da casa, mesmo quando existe uma área de pastagem 

nas proximidades. As pastagens são naturais e na maioria das vezes os pastos não são cercados, a não ser 

alguns piquetes para guardar os animais de trabalho.  

A faixa etária das pessoas que residem no quilombo é variada. Conforme verificamos na Tabela 

3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.4 - Faixa etária e quantidade de moradores por domicilio kalunga no Vão do Moleque. 

Entrevistado(a) Casal (idade) Filhos / Agregados (idade) Quantidade  
(número de pessoas) 

PARCEIRAS 
F5 27 e 32 6 a 12 6 

F12 41 e 55 13 a 19 6 
F13 26 e 27 3 a 7 6 
F17 45 e 49 14 e 18 4 

NÃO PARCEIRAS 
M6 54 e 55 11 a 30 7 
F7 76 e 85 - 3 
M8 54 e 54 18 e 23 8 
F9 23 e 31 1 a 8 5 

F10 43 6 a 17 8 
F11 56 e 64 8 e 18 6 
F14 33 1 a 69 10 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

 



 68

 

Fotografia 3.4 – Família kalunga e o pesquisador no Vão do Moleque. 

 

Com relação aos benefícios sociais a maioria dos kalungas parceiros e não parceiros recebem da 

Prefeitura Municipal R$ 60,00 por mês para aquisição de gêneros alimentícios da cesta básica, do 

Governo Federal recebem recursos oriundos do programa bolsa família. Nesta comunidade das onze 

famílias entrevistadas, cinco não recebem bolsa família e duas não recebem cesta básica. Somente duas 

famílias recebem benefícios de aposentadoria, conforme demonstrado na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5. Valores dos benefícios sociais recebidos pelas famílias kalungas do Vão do Moleque no 

ano de 2005. 

Entrevistado(a) Bolsa família em  
R$ / mês 

Cesta básica em 
 R$ / mês 

Aposentadoria em R$ / 
mês 

PARCEIRAS 
F5 15,00 60,00 0,00 

F12 0,00 60,00 0,00 
F13 0,00 60,00 0,00 
F17 15,00 ou 30,00 60,00 0,00 

NÃO PARCEIRAS 
M6 0,00 60,00 0,00 
F7 0,00 0,00 600,00 
M8 45,00 60,00 0,00 
F9 0,00 60,00 0,00 

F10 30,00 ou 45,00 60,00 0,00 
F11 30,00 ou 45,00 60,00 260,00 
F14 30,00 ou 45,00 0,00 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 
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No Vão do Moleque as famílias cultivam mandioca, milho, arroz, cana de açúcar, banana, 

melancia, melão, mamão, abóbora, quiabo, jiló, berinjela, batata doce, feijão, inhame, maxixe, cenoura, 

alface, pimenta, tomate, cebola, gergelim e mamona. Exploram também algumas plantas nativas do 

cerrado como o barú e pequi. Os produtos agropecuários e extrativistas são demonstrados na Tabela 3.6.  

 

 

 

 

Tabela 3.6 - Produtos agropecuários e extrativistas das famílias do Vão do Moleque. 

Família Agrícola Pecuária Extrativista 
F5 Algodão, mamona, arroz, milho, 

mandioca, cana de açúcar, abóbora, 
melão, melancia, quiabo, jiló, 
mamão, berinjela e banana.  

Galinhas, 1 vaca 
leiteira e 1 porco. 

Pequi 

F12 Arroz, mandioca, milho e abóbora. - - 
F13 Mandioca, feijão de corda, gergelim, 

mamona, arroz, quiabo, abóbora, 
maxixe, melancia e melão. 

- Pequi e barú. 

F17 Arroz, mandioca, milho, feijão de 
corda, fava, abóbora, melão e 
melancia. 

10 vacas e algumas 
galinhas. 
 

- 

M6 Milho, arroz, mandioca, cana de 
açúcar, banana, abóbora, melancia, 
melão, quiabo e jiló. 

- - 

F7 Milho, arroz, mandioca, abóbora, 
batata, fava, jiló, quiabo, melancia e 
melão.  

2 vacas leiteiras. - 

M8 Arroz, mandioca, milho, quiabo, 
abóbora, batata doce, melancia, cana 
de açucar, inhame, melão, jiló e 
feijão de corda.  

3 vacas leiteiras. - 

F9 Arroz, mandioca, milho, abóbora, 
batata, jiló e quiabo. 

- - 

F10 Arroz, milho, mandioca, abóbora, 
feijão, fava, quiabo, jiló, maxixe, bata 
doce, melancia e melão. 
 
 

Galinhas e 1 vaca de 
leite. 

- 

F11 Mandioca, arroz, milho, cana de 
açúcar, melancia, melão, cenoura, 
alface, abóbora, feijão, bata doce, 
banana, pimenta, tomate, jiló, quiabo, 
maxixe e cebola. 

8 búfalas, 4 vacas 
leiteiras e galinhas. 

- 

F14 Arroz, mandioca e milho. - - 
Fonte: pesquisa de campo, 2005. 

 

Todas as famílias entrevistadas transformam a mandioca em farinha e algumas em polvilho. O 

processo de transformação é bem rudimentar. Inicialmente a mandioca é descascada e colocada de molho, 
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em seguida utiliza-se um pedaço de pau de angico para ralar e fazer a massa. A massa é colocada em uma 

prensa chamada de tapiti que tem a função de tirar a parte líquida que é tóxica, da massa. Depois a massa 

seca é torrada em um forno a lenha. O produto final é comercializado entre R$ 1,00 e R$ 1,50 o litro. 

 

 

Fotografia 3.5 – Apetrechos utilizados na etapa de ralação da mandioca no processo de 

transformação em farinha. 

 

Para realizar o comércio da farinha de mandioca, os kalungas transportam o produto até a 
cidade, no caminhão da Prefeitura Municipal ou em muares. O transporte em caminhão é oferecido 
aos kalungas na época do recebimento da cesta básica, ou seja, uma vez por mês alguns kalungas 
partem do quilombo destino a Cavalcante na sexta-feira e retornam na segunda ou terça feira.   

Em Cavalcante os kalungas estabelecem o comércio das mais variadas formas, dentre elas 

destacamos: 

•  Venda direta ao consumidor: o produto é oferecido nas ruas da cidade em diversos 

locais. O produto é vendido em quantidades menores (litro ou quilo) para qualquer 

pessoa que se interessar.  

•  Venda direta para estabelecimentos comerciais, como pousadas, restaurantes e 

mercearias: na venda para pessoa jurídica a quantidade negociada é um pouco maior, ou 

seja, no caso da farinha de mandioca sacas de 40 quilos. 

•  Venda na feira municipal: os produtores kalungas comercializam os seus produtos em 

espaço próprio para comercialização, onde mensalmente é realizada uma feira livre.  
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Vale a pena ressaltar que em qualquer uma das práticas citadas também é comum à troca de 

mercadorias, principalmente quando o negócio é realizado com estabelecimentos comerciais como 

vendas, mercearias, armazéns e mercados. 

O milho e o arroz são cultivados pela maioria das famílias. Geralmente não são comercializados, 

exceto quando existe excedente na produção. O objetivo principal do cultivo destas duas culturas é 

garantir a subsistência familiar. 

Somente a família (M8) informou que conseguiu comercializar a saca de sessenta quilos de milho 

a R$ 21,00. Outra família (M6) ressalta que quando algum vizinho abate algum animal (bovino ou suíno) 

é possível trocar um pedaço de carne por alguns quilos de milho. 

Culturas como cana de açúcar, banana, melancia, melão, mamão, abóbora, quiabo, jiló, 
berinjela, batata doce, feijão, inhame, maxixe, cenoura, alface, pimenta, tomate e cebola reforçam a 
dieta alimentar dos kalungas. No entanto, foi possível verificar que a base da dieta é arroz e farinha de 
mandioca. Apesar das famílias relatarem que cultivam frutas, verduras e legumes. Em poucas casas 
constatamos sua presença, disponíveis para o consumo. 

Como já foi dito anteriormente, no Vão do Moleque entrevistamos quatro famílias parceiras do 

KMJ. As famílias comercializam com o KMJ produtos agrícolas (óleo de mamona e óleo de gergelim), 

produtos extrativistas (óleo de pequi e barú) e artesanatos.  

Os artesanatos comercializados entre os kalungas do Vão do Moleque e o KMJ são os seguintes: 

tapete de algodão, tapete de retalho, vasilhas de barro, botija de barro, pote de barro, panela de barro, 

moringa de barro, jarro de barro, prato de barro, tigela de barro e cachimbo Kalunga. Somente uma 

família (F13) não produz artesanato. 

 

 

Fotografia 3.6 – Família kalunga com os artesanatos produzidos. 
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As peças de barro são produzidas com a matéria-prima encontrada no próprio quilombo. Os 
objetos anteriormente destinavam ao uso doméstico, ainda hoje alguns ainda os são, mas a maioria é 
comercializada. As famílias ressaltaram que possuem muitos objetos de artesanato prontos, mas a 
dificuldade de transportar até a cidade impede a sua comercialização. Uma das famílias (F5) lembra 
que costumam cobrar até R$ 80,00 para realizar o transporte das peças do Vão do Moleque até 
Cavalcante. Na Tabela 3.7 abaixo listamos os objetos produzidos pelas famílias parceiras que são 
comercializados com o KMJ. 

 

Tabela 3.7 - Produtos comercializados entre os parceiros kalungas do Vão do Moleque e o KMJ. 

Entrevistado (a) Artesanatos Produtos agrícolas Produtos extrativistas 
F5 Tapete de algodão, tapete 

de retalho, vasilha de 
barro, botija de barro e 
pote de barro. 

Óleo de mamona. Óleo de pequi. 

F12 Panela de barro, moringa 
de barro, jarro de barro, 
prato de barro, tigela de 
barro, pote de barro e 
cachimbo Kalunga. 

- - 

F13 - Óleo de gergelim e óleo de 
mamona. 

Óleo de pequi e castanha 
de barú. 

F17 Panela de barro, botija de 
barro, pote de barro e 
prato de barro. 

- - 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

A mamona e o gergelim são transformados em óleo. Os óleos vegetais são comercializados entre 

R$ 15,00 a R$ 20,00 o litro. O comércio se dá em Cavalcante com o KMJ. Das famílias entrevistadas 

somente duas (F5, F13) produzem óleos vegetais conforme foi demonstrado na tabela acima. 

O pequi também é transformado em óleo e comercializado entre R$ 10,00 a R$ 20,00 o litro a 

variação no preço é devido à qualidade do óleo. Duas famílias (F5, F13) produzem este óleo e uma (F13) 

explora o barú que, no entanto, só é colhido sob encomenda. O quilo da castanha é vendido por 

aproximadamente R$ 7,00. 

Os óleos são produzidos de forma artesanal. A matéria prima é encontrada na comunidade, oriunda 

de palmeiras, plantas típicas do cerrado e/ou roças cultivadas. As mulheres são as responsáveis pela 

produção dos óleos. Segundo as quilombolas é uma produção que requer muito esforço físico, pois, as 

sementes e ou amêndoas são prensadas no pilão até se tornarem uma massa pastosa com alto teor de óleo, 

depois essa massa é submetida ao aquecimento e neste momento os óleos são extraídos. 

Observamos que os kalungas não parceiros se diferenciam dos parceiros, na combinação do 

sistema produtivo, ou seja, os não parceiros também produzem artesanatos e óleos, que são 

comercializados ou trocados no próprio quilombo, no entanto têm como atividade principal a produção de 
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farinha de mandioca. Os objetos dos não parceiros também são comercializados em Cavalcante, com 

exceção do KMJ.   

 

Comércio justo? 

Nenhuma das famílias entrevistadas no Vão do Moleque tem idéia do que é um comércio justo. 

Não existe nenhum contrato entre o KMJ e as famílias parceiras. No entanto todas as famílias ressaltaram 

que o KMJ “paga direitinho”.  

As famílias comentaram que não recebem a vista pelos objetos deixados no KMJ. Lembram 
que a direção da loja sempre permite uma negociação do preço. Todas as famílias acham o preço 
recebido pelos produtos justo. 

Uma das famílias (F17) afirma que devido à dificuldade de transporte até a cidade e também 

devido à distância de sua casa ao local onde encontra o barro, o preço das peças estão baratos, mas 

mesmo assim afirma que o preço recebido do KMJ é justo. 

Outra família (F5) comenta que os preços pagos pelo KMJ para os tapetes de algodão e de retalho, 

apesar de justo, são baixos. Ou seja, o KMJ paga R$ 50,00 e R$ 25,00 respectivamente e o preço ideal 

seria R$ 70,00 e R$ 35,00. A família justifica que o quilo do retalho está custando R$ 5,00 e por isso o 

preço dos objetos deveriam ser um pouco mais alto.  

 

Tabela 3.8 - Preço praticado entre os kalungas do Vão do moleque e o KMJ no ano de 2005. 

Produto Preço comercializado KMJ em 
R$ 

Observações sobre o preço 

Óleo de mamona 15,00 a 20,00 / litro Justo 
Óleo de gergelim 15,00 a 20,00 / litro Justo 
Óleo de pequi 10,00  a 20,00 / litro Justo 
Castanha de barú 7,00 / quilo Justo 
Tapete de algodão 50,00 / unidade (F5) Preço ideal R$ 70,00 
Tapete de retalho 25,00 / unidade (F5) Preço ideal R$ 35,00 
Vasilha de barro 5,00 a 10,00 / unidade Justo 
Botija de barro 5,00 a 10,00 / unidade Justo 
Pote de barro 1,00 a 10,00 / unidade Justo 
Panela de barro 1,00 a 10,00 Justo 
Moringa de barro 1,00 a 10,00 Justo 
Jarro de barro 10,00 Justo 
Tigela de barro 3,00 a 5,00 Justo 
Prato de barro 1,00 a 5,00 Justo 
Cachimbo Kalunga 1,00 Justo 
Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 
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A família (F12) se tornou parceira do KMJ, depois que a direção da loja foi até a “casa Kalunga49” 

procurando algum kalunga que produzia artesanato ou óleo. Após a identificação da família e 

reconhecimento do possível objeto a ser comercializado, a direção do KMJ estabelece a parceria. Outras 

famílias (F5, F13, F17) se tornaram parceiras depois que foram até a loja do KMJ oferecerem os seus 

objetos. 

Somente a família (F17) afirmou que comprou algo de importante para ela após a parceria. 
Adquiriu vasilhas (utensílios de cozinha) para sua casa. As outras famílias (F5, F12, F13) ainda não 
conseguiram comprar nada de importante. Todas as famílias são unânimes em afirmar que 
conseguiram um pouco de dinheiro depois que se tornaram parceiras. 

A família (F12) recebeu no último ano R$ 200,00 do comércio realizado com o KMJ. Outra 

família (F13) conseguiu receber R$ 20,00 no último mês. Já outra família (F17) lembra que conseguiu 

apurar R$ 250,00 no último ano. A família (F5) não conseguiu informar quanto recebeu do KMJ. 

Todas as famílias levam seus produtos até a loja do KMJ. Ao apresentarem os objetos à direção do 

KMJ o negócio é realizado. Após os produtos serem vistoriados e aprovados pelo KMJ, a direção da loja 

acorda com o parceiro o preço e as condições para o pagamento dos objetos.  

Nenhuma das famílias entrega o produto com regularidade. Uma das maiores dificuldades 

encontrada está no transporte dos objetos até Cavalcante. As famílias ressaltaram que devido à 

precariedade do transporte até a cidade e também em razão da dificuldade de embalar adequadamente os 

objetos, as peças muitas vezes chegam danificadas em Cavalcante e assim não podem ser 

comercializadas.  

 

Os kalungas do Vão de Almas 

O acesso ao Vão de Almas, outra localidade do território Kalunga, é muito mais precário do que ao 

Vão do Moleque. Para ali chegar, gastamos cerca de seis horas de viagem para percorrer 

aproximadamente 120 quilômetros.  

O acesso se dá pela rodovia que liga Teresina de Goiás a Monte Alegre de Goiás. Na rodovia logo 

após a travessia da ponte que corta o rio Paranã, existe uma entrada a esquerda em estrada de terra de 

onde seguimos até a comunidade de Diadema. 

A partir dessa comunidade existem duas opções de percurso até o Vão das Almas: pelo “Funil”, 

trecho onde o rio Paranã fica mais estreito e profundo, é possível chegar de barco ao Vão de Almas; ou 

pela “Procópia”, referência a uma casa de uma matriarca quilombola que mora nas proximidades.  

                                                           
49 Alojamento onde os Kalungas ficam quando precisam pernoitar no município de Cavalcante. 
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Optamos pelo caminho que passa pela casa da senhora Procópia, pois o barco que poderíamos 

pegar no funil estava estragado e porque foi possível fazer o trajeto de caminhonete até a margem do rio 

Paranã. 

Na margem do rio pegamos uma canoa e realizamos a travessia. A canoa totalmente inadequada, 

não possui nenhuma segurança e muito menos equipamento de salva vida. Da outra margem do rio 

caminhamos por aproximadamente trinta minutos até a casa onde pernoitamos.   

 

 

Fotografia 3.7 – Embarcação utilizada na travessia do rio Paranã. 

  

O primeiro kalunga que nos recebeu em sua casa é funcionário do Governo do Estado de Goiás e 

tem a responsabilidade de fazer o transporte de barco do Vão de Almas até o Funil quando solicitado 

pelos kalungas. Também é responsável pela manutenção de uma escola localizada próxima a sua a casa. 

Este mesmo senhor foi quem nos ajudou a identificar as famílias que posteriormente entrevistamos. 

O KMJ indicou seis parceiros para realizarmos as entrevistas. No entanto, conseguimos entrevistar 

apenas três parceiros (F19, F21, F22) e cinco não parceiros (M18, F20, F23, F24, M25).  

Dentre os parceiros indicados pelo KMJ, apresentado como produtores, descobrimos que um deles 

não produz os objetos: compra dos outros quilombolas diversos objetos e depois os comercializa na 

cidade, no entanto, não conseguimos entrevistar este kalunga. 
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Essa prática de comprar produtos de outros quilombolas é comum. Quilombolas e/ou terceiros 

adquirem diversos produtos, em menor quantidade, de outros quilombolas e depois os revendem na 

cidade, como é o caso de um quilombola que é considerado parceiro do KMJ. 

O Vão de Almas é uma localidade similar ao Vão do Moleque quanto à inexistência de infra-

estrutura. Não existe rede de distribuição de água, rede de energia elétrica, posto de saúde, posto 

telefônico e nem posto policial. O cerrado ainda está em boa parte preservado. Os recursos hídricos são 

abundantes.  

A principal característica que diferencia a comunidade do Vão do Moleque são os acessos 

internos, estes sim são bem piores: não é possível transitar de veículo na comunidade. Para realizarmos a 

investigação alugamos muares e foi necessário percorrermos mais de cinqüenta quilômetros para 

entrevistarmos as famílias. 

 

 

Fotografia 3.8 – Deslocamento de mula no Vão de Almas. 

 

As casas no Vão de Almas também são de adobe, com cobertura de palha de indaiá. Não existem 

banheiros sanitários e nem fossas. A higiene é realizada nos córregos próximos as casas. A roupa e os 

utensílios domésticos são lavados nos córregos.  

Não observamos a presença de cisternas ou poços do tipo cacimba para suprimento de água 

potável. Em poucas casas existem filtro ou alguma prática de filtragem da água. No entanto, a água para 

consumo, na maioria das vezes é apanhada em minas de água. 
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A comida é preparada em fogão à lenha. A dieta é à base de farinha de mandioca, arroz e alguma 

proteína de origem animal. Em boa parte das famílias existe alguma pessoa com doença de chagas. Nessa 

comunidade chamou a nossa atenção o grande número de pessoas com problema de alcoolismo. 

As famílias do Vão de Almas produzem arroz, milho, mamona, feijão de corda, feijão guandu, 

fava, gergelim, cana de açúcar, algodão, mandioca, inhame, abóbora, batata, quiabo, jiló, maxixe, melão, 

melancia, manga e banana. A Tabela 3.9 demonstra os produtos agropecuários e extrativistas das famílias 

do Vão de Almas. 

 

Tabela 3.9 - Produtos agropecuários e extrativistas das famílias do Vão de Almas. 

Família Agrícola Pecuária Extrativista 
PARCEIRAS 

F19  Arroz, milho, feijão, algodão, gergelim, 
mandioca, fava, feijão de corda, mamona e 
cana de açúcar. 

Patos, galinhas e 2 
vacas de leite. 

Indaiá, pequi, 
timbó e 
mutamba. 

F21  Mandioca, arroz, manga e cana de açúcar. Galinhas e 2 vacas de 
leite. 

Indaiá, tingui e 
pequi. 

F22  Mandioca, arroz, milho, inhame, melão, 
batata, hortaliças, feijão de corda, quiabo, 
abóbora, jiló, melancia, manga e banana. 

Galinhas e 3 vacas de 
leite. 

Indaiá e pequi. 

NÃO PARCEIRAS 
M18 Arroz, milho, feijão de corda, feijão 

guandu, cana de açúcar e mandioca. 
1 porco, 2 vacas de 
leite e galinhas. 

- 

F20  Mandioca, arroz, inhame, batata, milho, 
quiabo e feijão de corda. 

Galinhas e 3 vacas de 
leite. 

Indaiá e pequi. 

F23  Mandioca, arroz, quiabo, abóbora, milho, 
feijão, jiló, maxixe, gergelim e melancia. 

Galinhas. - 

F24  Mandioca, arroz, milho, melancia, batata, 
abóbora, quiabo, jiló e maxixe. 

Galinhas e 1 porco. - 

M25 Arroz, mandioca, milho, abóbora, quiabo, 
jiló, batata, inhame e melancia. 

15 vacas de leite e 
galinhas. 

- 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

A mandioca é a principal cultura cultivada. Sua raiz é transformada em farinha e polvilho. O 

comércio da farinha e do polvilho se dá nos municípios de Cavalcante, Alto Paraíso e Campos Belos do 

Goiás. A farinha e o polvilho são vendidos em torno de R$ 1,50 o litro. 
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Fotografia 3.9 – Lavoura de mandioca no Vão de Almas. 

 

As famílias conseguem com a venda da farinha de mandioca uma renda entre R$ 150,00 a 500,00 

por ano. Somente uma das famílias (F20) obteve R$ 1.000,00 com a venda do produto.  

Segundo os produtores compensa vender a farinha por litro, que vale em torno de R$ 1,50 do que 

por saca de 40 quilos, que no Vão de Almas, é comercializada a R$ 30,00 e em Cavalcante a R$ 40,00. 

A receita obtida com a venda da farinha de mandioca é revertida em alimentos, principalmente, 

café, óleo vegetal, açúcar e sal. Somente duas das famílias (F21, F22) comercializam farinha de mandioca 

com o KMJ. O comércio da farinha de mandioca geralmente é realizado diretamente com o consumidor 

ou com intermediários, como já foi descrito anteriormente. 

Os outros produtos agrícolas cultivados no Vão de Almas geralmente são utilizados na 

subsistência familiar e não são comercializados. No Vão de Almas existe a prática da troca de produtos, 

mas, as famílias acreditam que não compensa, pois “o quilombola não valoriza o seu produto”, prefere 

vender mais barato na cidade. 

Na região onde ocorreu à investigação, o Vão de Almas, moram aproximadamente 25 famílias. As 

famílias entrevistadas recebem benefícios sociais do Governo Federal através do Bolsa Família e 

aposentadoria. Do Governo Municipal recebem cestas básicas de alimentos. Na Tabela 3.10, 

apresentamos os valores dos benefícios sociais recebidos por 8 famílias entrevistadas no Vão de Almas. 

 

Tabela 3.10 – Valores dos benefícios sociais recebidos pelas famílias kalungas do Vão de Almas no 

ano de 2005. 
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Entrevistado(a) Bolsa família em R$ / 
mês 

Cesta básica em 
 R$ / mês 

Aposentadoria em R$ / 
mês 

PARCEIRAS 
F19 60,00 0,00 600,00 
F21 30,00 ou 45,00 60,00 0,00 
F22 120,00 60,00 0,00 

NÃO PARCEIRAS 
M18 15,00 ou 30,00 60,00 0,00 
F20 30,00 ou 45,00 60,00 0,00 
F23 120,00 60,00 600,00 
F24 120,00 60,00 600,00 
M25 120,00 0,00 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

A faixa etária das pessoas que residem no quilombo na comunidade Vão de Almas é variada. 

Conforme verificaremos na Tabela 3.11, abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.11 - Faixa etária e quantidade de moradores por domicilio no Vão de Almas. 

Entrevistado(a) Casal Filhos / Agregados Quantidade 
PARCEIRAS 

F19 58 e 65 17 a 18 4 
F21 34 e 41 2 a 4 6 
F22 39 e 42 1 a 16 8 

NÃO PARCEIRAS 
M18 53 e 58 10 a 18 5 
F20 30 e 36 2 a 14 7 
F23 61 e 65 7 3 
F24 57 - 11 
M25 - - 2 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 



 80

 

Fotografia 3.10 – Interior de uma moradia kalunga com mulher mostrando seus objetos. 

 

Comércio justo? 

Como já foi dito anteriormente no Vão de Almas, entrevistamos três parceiros do KMJ. Os 

parceiros comercializam com o KMJ óleo de indaiá, óleo de mamona, óleo de pequi, fubá de mutamba, 

sabão de timbó, sabão de tingui, sabão de pequi, sabão de coada, farinha de mandioca, polvilho, coberta, 

coxonilho, pano e novelo de linha.  

Na Tabela 3.12, abaixo, apresentamos o preço praticado entre os kalungas parceiros e o KMJ. 

 

Tabela 3.12 - Preço praticado entre os kalungas e o KMJ no ano de 2005. 

Produto Preço comercializado KMJ em 
R$ 

Observação sobre o preço 

Óleo de indaiá 10,00 / litro Uma família não acha justo. 
Óleo de mamona 10,00 a 20,00 / litro - 
Óleo de pequi 10,00 / litro - 
Fubá de mutamba 10,00 / litro Uma família não acha justo. 
Sabão de timbó 60,00 / dez quilos Uma família não acha justo. 
Sabão de tingui 7,00 / quilo Uma família não acha justo. 
Sabão de coada 7,00 / quilo - 
Sabão de pequi 7,00 / quilo - 
Farinha de mandioca 1,50 / litro - 
Polvilho 2,00 a 2,50 / litro - 
Pano, coxonilho e coberta. 90,00 a 180,00 / unidade Uma família não acha justo,  o 

preço deveria ser entre R$ 180,00 
a R$ 300,00. 

Novelo de linha 10,00 / unidade - 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

Nenhuma das famílias parceiras sabe o que é um comércio justo. As famílias se tornaram parceiras 

ao procurar compradores para suas mercadorias em Cavalcante até que lhes foi indicada à loja do KMJ. 

Encontrada a loja, a direção do KMJ convidava aos quilombolas e aí estabeleciam a parceria. 

Não existe contrato do KMJ com as famílias parceiras. A única forma de controle por parte das 

famílias é um recibo sem valor fiscal emitido pelo KMJ quando da entrega dos produtos. Os parceiros 

sempre levam os produtos até o KMJ.  

Duas famílias (F19, F22) afirmaram que depositam o produto na loja e posteriormente recebem o 

valor combinado e uma das famílias (F21) afirma que recebe a vista.  

As famílias relataram em suas entrevistas que houve um incremento na renda após o 

estabelecimento da parceria. A família (F19) consegue receber entre R$ 20,00 a R$ 30,00 por mês. Já a 

família (F21) afirma que recebe em média R$ 20,00 por mês. A família (F22) recebeu R$ 200,00 no 

último ano.   

A família (F19) conseguiu comprar panelas, tacho e balde depois que se tornou parceira e acha isto 

importante. A família (F22) comprou, cama, mobília e vasilhas. A família (F22) é a parceira mais antiga e 

pratica o comércio com o KMJ há aproximadamente três anos. 

As famílias parceiras afirmaram que nunca receberam nenhum tipo de capacitação. Também não 

possuem acesso ao crédito. Ressaltam que a principal dificuldade está no transporte dos produtos até a 

sede do município de Cavalcante. 

Quando não é possível transportar a produção no caminhão da Prefeitura Municipal, o transporte é 

realizado através das mulas como os produtos depositados nas bruacas. Do Vão de Almas até Cavalcante, 

gastam-se, aproximadamente, doze horas de mula. 
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Fotografia 3.11 – Muar transportando objetos na bruaca. 

 

Os quilombolas acreditam que para a melhoraria da produção seria necessário alguma capacitação 

para qualificação dos objetos produzidos. Também acreditam que máquinas e equipamentos agrícolas 

ajudariam no trabalho quando se tratar do cultivo da terra. 

A família (F22) afirmou que panelas e tachos adequados facilitariam a produção dos óleos e sabão, 

bem como um forno adequado para torrar a farinha de mandioca. 

Os quilombolas parceiros e não parceiros ressaltam a falta de inúmeros serviços e infra-estrutura 

que, se existissem, poderiam melhorar a vida no Vão de Almas, dentre os quais podemos destacar: rede 

de distribuição de água, escolas, posto de saúde, estradas transitáveis, posto telefônico e energia elétrica. 
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Fotografia 3.12 – Mulher kalunga carregando água “água de cabeça”. 
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4. ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA:  

O KMJ E O COMÉRCIO JUSTO 

 

Gaiger (2005, p.7-8) sugere que se deva desviar “do discurso prescritivo ou normativo, pródigo em 

enaltecimentos e em apontar o que falta para uma autêntica economia solidária”, na medida em que o 

poliformismo dos empreendimentos solidários é inegável.  As informações apresentadas nos capítulos 

anteriores nos permitem a analisar se a comercialização praticada entre os kalungas e o empreendimento 

Kalunga Mercado Justo (KMJ) se aproxima de um comércio justo nos moldes internacional ou um 

comércio ético e solidário nacional. 

De qualquer maneira, segundo o autor citado, um modo de descrever esses empreendimentos, com 

mínima objetividade, seria listar seus atributos principais:  

a) constituírem organizações suprafamiliares permanentes; b) sob 
propriedade ou controle dos sócios-trabalhadores; c) com emprego 
ocasional e minoritário de trabalhadores não associados; d) de 
gestão coletiva das suas atividades e da alocação dos resultados e) 
com registro legal ou informais; f) de natureza econômica, 
direcionada à produção, comercialização, serviços, crédito ou 
consumo (Gaiger 2005,idem). 

 

Esses critérios teriam a vantagem de representar certo consenso, entre ativistas e estudiosos do 

tema. Nessa perspectiva, tomamos como ponto de partida para análise dos dados a definição de comércio 

justo apresentada pela Oficina de Comércio Justo e Solidário50 e a resolução51 do Parlamento Europeu de 

2 de julho de 1998. 

A partir dessas duas referências, no que diz respeito à pesquisa destacamos os seguintes aspectos: 

1. As aquisições devem ser diretas sem intermediários;  
                                                           
50 Verificar informações sobre a oficina na página 31. 
51 Verificar síntese da resolução na página 27. 
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2. O preço final para o consumidor deve ser formado pelo preço do mercado de origem do 

produto, mais um prêmio pelo comércio justo;  

3. O pagamento, se requerido pelo produtor, deve ser parcialmente antecipado;  

4. Não devem existir monopólios de importação ou de venda para garantir livre acesso 

dos produtos;  

5. É essencial a transparência dos preços;  

6. As relações com os produtores devem ser estáveis e de longa duração;  

7. As condições de emprego dos assalariados na produção devem respeitar as normas da 

organização internacional do trabalho;  

8. Não deve haver nenhuma discriminação entre homens mulheres, nem trabalho infantil;  

9. São essenciais o respeito ao meio ambiente, a proteção dos direitos do homem, dos 

direitos das mulheres e das crianças, bem como o respeito aos métodos de produção 

tradicionais;  

10. As relações comerciais devem respeitar o desenvolvimento endógeno e a manutenção 

da autonomia das populações locais. 

 

O caso estudado demonstrou que a prática estabelecida entre os kalungas e o KMJ, apesar de ser 

uma alternativa socioeconômica, não pode ser apresentada como uma alternativa ao comércio 

internacional.  

O mercado atingido pela comunidade kalunga é o mercado local, ou seja, aquele existente no 

município de Cavalcante e quando muito o mercado regional, quando os produtos são comercializados 

nos municípios vizinhos entre eles Alto Paraíso, Campos Belos de Goiás, Monte Alegre de Goiás, 

Teresina de Goiás e Brasília52. 

 Conforme dito anteriormente, para a prática do comércio justo é necessário estabelecer relações 

entre produtores e consumidores baseadas na eqüidade, parceria, confiança e interesses compartilhados. 

Sob o modo de produção capitalista essas relações parecem pouco prováveis, sobretudo se considerada 

sua presente conformação.  

Entretanto, como discutem Bertucci & Silva (2003), em reação à crise do trabalho surgem algumas 

iniciativas. Para eles, na perspectiva emancipatória são destacadas variadas formas de organização do 

                                                           
52 Quando o KMJ leva os produtos kalungas em feiras especializadas na Capital Federal. 
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trabalho e da produção protagonizadas pelos setores populares, que nascem de uma atitude crítica frente 

ao sistema hegemônico e orientam-se por valores não mercantis como a solidariedade, a democracia e a 

autonomia. Essas experiências têm como desafio a construção de uma nova forma de organizar a 

produção, a distribuição e o consumo de bens socialmente produzidos, o que significa redesenhar e 

exercitar, na prática das experiências alternativas, um outro projeto de sociedade que rompa com a lógica 

da competição monopolizadora excludente. 

O empreendimento KMJ é uma iniciativa privada, onde numa ponta estão os proprietários que 

detêm o capital e no outro extremo os kalungas oferecendo a sua força de trabalho, sem, contudo 

conseguirem assegurar a sua subsistência.  

Quando a prática é outra 

Por ocasião da pesquisa de campo, pudemos observar que na teoria, a parceria estabelecida para a 

comercialização entre o KMJ e os produtores do quilombo do kalunga é uma, mas, na prática é outra.  

Os produtores kalungas são convidados ou são indicados por outrem; ou oferecem os seus 

produtos diretamente na loja e a partir de então são convidados a se tornarem parceiros. O kalunga é 

considerado parceiro, após um dialogo com os diretores do KMJ. Nesta conversa, de acordo com os 

responsáveis pelo KMJ, os parceiros são informados sobre o comércio justo e as possibilidades de 

comercialização dos seus objetos, acordando: o preço, a forma de pagamento, os produtos, os prazos entre 

outros aspectos. Ressaltamos que o acordo firmado verbalmente não é respaldado por qualquer 

documento que regulamente a parceria. 

A comercialização do produto inicia quando o parceiro leva o seu produto até a loja e começa uma 

negociação com o KMJ, que resulta no pagamento integral, ou parcial ou ainda o produto deixado em 

consignação para venda.  

Quando o produtor entrega o objeto ao KMJ é emitido um recibo simples com duas vias: uma fica 

retida e outra é entregue ao produtor. Neste recibo existem informações indicando a data, quantidade, 

produto e preço. Este é o único documento que respalda o produtor, um recibo que não tem qualquer 

valor fiscal.  

Durante a negociação é estabelecido o preço do objeto a ser pago ao parceiro. Definido o preço, o 

KMJ adiciona um sobre preço de 20% em razão das despesas de armazenamento, beneficiamento, 

embalagem, manutenção da loja entre outras. O produtor sempre recebe o preço acordado.  
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Os produtos entregues a loja são artesanatos e produtos de origem vegetal. Na maioria das vezes os 

artesanatos já estão prontos para a comercialização. No entanto os produtos de origem vegetal necessitam 

de beneficiamento e embalagem adequada. A transformação dos produtos de origem vegetal é realizada 

na Fazenda Pequi. 

As instalações para a transformação dos produtos existente na Fazenda Pequi são adequadas, de 

alvenaria com piso de cerâmica, paredes e teto pintados com tinta acrílica branca, tem o pé direito 

superior a três metros de altura, conta com instalação hidráulica e elétrica, ventilação adequada e possuem 

ainda armários, prateleiras, estantes e depósito para armazenamento dos produtos, além de banheiros 

sanitários.  

As instalações são equipadas com freezer, geladeira, fogão, balança de precisão, centrifuga e 

diversos outros utensílios como facas, colheres, tachos, panelas dentre outros. No entanto, a instalação 

não possui autorização legal para o seu funcionamento.  

Vale ressaltar que em algumas situações o próprio KMJ encomenda os produtos dos parceiros. 

Esta prática ocorre quando a empresa vai participar de alguma feira ou evento; quando recebe uma 

encomenda; ou quando existe uma saída constante dos produtos na loja. Nessa situação, na maioria das 

vezes, o pagamento ao parceiro é feito quando da entrega do produto.  

Uma das limitações para a comercialização é a pouca regularidade de entrega dos produtos, o que 

acarreta um problema para loja. Segundo os kalungas, esse aspecto é de difícil solução face a dificuldade 

de transporte dos produtos do quilombo até a sede do município e a disponibilidade de matéria prima para 

produção.  

Além dos aspectos já mencionados a falta de tradição dos quilombolas em participar de um 

comércio dessa natureza, a falta de equipamentos adequados e recursos financeiros suficientes, dificultam 

que haja uma regularidade na oferta de produtos para a comercialização. 

A relação estabelecida entre os kalungas e KMJ não é pautada em princípios baseados na 

eqüidade. Ou seja, as despesas e receitas advindas do processo de produção e comercialização dos objetos 

não são distribuídas eqüitativamente, o kalunga arca com todas as despesas da produção e o KMJ recebe 

o objeto e coloca para venda, após a venda o KMJ repassa ao kalunga o preço acordado e fica com o 

restante.  

A parceria exercida não se estabelece através da autogestão, os kalungas não são os dirigentes do 

empreendimento, o KMJ é de propriedade privada. Não existe a participação do kalunga na gestão.   
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Contudo, o empreendimento KMJ possibilitou a inserção dos produtos oriundos da economia 

familiar kalunga no mercado local e regional. De uma forma ou de outra, os quilombolas através dessa 

alternativa possuem a oportunidade de comercializar os seus produtos em mais um ponto. Isso é 

demonstrado no fluxo de comercialização53, apresentado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Fluxo geral do sistema de comercialização adaptado aos produtos kalungas. 

 

 

Este esquema demonstra o fluxo de comercialização do produto Kalunga, na sua trajetória de ir 

dos produtores rurais à esquerda, até os consumidores finais à direita. Nesse processo, os Kalungas 

vendem pequenos lotes de produtos aos atacadistas locais que os reúnem em lotes maiores. Nesta etapa, 

se dá o processo de reunião do produto. Em seguida, os atacadistas locais promovem a transformação dos 

objetos (beneficiamento, industrialização, padronização, embalagem e etc.) que toma a forma final de uso 

ou de compra para o consumidor. Finalmente os objetos são vendidos aos varejistas, que os repassam em 

volumes pequenos e subdivididos aos consumidores na etapa da dispersão. 

Na Figura 4.1, é possível identificar, três tipos de mercado, são eles: o mercado local, o mercado 

atacadista e o mercado varejista. 

No mercado local, ocorre à primeira transação comercial, o kalunga comercializa os seus objetos 

na sede do município de Cavalcante ou no quilombo. O comércio se dá com o KMJ e com intermediários. 

Nessa etapa, ocorre a maioria das transações comerciais, com a participação direta dos kalungas. 

                                                           
53 Segundo Reis (1997), o fluxo de comercialização pode ser conceituado como a síntese ou esquema, 
capaz de condensar difusas, dispersas e diversificadas ações por onde passam a mercadoria  no sistema de 
comercialização de produtos agropecuários e seus agentes, de forma agregada e geral.  
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No mercado atacadista a comercialização se dá com os intermediários e o KMJ. Vale ressaltar que 

nessa etapa ocorre a transformação do produto, que normalmente é realizado pelo KMJ. 

No mercado varejista o produto é distribuído. A comercialização se dá entre o KMJ, vendas, 

mercados, feira livre e os turistas e a sociedade local, principalmente no município de Cavalcante e às 

vezes em municípios vizinhos. 

Como foi possível verificar no fluxo apresentado na Figura 4.1, os kalungas que são parceiros do 

KMJ na maioria das vezes vendem diretamente ao consumidor. O KMJ tem o papel de atacadista e ou 

varejista no fluxo, ou seja, é um intermediário e assim detém maior poder de barganha entre as partes 

envolvidas.  

A luz das experiências nacionais, analisaremos os dados apresentados no caso estudado, 

procurando verificar se a prática estabelecida entre os kalungas e o empreendimento Kalunga Mercado 

Justo (KMJ) se aproxima do “comércio ético e solidário” - ou o KMJ se apropriou da idéia de comércio 

justo para sua promoção.   

Os kalungas são agricultores familiares multifuncionais e pluriativos. Combinam múltiplas 

inserções ocupacionais das pessoas que pertencem a uma mesma família e promovem os cuidados com o 

território, proteção ao meio ambiente, à salvaguarda do capital cultural, à manutenção de um tecido 

econômico e social rural pela diversificação de novas atividades ligadas à atividade agrícola. Ao longo de 

sua história, mantiveram estratégias de segurança alimentar que vêm sendo afetadas diretamente por 

políticas públicas assistencialistas (Cruz, 2005). 

Os proprietários do KMJ são profissionais liberais com formação superior e chegaram ao 

município de Cavalcante à procura de uma região propícia para implantação de um projeto de vida. 

Segundo eles, as principais razões foram as seguintes: uma região não contaminada pelo sistema 

convencional de exploração e que, por ser preservada, pudessem com sua ação garantir a sustentabilidade 

ambiental, envolvendo  os habitantes daquela região, em particular o grupo étnico das comunidades 

rurais, como é o caso dos kalungas. 

Tal como os kalungas, os proprietários do KMJ podem ser considerados multifuncionais e 

pluriativos, uma vez que o empreendimento Kalunga Mercado Justo também desenvolve outras atividades 

tais como: o mercado de terras, as parcerias que visam à produção agropecuária sustentável e sua 

comercialização nos princípios do comércio justo, o desenvolvimento do turismo, das atividades 
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artesanais, a preservação do folclore e cultura regionais, bem como o apoio aos novos empreendedores 

que chegam à região. 

Segundo França (2003), pode-se conceituar o comércio ético e solidário no Brasil como uma 

forma de dar poder aos trabalhadores assalariados, aos produtores e aos agricultores familiares em 

desvantagem ou marginalizados pelo sistema convencional de comércio. Este comércio possui as 

seguintes características: é baseado em relações éticas, transparentes e co-responsáveis entre os diversos 

atores da cadeia produtiva; pressupõe uma remuneração justa e contribui para a construção de relações 

solidárias no interior da economia; respeita diversidades culturais e históricas, além de reconhecer o valor 

do conhecimento e da imagem das comunidades tradicionais. 

Reis (1997) afirma que um dos componentes elementares54 nos sistemas de comercialização são as 

leis e regulamentos que devem estabelecer as regras da comercialização, do comportamento das firmas, 

da concorrência, das metas e objetivos da firma. Na investigação, observamos que existe um “diálogo” ou 

combinação que antecede a “parceria”, onde são estabelecidas as regras da comercialização. Essa 

combinação buscaria relações éticas, transparentes e co-responsáveis entre as partes. 

Porém, considerando as diferenças entre os dois principais atores envolvidos, pode-se imaginar em 

que moldes esse “diálogo” é construído. A “confiança” estabelecida não é um princípio de respeito 

mútuo: não se trata dos kalungas confiarem ou não no KJM, mas de não ter outra opção para tentar 

aumentar a sua renda senão deixar ali os seus produtos. 

Com relação a uma remuneração justa, conforme os dados apresentados, há divergências de 

opiniões nas famílias envolvidas no empreendimento. Boa parte delas acha que os preços praticados “são 

justos”, mas há que se considerar que os parâmetros nesse caso são bastante relativos à posição que os 

kalungas ocupam na estrutura social: justos para quem?   

É perceptível que não valorizam o próprio trabalho - o que é característico do processo de 

alienação do trabalhador - ou o valoram diferentemente a partir de critérios que não seguem a lógica 

econômica mercantil.  Quando parecem concordar com essa lógica, manifestam terem noção do tempo 

que é gasto para a produção do artesanato, por exemplo. Nesse sentido, algumas famílias ressaltam que 

alguns preços poderiam ser melhores, em razão da dificuldade para obtenção da matéria prima e do tempo 

despendido para a produção do objeto.  

                                                           
54 Verificar os componentes elementares do sistema de comercialização na página 17. 
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Vale ressaltar que na prática do comércio justo geralmente adiciona-se um sobre preço ao produto 

e este deve ser repassado integralmente à comunidade produtora para ser aplicado na melhoria da infra-

estrutura básica da comunidade. No caso estudado esta prática não acontece.  

A direção do KMJ, ao ser informada que um dos kalungas não achava justo o preço recebido pelo 

objeto, afirmou:  

“o parceiro está comparando o preço do seu objeto com um de 

qualidade superior produzido por um artesão renomado, se 

colocarmos o preço solicitado por ele o objeto provavelmente 

não será vendido”. 
 

Com essa afirmação o KMJ reconhece que os preços praticados são os preços de mercado. Ao 

analisarmos o respeito à diversidade cultural e histórica e o reconhecimento do valor do conhecimento e 

da imagem da comunidade Kalunga, a investigação demonstrou que o KMJ procura fazê-lo. No entanto, 

esses aspectos são pouco valorizados pelo KMJ, como se bastasse à referência à denominação do 

empreendimento.  

Nos objetos comercializados constam minimamente em seus rótulos e ou embalagens referências à 

origem étnica dos produtos. Observamos somente citações com relação ao nome do parceiro e da 

comunidade de origem. 

Grüninger & Uriarte  (2002) afirmam que todo projeto de comércio justo precisa contar com a 

existência das duas pontas da cadeia produtiva: o pequeno produtor, em condições de desvantagem na 

concorrência de mercado; e o consumidor de produtos de qualidade social. Havendo as duas pontas da 

cadeia, parceiros típicos são: a associação de produtores (que toma decisões coletivas), organizações de 

fomento do mercado consumidor (que promovem os produtos do comércio ético) e, quando necessário, 

organizações de comerciantes, organizações de certificação e monitoramento, e organizações de 

assistência e varejistas.  

O estudo de caso mostrou que, em uma das pontas da cadeia produtiva, existe um pequeno 

produtor o kalunga. Na outra ponta da cadeia, existe um consumidor, não especificamente o consumidor 

de produtos de qualidade social, mas sim um turista ou a própria sociedade local. A investigação 

demonstrou que os consumidores não estão à procura de um produto de qualidade social, mas de uma 

“lembrancinha” do local, para presentear amigos e parentes, demonstrando que estiveram na cidade ou na 

comunidade onde o objeto foi produzido. 
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Como intermediário nessa parceria existe um comerciante: o KMJ. A iniciativa privada vem se 

comportando como uma espécie de “intermediário solidário”, ou seja, um terceiro que, sensível à situação 

da comunidade kalunga oferece o seu espaço para uma possível inserção dos objetos produzidos por 

alguns de seus integrantes no mercado local. Em contrapartida, o empreendimento se promove através 

dos princípios de um comércio justo e da origem étnica dos produtos. 

A promoção é visível na razão social do empreendimento “Kalunga Mercado Justo”: o nome da 

comunidade foi apropriado por uma iniciativa privada que não é autogestionada pelos kalungas. Em 

segundo lugar, o logotipo adotado, ou melhor, o desenho que representa a marca KMJ é uma reprodução 

fiel do formato das janelas de uma casa kalunga. Finalmente, a comercialização de outros produtos que 

não são originários do quilombo do Kalunga, na loja que divulga o nome Kalunga, garantem a presença 

de “parceiros” vantajosos em escambos desiguais. 

A discussão até agora nos leva a crer que a experiência KMJ se assemelha muito mais a um 

empreendimento econômico, voltado para uma economia de mercado, do que um projeto de comércio 

justo. No entanto, considerando a definição de comércio justo apresentada pela Oficina de Comércio 

Justo e Solidário e a resolução do Parlamento Europeu de 2 de julho de 1998.  

Ressaltamos que se algumas características distanciam o KMJ de um comércio justo ou comércio 

ético e solidário, outras características poderiam potencializar uma iniciativa de valoração dos produtos 

kalungas, embora ainda não sejam promovidas pelo empresário responsável.  

Em nossa perspectiva as características do empreendimento que valorariam os produtos kalungas e 

o aproximaria minimamente um comércio ético e solidário são as seguintes: 

1. A maioria das aquisições dos objetos kalungas é realizada de forma direta pelo KMJ; 

2. O acesso dos consumidores aos produtos vendidos é livre; 

3. As relações com os kalungas são duradouras;  

Não foram observados casos de rompimentos da parceria estabelecida. Vale ressaltar que a opção é 

única para os kalungas. Não existem outras formas de inserção dos produtos no mercado, em especial o 

artesanato.  

4. Não existe discriminação por parte do KMJ entre os kalungas, homens e mulheres; 

As entrevistas demonstraram que as relações estabelecidas se dão na maioria das vezes com as 

mulheres, ou seja, dos parceiros entrevistados 80% são mulheres. O fato pode ser explicado face à 
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ausência de seus companheiros na vida cotidiana, que vão buscar trabalho assalariado nas propriedades 

rurais circunvizinhas para garantir a sobrevivência familiar, acarretando na chefia feminina. 

5. Respeito ao modo de produção tradicional;  

No entanto, para adequar o produto a comercialização, o KMJ promove a transformação (divisão e 

embalagens) para agregação de valor. Vale ressaltar que os artesanatos não são modificados. 

6. Os objetos contêm mínimas informações (nome e localidade) sobre os parceiros; 

7. O KMJ divulga os princípios do comércio justo a sociedade em geral, disponibilizando 

livros, artigos e apostilas para leitura na loja; 

8. Os kalungas parceiros reconhecem que houve aumento na renda. 

 

Entre as características que os distanciam, incluindo aquelas já indicadas, ressaltamos os seguintes 

aspectos: 

1. O pagamento dos objetos na maioria das vezes não é antecipado; 

2. Não existe treinamento e/ou apoio objetivando melhorar as habilidades de produção dos 

kalungas; 

3. Nem sempre o preço é considerado justo pelos kalungas; 

4. Não existem relações contratuais formais; 

5. Não constatamos práticas que estimulem a preservação ambiental fomentadas pelo KMJ 

nas comunidades visitadas; 

6. Os objetos não são certificados;  

7. Não é adicionado ao valor dos objetos um prêmio por participarem do comércio justo; 

8. A prática não visa atingir o mercado internacional através das exportações; 

9. Os kalungas desconhecem os princípios e ou conceitos de um comércio justo;  

10. O preço final do produto para o consumidor é formado pelo preço corrente de mercado 

adicionado a uma taxa para as despesas do KMJ e o preço corrente de mercado é 

repassado ao kalunga; 

11. O lucro auferido com o comércio dos objetos não é distribuído coletivamente e também 

não é aplicado no desenvolvimento local; 

12. O empreendimento não é gerido pelos kalungas. 
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O potencial de inserção dos kalungas no comércio justo 

A diversidade da produção, oriunda dos kalungas, é fator relevante, ao considerarmos a 

possibilidade de inserção da comunidade em um projeto de comércio justo internacional ou de um 

comércio ético e solidário nacional. Dos objetos comercializados no KMJ, com exceção do artesanato, 

nenhum dos outros produtos consta na pauta de produtos que estão inseridos no comércio justo 

internacional. 

Entretanto, ressalte-se o grande potencial da cadeia produtiva da farinha de mandioca. Entre os 

diversos aspectos que a valoram, destacamos a variedade da mandioca cultivada livre de qualquer 

manipulação genética, bem como o modo de transformação da mandioca em farinha.  

A agroindústria artesanal utilizada na produção da farinha de mandioca tem características 

peculiares, dentre elas, destacamos a utilização do tapiti como “prensa”: a massa é ralada em pau de 

angico que possui uma textura que se assemelha a uma lixa grossa e a farinha é torrada em fornos 

artesanais com paredes de barro. Além dessas características, o modo de produção, desde o cultivo até o 

seu subproduto, é prática que vem sendo passada de geração em geração. 

Outro produto agrícola que merece destaque é o “arroz Kalunga”, que possui como característica 

principal à variedade da semente cultivada, quem ainda não foi alvo de manipulações genéticas. Além 

disso, é cultivada sem a presença de insumos externos, podendo ser considerada como produto oriundo da 

agricultura orgânica. 

Característica marcante na cadeia produtiva desse arroz é a forma como é beneficiado. A 

comunidade não conta com máquinas nem equipamentos para realizar essa transformação. O arroz depois 

de colhido é secado no campo onde foi cultivado. Em seguida, em uma espécie de tabuleiro sob o solo, os 

kalungas com taquaras de bambu batem nos grãos até que se soltem e fiquem aptos ao armazenamento.  

Para o grão ser consumido utiliza-se o pilão para descascá-lo.  Entretanto, nas entrevistas 

realizadas constatamos que o arroz não é comercializado, ou seja, é utilizado somente para o 

autoconsumo. 

Os óleos vegetais produzidos também merecem destaque e tem alta possibilidade de inserção no 

comércio justo ou comércio ético e solidário, haja visto, o alto interesse das indústrias de cosméticos por 

esses produtos, principalmente os extrativistas. Dentre eles, os agrícolas, de gergelim e mamona e os 

extrativistas de pequi e indaiá. Com exceção do óleo de mamona, os demais são comestíveis.  
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Na dieta Kalunga os óleos tem o papel de substituir os tradicionais óleos vegetais ou as gorduras 

de origem animal. No entanto, devido ao fornecimento de cestas básicas compostas com diversos gêneros 

alimentícios, dentre eles o óleo de soja, a prática de produção dos óleos pode estar ameaçada. 

Os óleos geralmente são produzidos pelas mulheres, característica que os valoram ainda mais. São 

livres de qualquer aditivo químico e são produzidos de forma artesanal. Para a produção dos óleos, os 

kalungas utilizam prensas que se assemelham a um moedor de café e pilões.  

Segundo as mulheres kalungas, as principais dificuldades estão na obtenção da matéria prima, que 

é sazonal e estão distantes de suas casas, além do que, o modo de produção é muito desgastante, depende 

de muita força física. 

Outro produto com potencial para inserção no comércio justo são os sabões produzidos de forma 

artesanal, os chamados sabão de coada. São preparados a partir do tingui, timbó e mutamba. Os sabões 

produzidos têm propriedades medicinais. Também são produzidos pelas mulheres de forma artesanal. 

Conforme a descrição acima, os produtos Kalunga têm potencial para a inserção tanto no comércio 

justo internacional como no comércio ético e solidário.  Isso pode ser comprovado ao se considerar a sua 

comercialização na loja KMJ. 

Entretanto, a capacidade de inserção dos produtos nesse comércio alternativo ainda requer a 

adoção de várias ações. Em primeiro plano destacamos 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, perseguindo a autogestão. 

O primeiro aspecto é comprometido em razão das distâncias, das dificuldades de acesso, da falta 

de “capital de giro” entre outros. 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”.  

Acreditamos que diversos impactos poderiam ocorrer na comunidade após a inserção dos produtos 

em um projeto de comércio justo, entre eles destacamos: 

•  Remuneração justa e condições dignas de trabalho; 

•  Melhoria do bem estar dos trabalhadores da comunidade e participação nas tomadas de 

decisões; 

•  Preocupação com as repercussões do comércio na vida das mulheres, homens e 

crianças; 
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•  Garantia na igualdade de oportunidades para as mulheres; 

•  Proteção dos direitos humanos especialmente das crianças, mulheres e minorias e; 

•  Respeito pelo meio ambiente. 

 

Apesar das diversas vantagens apontadas frente a uma possível participação da comunidade em um 

projeto de comércio justo, as políticas públicas nacionais estão longe de apoiarem um projeto dessa 

magnitude. No entanto, ressaltamos a importância para o meio rural das políticas estabelecidas pelo atual 

Governo Federal55, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).   

Apesar dessas políticas públicas estarem sendo formuladas e geridas a menos de quatrocentos 

quilômetros do maior território quilombola do Brasil poucos programas públicos aportaram no território 

Kalunga. 

 

 

 

Segundo Cruz & Valente (2005, p.399):  

 

As políticas públicas que atendem as comunidades quilombolas 

são recentes e estão em diferentes momentos de implementação.(...) os 

esforços na sua elaboração não vêm considerando o acúmulo de 

conhecimento gerado em torno desta questão. Embora o território seja 

uma construção social, existe a real intenção de artificializá-lo, por meio 

de intervenções governamentais precipitadas e sem a devida reflexão. 

Os principais problemas são basicamente o excesso de burocracia 

e a desorganização administrativa ou falta de articulação governamental. 

Existem também interesses políticos conflitantes, tanto no âmbito do 

governo federal com o estadual quanto do estadual com o municipal 

(ocorrem conflitos intra e internamente). Há, ainda, 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. 
 

                                                           
55 Verificar os programas no Anexo E. 
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As considerações das autoras emergem do mesmo contexto em que o objeto desta pesquisa se 

insere e, por isso, podemos corroborá-las. Além disso, é possível fazer outras indicações.  

Constatamos que o Programa Bolsa Família, não atinge a todas as famílias entrevistadas, ou seja, 

30% das famílias não recebem o beneficio do Governo Federal. Causam estranheza os relatos de que os 

repasses do Bolsa Família variam mensalmente:  uma mesma família em um mês  pode receber R$ 

15,00; em outro R$ 30,00. Há famílias que afirmam receberem em um mês R$ 30,00 e em outro R$ 

45,00. Esses fatos são indicativos de problemas no cadastramento das famílias beneficiárias e de falta de 

monitoramento do programa. 

 Também constatamos que 35% das famílias entrevistadas não recebem a cesta básica oriunda da 

Prefeitura Municipal de Cavalcante. Além disso, foi relatado pelas famílias que existem dificuldades em 

obter a aposentadoria apesar de já estarem em idade adequada ou com problemas de saúde que as 

impedem ao trabalho. 

 

Análise da renda 

Para confrontar os dados referente à renda dos kalungas, aplicamos o teste de hipóteses, entre a 

renda média e a renda média per capita familiar dos 11 (onze) parceiros contra a renda média e a renda 

média per capita dos 13 (treze) não parceiros do empreendimento KMJ. 

Os dados demonstraram que a renda das famílias Kalungas é muito baixa, elas estão abaixo da 

linha da pobreza56. Ou seja, a renda média per capita das famílias parceiras é de R$ 48,56 e a renda média 

per capita das famílias não parceiras é de R$ 91,02 conforme demonstrado nas Tabelas 4.1 e 4.2.  

  

Tabela 4.1 – Renda familiar dos kalungas parceiros no ano de 2005. 
 

Parceiras 
KMJ + 

Agrícola  
R. Agric  
Anterior 

Outras  
Rendas 

Renda 
Familiar 

R.Fam 
anterior Pessoas 

Renda 
 per capita 

F1 50,00 0,00 370,00 420,00 370,00 9 46,67 
M2 0,00 0,00 387,50 387,50 387,50 11 35,23 
M3 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 1 30,00 
F4 30,00 0,00 110,00 140,00 110,00 2 70,00 
F5 50,00 0,00 75,00 125,00 75,00 6 20,83 
F12 20,00 0,00 360,00 380,00 360,00 6 63,33 
F13 25,00 5,00 60,00 85,00 65,00 6 14,17 
F17 30,00 0,00 82,50 112,50 82,50 4 28,13 
F19 30,00 0,00 660,00 690,00 660,00 4 172,50 
F21 50,00 30,00 97,50 147,50 127,50 6 24,58 
                                                           
56 É sugerida para a América Latina e Caribe uma linha de pobreza de 2 dólares norte-americanos por dia 
– conforme www.pnud.org.br . 
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F22 25,00 15,00 205,00 230,00 220,00 8 28,75 
Observações= 11 11 11 11 11 11 11 

Média= 30,91 4,55 218,86 249,77 223,41 5,73 48,56 
soma = 340,00 50,00 2407,50 2747,50 2457,50 63 534 

    Fonte: Pesquisa de campo 2005. 

 
 
 

Tabela 4.2 - Renda familiar dos kalungas não parceiros no ano de 2005. 
 

Familias 
Renda 

Agrícola 
Outras  
Rendas Renda Familiar Pessoas 

Renda 
 per capita 

M6 0,00 75,00 75,00 7 10,71 
F7 0,00 600,00 600,00 3 200,00 
M8 50,00 105,00 155,00 8 19,38 
F9 0,00 60,00 60,00 5 12,00 
F10 10,00 97,50 107,50 8 13,44 
F11 0,00 357,50 357,50 6 59,58 
F14 5,00 37,50 42,50 10 4,25 
M15 160,00 300,00 460,00 4 115,00 
M18 50,00 102,50 152,50 5 30,50 
F20 80,00 107,50 187,50 7 26,79 
F23 0,00 780,00 780,00 3 260,00 
F24 25,00 780,00 805,00 3 268,33 
M25 50,00 440,00 490,00 3 163,33 

Observações= 13 13 13 13 13 
Média= 33,08 295,58 328,65 5,54 91,02 
soma = 430,00 3842,50 4272,50 72 1183 

     Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

Durante a pesquisa de campo os kalungas parceiros ressaltaram que existiu um incremento na 

renda após o estabelecimento da “parceria”. Com o intuito de verificar a se houve aumento na renda das 

famílias parceiras em relação às famílias não parceiras aplicamos o teste de hipóteses, sobre o valor da 

diferença entre duas rendas, ao nível de significância a 10% .  

O primeiro teste aplicado comparou a renda (agrícola e do KMJ) dos “parceiros” contra a renda 

(agrícola) dos não parceiros. O resultado obtido demonstrou que a renda média dos “parceiros” era de R$ 

30,91 contra R$ 33,08 dos não parceiros. Ou seja, as rendas ficaram muito próximas. O resultado do teste 

´t´ foi de 0,148, considerado não significativo. A conclusão é de que não há diferença entre as rendas 

médias comparadas dos grupos: “parceiros” do KJM e não parceiros. 

No segundo teste, comparamos a renda agrícola dos “parceiros” (sem o KMJ) com a renda agrícola 

dos não parceiros. O resultado demonstrou que a renda média dos “parceiros” era  R$ 4,55 contra R$ 

33,08 dos não parceiros. O resultado do teste do teste ´t´ foi de 1,990, que desta forma é significativo. A 

conclusão é de que há diferença significativa entre os dois grupos.  
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 No segundo teste, a idéia foi comparar a renda agrícola sem considerar a receita proveniente da 

parceria KMJ, com a renda agrícola dos kalungas que não são parceiros. Como verificamos 

anteriormente, existe diferença significativa entre os dois grupos. O resultado do teste confirma a 

suposição para os kalungas “parceiros” que houve aumento de renda após a parceria. A renda agrícola dos 

parceiros era muito baixa R$ 4,55 antes da parceria e, com a parceria estabelecida com o KMJ, a renda 

dos parceiros R$ 30,91 se aproximou da renda do outro grupo R$ 33,08, deixando de haver diferenças 

significativas. 

No terceiro teste, comparamos a renda familiar dos “parceiros” (agrícola, KMJ, bolsa família, 

cesta básica, aposentadoria, salários e diárias) contra a renda (agrícola, bolsa família, cesta básica, 

aposentadoria, salários e diárias) dos não parceiros. O resultado obtido demonstrou que a renda familiar 

média dos parceiros era de R$ 249,77 contra R$ 328,65 dos não parceiros. O resultado do teste ´t´ foi de 

0,796, que da mesma maneira do que o primeiro teste não é significativo. A conclusão a partir desse 

resultado é de que não há diferença entre a renda familiar média dos dois grupos. 

No quarto teste, comparamos a renda familiar dos “parceiros” (agrícola, benefícios sociais e outros 

– sem o KMJ) contra a renda (agrícola, bolsa família, cesta básica, aposentadoria, salários e diárias) dos 

não parceiros. O resultado obtido demonstrou que a renda familiar média dos parceiros era de R$ 223,41 

contra R$ 328,65 dos não parceiros. O resultado do teste ´t´ foi de 1,060, também não significativo. A 

conclusão é de que não há diferença entre a renda familiar média dos dois grupos. 

Os resultados dos primeiro, terceiro e quarto teste demonstraram que não existe diferença 

significativa entre as rendas familiares médias. No entanto, os testes demonstraram a importância das 

rendas oriundas de transferências governamentais (bolsa família, aposentadoria e cesta básica).  

Realizamos os mesmos testes descritos anteriormente com a renda per capita dos parceiros e não 

parceiros do KMJ. Os dados testados constam nas tabelas 4.3 e 4.4. 

 

Tabela 4.3 - Renda familiar per capita dos kalungas parceiros no ano de 2005. 
 

Parceiras Pessoas 

Renda 
KMJ + 

Agrícola 
R. agric 
anterior 

Outras 
Rendas 

Renda 
Familiar 

R.Fam 
anterior 

F1 9 5,56 0,00 41,11 46,67 41,11 
M2 11 0,00 0,00 35,23 35,23 35,23 
M3 1 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 
F4 2 15,00 0,00 55,00 70,00 55,00 
F5 6 8,33 0,00 12,50 20,83 12,50 
F12 6 3,33 0,00 60,00 63,33 60,00 
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F13 6 4,17 0,83 10,00 14,17 10,83 
F17 4 7,50 0,00 20,63 28,13 20,63 
F19 4 7,50 0,00 165,00 172,50 165,00 
F21 6 8,33 5,00 16,25 24,58 21,25 
F22 8 3,13 1,88 25,63 28,75 27,50 

Observações= 11 11 11 11 11 11 
Média= 5,73 8,44 0,70 40,12 48,56 40,82 
soma = 63,00 92,85 7,71 441,34 534,19 449,05 

   Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4.4 - Renda familiar per capita dos kalungas não parceiros no ano de 2005. 
 

Não Parceiras Pessoas Renda Agrícola Outras Rendas Renda Familiar 
M6 7 0,00 10,71 10,71 
F7 3 0,00 200,00 200,00 
M8 8 6,25 13,13 19,38 
F9 5 0,00 12,00 12,00 
F10 8 1,25 12,19 13,44 
F11 6 0,00 59,58 59,58 
F14 10 0,50 3,75 4,25 
M15 4 40,00 75,00 115,00 
M18 5 10,00 20,50 30,50 
F20 7 11,43 15,36 26,79 
F23 3 0,00 260,00 260,00 
F24 3 8,33 260,00 268,33 
M25 3 16,67 146,67 163,33 

Observações= 13 13 13 13 
Média= 5,54 7,26 83,76 91,02 
soma = 72 94,43 1088,88 1183,31 

     Fonte : Pesquisa de campo, 2005. 

 

    O primeiro teste aplicado comparou a renda per capita (agrícola e do KMJ) dos “parceiros” e a 

renda per capita (agrícola) dos não parceiros. O resultado obtido demonstrou que a renda média per 

capita dos “parceiros” era de R$ 8,44 contra R$ 7,26 dos não parceiros. Ou seja, as rendas ficaram muito 
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próximas. O resultado do teste ´t´ foi de 0,295 considerado não significativo. A conclusão é de que não há 

diferença entre a renda média per capita dos dois grupos: “parceiros” do KJM e não parceiros. 

No segundo teste, comparamos a renda agrícola per capita dos “parceiros” (sem o KMJ) com a 

renda agrícola per capita dos não parceiros. O resultado demonstrou que a renda média dos “parceiros” 

era R$ 0,70 contra R$ 7,26 dos não parceiros. O resultado do teste do teste ´t´ foi de 1,973, que é 

significativo. A conclusão é de que há diferença significativa entre os dois grupos.  

 No terceiro teste, comparamos a renda familiar per capita dos “parceiros” (agrícola, KMJ, bolsa 

família, cesta básica, aposentadoria, salários e diárias) contra a renda familiar per capita (agrícola, bolsa 

família, cesta básica, aposentadoria, salários e diárias) dos não parceiros. O resultado obtido demonstrou 

que a renda familiar média per capita dos parceiros era de R$ 48,56 contra R$ 91,02 dos não parceiros. O 

resultado do teste ´t´ foi de -1,407. Da mesma maneira do que o primeiro teste não é significativo. A 

conclusão a partir desse resultado é de que não há diferença entre a renda familiar média per capita dos 

dois grupos. 

No quarto teste, comparamos a renda familiar per capita dos “parceiros” (agrícola, benefícios 

sociais e outros – sem o KMJ) e a renda per capita (agrícola, bolsa família, cesta básica, aposentadoria, 

salários e diárias) dos não parceiros. O resultado obtido demonstrou que a renda familiar média dos 

parceiros era de R$ 40,82 contra R$ 91,02 dos não parceiros. O resultado do teste ´t´ foi de 1,660 também 

não significativo. A conclusão é de que não há diferença entre a renda familiar média per capita dos dois 

grupos. 

Os testes estatísticos talvez não tenham conseguido captar que em famílias abaixo da linha da 

pobreza, um incremento mínimo na renda dos kalungas promove diferença. Nesse sentido, para 

visualizarmos melhor as médias calculadas, apresentamos nas Tabelas 4.5 e 4.6 as rendas agrícolas, 

oriundas do KMJ e outras rendas. 

 

Tabela 4.5 - Renda média dos kalungas parceiros e não parceiros. 

Kalunga Renda Agrícola (R$) Renda Agrícola + 
KMJ (R$) 

Renda Familiar (R$) 

Parceiros 4,55 30,91 249,77 
Não Parceiros 33,08 33,08 328,65 
Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 
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Tabela 4.6 - Renda média per capita dos kalungas parceiros e não parceiros. 

Kalunga Renda Agrícola (R$) Renda Agrícola + 
KMJ (R$) 

Renda Familiar (R$) 

Parceiros 0,70 8,44 48,56 
Não Parceiros 7,26 7,26 91,02 
Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

A Tabela 4.5 demonstra que os kalungas ao comercializarem os seus produtos com o KMJ 

obtiveram um incremento em sua renda familiar na ordem de R$ 26,36. No entanto, a renda familiar 

mensal é de R$ 249,77, comprovando mais uma vez a importância dos repasses governamentais e 

extrema urgência em atender as famílias que ainda não são beneficiárias. 

Os dados da Tabela 4.6 refletem com maior clareza o aumento na renda das famílias que 

comercializam junto ao KMJ.  Considerando que a renda per capita era der R$ 0,70, houve um aumento 

na renda para R$ 8,44.  Ou seja, para famílias que recebem mensalmente menos de R$ 48,56 um 

incremento na renda de R$ 8,44 é altamente significativo.  

A análise a partir dos dados obtidos poderia ser explorada em várias direções e outras tabelas 

poderiam ser construídas. Mas, para os fins deste trabalho, importa destacar cinco aspectos: 

•  os kalungas encontram-se abaixo da linha da pobreza e alguns abaixo da linha de 

indigência; 

•  há a necessidade de serem encontradas alternativas de geração de renda para a 

sobrevivência comunitária; 

•  o KMJ  é um empreendimento voltado para a economia de mercado e está longe de se 

constituir numa experiência de comércio justo ou comércio ético e solidário; 

•  o KMJ proporciona uma alternativa para a comercialização dos produtos kalungas e a 

relação estabelecida com o empreendimento garante um incremento significativo na renda 

familiar; 

•  o desafio para a construção de uma nova forma de organizar a produção, a distribuição e 

o consumo de bens socialmente produzidos, e o exercício de experiências alternativas pode ser 

enfrentados pelos kalungas, desde que contem com o apoio de políticas públicas que, mesmo 

universais, não percam de vista as características singulares do grupo étnico. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa inscreve-se no exato momento que a economia solidária vem ganhando 

espaço na academia, nos debates sociais e na agenda do Governo Federal brasileiro. A partir dos dados 

obtidos, constatamos que o comércio justo surge no contexto internacional, como reação as injustiças 

sociais cometidas pelo comércio internacional aos produtores marginalizados do hemisfério sul. A 

alternativa foi regulamentada pelo parlamento europeu e fortalecida pelas instituições que se organizaram 

para irradiar o comércio justo no mundo. 

O estudo de caso mostrou que a alternativa do KMJ encontrada pelos quilombolas é a única à 

disposição: não se apresenta como uma estratégia de combate à economia hegemônica e não se orienta 

por valores não mercantis como a solidariedade, a democracia e a autonomia de mercado. No entanto, o 

empreendimento proporciona aos kalungas parceiros um incremento significativo em sua renda média 

familiar.  

A comunidade kalunga clama por “estradas, posto de saúde, telefone público, casa digna, 

escola entre outros direitos básicos” e necessários para garantir a sua cidadania. Os quilombolas, além 

de empobrecidos e marginalizados, sofrem o descaso de autoridades Federais, Estaduais e Municipais que 

somente disponibilizam para essa comunidade benefícios sociais como cestas básicas e Bolsa Família. 

Essas políticas vêm se mostrando insuficientes, diante da realidade local, pois não auxiliam na forma de 

organizar a produção, na distribuição e no consumo de bens socialmente produzidos. 

Tendo em vista o potencial de inserção dos produtos kalungas nos mercados consumidores, 

conforme discutimos no capítulo anterior, a pesquisa realizada que, além de seu caráter qualitativo, quer 

ser aplicada, tem o mérito de indicar possibilidades para sedimentar uma proposta de comércio justo e 

solidário em território Kalunga. 
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Dentre essas possibilidades, destacam-se ações junto à comunidade com o intuito de aperfeiçoar a 

produção, que podem ser implantadas sem prejuízo de modificar radicalmente o modo de produção 

tradicional. Nesse sentido, é fundamental a aquisição de apetrechos, ferramentas, equipamentos e 

utensílios, para investir na organização da produção e garantir a segurança e higiene no processo 

produtivo. São eles: 

Para a produção de farinha de mandioca e polvilho - bacias plásticas, baldes, bacias de 

alumínio, luvas, botas de borracha, carrinhos de mão, pás, sacos de aniagem e macacões de mangas 

compridas.  

Para a produção de artesanato em barro - carrinhos de mão, pás, enxadão, tornos e espátulas e 

engradados plásticos. 

Para a produção dos óleos vegetais de matéria prima encontrada no cerrado (indaiá e pequi) 

ou cultivada (mamona e gergelim) - enxadas, foices, facões, tachos de cobre, colheres de pau e luvas de 

couro:  

Para a produção de sabões, a partir de cipós tingui e timbó que são encontrados no cerrado - 

luvas, facões, sacos de aniagem, tachos, baldes de alumínio, colheres e luvas.  

Esses apetrechos, utensílios, ferramentas e equipamentos são reivindicados pelos próprios 

produtores kalungas. Eles conhecem o seu ofício e reclamam por procedimentos muito simples, mas que 

poderiam aumentar a produção de excedentes e gerar alternativas de renda. Entretanto, mesmo o uso 

desses procedimentos simples, exige a mobilização externa, já que o nível de renda que possuem é 

impeditivo para que a eles tenham acesso57. 

Acreditamos que o emprego de estratégias que emanem de necessidades próprias, associado à 

capacitação aos produtores, proporcionará um primeiro passo no sentido da organização da produção. 

Espera-se que a organização da comunidade seja uma conseqüência deste processo, passível de ser 

avaliado em médio e longo prazo. Por isso, mereceria ser monitorado por agentes facilitadores dessa 

experiência. 

É preciso “escutar a relva crescer”...  É necessário que seja respeitado o tempo para o 

amadurecimento de novas experiências comunitárias. Sobre a singularidade nossos ouvidos e olhos 

                                                           
57 Uma pequena contribuição foi oferecida com recursos de custeio do projeto “Desenvolvimento rural em 
área remanescente de quilombo”, mencionado anteriormente, do qual esta dissertação é um 
desdobramento. 
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devem permanecer atentos para observar paciente e cuidadosamente realidades específicas que são ainda 

pouco conhecidas, mas sem perder de vista um quadro mais largo de referência.  

No entanto, para escutar a relva crescer é preciso pagar um preço: romper com certos preconceitos 

acadêmicos e etnocêntricos que caracterizam o olhar de certos pesquisadores e formuladores de políticas 

públicas. Embora não se possam negar as relações sociais de forças desiguais no mundo globalizado, urge 

romper com esses preconceitos, uma vez que todos os olhos são capazes de ver e as orelhas de ouvir... 

 Como foi anunciado na introdução, tomamos como objeto da pesquisa a experiência 

desenvolvida pelo empreendimento Kalunga Mercado Justo, manifestação singular que procuramos 

contextualizar a luz da conformação atual da sociedade capitalista. Essa experiência vem sendo 

desenvolvida em Cavalcante (GO), um dos municípios em que o Território Kalunga está incrustado: 

formado a partir da ação a maior comunidade remanescente de quilombo reconhecida no Brasil. A 

situação geral de extrema pobreza da comunidade nos levou a refletir sobre alternativas de geração de 

renda que garantam a sobrevivência, com destaque para a proposta do comércio justo.  

 Nossos objetivos foram: a) compreender o surgimento, a evolução e os princípios do movimento 

de comércio justo; b) conhecer a estratégia utilizada pelo empreendimento KMJ, para prática do comércio 

justo; c) compreender de que maneira os quilombolas estão inseridos nessa alternativa ao comércio; d) 

identificar as potencialidades e as dificuldades de inserção dos produtos quilombolas no comércio justo e; 

e) verificar a diferença de renda entre os quilombolas parceiros e os não parceiros do empreendimento. 

Consideramos que esses objetivos foram atendidos. 

Ao adotarmos a observação, as conversas informais e a entrevista semi-estruturada como 

principais técnicas de coleta de informações, fizemos a opção pela pesquisa de caráter qualitativo, que 

não prescindiu de tratamento quantitativo dos testes estatísticos. Na análise dos dados obtidos utilizamos 

um referencial teórico, procurando não perder de vista à perspectiva de totalidade, num exercício que 

merece ser aprimorado.  

Encerramos as considerações finais, trazendo aos pesquisadores e interessados nessa realidade de 

agricultores familiares e negros, trechos das entrevistas realizadas com os kalungas, quando lhes foi 

perguntado: “Qual o seu sonho?”.  

As respostas a essa questão não foram dadas sem dificuldades. Como se o respeito ao que eles 

querem e desejam não fosse prática usual. Como se a realidade vivida e o descaso da população 

circundante e de vários outros atores, inclusive o poder público, tornassem interdita a capacidade de 
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sonhar.  Mesmo surpreendidos com a pergunta, após alguns minutos pensativos, puderam imaginar um 

cenário diferente de vida. 

Foram respostas recebidas durante as entrevistas: 

   “meu sonho é comprar um som” 

 
“comprar uma máquina de costura, mas aqui no Vão não tem 

energia” 
 
 
“ter muitos anos de vida, saúde e algum recurso para sossegar 

na vida – (o filho mais novo que estava no quarto gritou): o meu é comprar um 
carro” 

 
 
“um pouco de gado é comida, tendo com que nos alimentar já 

está bom” 
 
 
“comprar um carro” 
 
 
“comprar um fogão a gás, um colchão e uma geladeira” 
 
 
“tenho um sonho de viver bem e peço a Deus para ajudar as 

crianças no estudo e que cada vez tenhamos mais oportunidade para uma vida 
melhor” 

 
 
“melhorar um pouco mais as condições” 
 
 
“qualquer coisa para eu viver melhor” 
 
 
“que a situação melhore um pouco mais e saúde” 
 
 
“ficar um pouco mais economizada para adquirir um lugar 

(casa melhor)” 
 
 
“nos temos  um sonho de adquirir uma casa boa na fazenda 

(quilombo), com cama, sofá e luz, também gostaria de um pouco de gado e 
aumentar a lavoura e com o resultado adquirir uma casa na cidade, ah! que os 
meus filhos estudem e pelo menos um seja formado” 

 
 
“o meu sonho é que aqui no Vão tenha melhores estradas, 

posto de saúde, telefone público e mais assistência dos órgãos do governo” 
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“se Deus nos der vida já está bom, mas ainda temos um sonho 

de uma casa na cidade, um engenho para moer cana e um triturador” 
 
 
“adquirir um pouco de gado” 
 
 
“gostaria que os meus filhos estudassem e uma casa na cidade” 
 
 
“uns colchões para as crianças, uma casa na cidade e uma 

viagem para uma cidade mais longe que Brasília” 
 
 
“ver meus filhos formados e comprar um colchão” 

 

Como observamos nesses trechos, os sonhos dos kalungas podem ser considerados muito 

modestos, tanto de uma perspectiva geral, quanto da Academia, em particular no campo do agronegócio, 

mesmo na vertente que se ocupa da agricultura familiar. 

Esperamos com este trabalho ter contribuído na reflexão sobre a proposta de comércio justo, 

quando voltada para segmentos empobrecidos, como é o caso das comunidades negras rurais. Se limites 

houver, o tempo de maturação acadêmica futura e o acompanhamento das condições históricas que se 

transformam e fizeram emergir essa alternativa de geração de renda serão capazes de superá-los. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - PRINCIPAIS ENTIDADES QUE ATUAM NO COMÉRCIO JUSTO 

INTERNACIONAL 

  

Fair Trade Labelling Organizations (FLO): é a principal responsável pela 

certificação dos produtores e produtos. Suas principais funções são garantir os padrões 

do comércio justo através da certificação, facilitar os negócios promovendo contatos 

entre produtores e exportadores e dar suporte aos produtores certificados e licenciados, 

e aos exportadores e importadores registrados no sistema. 

 

Figura 1 - Marca Fair Trade. 

 

 
 

 

European Fair Trade Association (EFTA): é uma rede de importadores de 

comércio justo de nove países58 europeus que importam produtos de grupos de 

produtores da África, Ásia e América Latina. A EFTA é considerada uma das 

organizações chaves no movimento de comércio justo no esforço de harmonizar e 

coordenar as atividades no contexto internacional. 

 

Figura 2 - Marca da European Fair Trade Association. 

 

 
                                                           
58 Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça. 
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 Network of the European World Shops (NEWS!): é a rede européia das Bothegue 

Del Mondo ou World Shops, coordena a cooperação entre as lojas em toda a Europa 

Ocidental. Seus objetivos são criar e interligar as World Shops e suas organizações, 

promover campanhas conjuntas e cooperarar com outras entidades com os mesmos 

interesses. 

 

Figura 3 - Marca da Network of the European World Shops. 

 
International Fair Trade Association (IFAT): é uma rede global das organizações 

de comercio justo. Tem como objetivo principal interligar as iniciativas das 

organizações mundiais, através de conferencias, comitês e grupos de trabalho temáticos. 

A marca IFAT/FTO tem por objetivo identificar as organizações, empresas e entidades 

que obedecem a critérios de comércio justo em suas atividades, diferenciando das 

demais, que são marcas de produtos. 

 

Figura 4 - Marca da International Fair Trade Association e da IFAT/FTO. 
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Fair Trade Federation (FTF): é uma associação de atacadistas, varejistas e 

produtores dos Estados Unidos da América, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia. 

A FTF  se dedica à troca de informações, apoio e organização de campanhas de 

conscientização. 

 

Figura 5 - Marca da Fair Trade Federation. 

 

 
 

FINE:  é a conjunção das iniciais das quatro principais entidades do comércio 

justo a FLO, IFAT, NEWS! e EFTA. Trata-se de um grupo informal de trabalho que 

visa harmonizar e otimizar os esforços de todos. 
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ANEXO B - DADOS DO COMÉRCIO JUSTO INTERNACIONAL 

 

Conforme o relatório anual do comércio justo na América do Norte (EUA e 

Canadá) e na região do Pacífico (Austrália, Nova Zelândia e Japão) publicado em 2003 

pela Fair Trade Federation, o total em vendas da indústria do fair trade cresceu, em 

média nessas duas regiões, 37% em 2002 em relação a 2001, passando de US$ 183 

milhões para US$ 250 milhões.  

A estimativa da TransFair, para 2003, nos Estados Unidos, era de um crescimento 

de 23% em vendas de café certificado e 100% nas vendas de chá. No Japão, espera-se 

um crescimento de aproximadamente 80% nas vendas de café e 20% de chá, uma vez 

que os produtos certificados começaram a ser vendidos também nos supermercados. O 

volume de vendas anuais na Europa, entretanto, continua sendo superior, alcançando 

cerca de 400 milhões de euros. Depois do incremento das vendas na Alemanha, agora se 

verifica um crescimento significativo na Itália. (Johnson 2004). 

De acordo com dados da FLO, o comércio justo certificado está crescendo a taxas 

anuais acima de 18% de 1997 (ano em que começaram os levantamentos internacionais) 

a 2002, conforme podemos observar no gráfico 1. No ano de 2003 o comércio justo 

vendeu mais de 77.248 toneladas de produtos alimentícios certificados, o que 

representou um aumento de 31% em relação ao ano anterior (em termos de volume) e 

um movimento em torno de US$ 500 a 600 milhões, em 18 países.  

 

Gráfico 1 - Vendas de produtos alimentícios certificados no comércio justo.  

 
Fonte: Reproduzido em Sebrae, 2004. 
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Aproximadamente de 800 mil famílias na África, América Latina e Ásia foram 

beneficiadas pelo comércio justo, ou seja, é um número insignificante quando 

comparada a grandeza da população pobre do hemisfério sul. O pagamento extra 

(prêmio além do valor da mercadoria) para os produtores de objetos comercializados no 

comércio justo certificado de todo mundo somou mais que 38,8 milhões de dólares. 

Diante do total do comércio global, estimado em US$580 bilhões, o comércio justo 

representa insignificantes menos de 0,1%. Por outro lado, isto pode representar um 

potencial de crescimento enorme (Sebrae, 2004). 

Os principais mercados de produtos certificados pela FLO são o Reino Unido, 

Suíça, Alemanha e Holanda, conforme demonstrado no gráfico 2. Segundo Sebrae 

(2004) o maior índice de penetração de mercado foi verificado na Suíça, com um 

consumo por pessoa/ano de 10,16 euros, seguida pela Alemanha, com 2,50 euros, e 

Holanda, com 2,16 euros no ano de 2002, ou seja, em média menos de 4,94 euros por 

ano.  

 

Gráfico 2 - Principais mercados de produtos certificados pela FLO. 

 
Fonte: Reproduzido em Sebrae, 2004. 

 

Os produtos do comércio justo oferecido em cada país variam 

consideravelmente de país para país. No Reino Unido, por exemplo, há 10 categorias de 

produtos, enquanto no Canadá e nos Estados Unidos há apenas 5 categorias. A Tabela 1 

demonstra essa variação por país. 
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Tabela 1 - Produtos do comércio justo certificado disponíveis por país.  

País Produto 

Áustria Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar, mel e arroz. 

Bélgica Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar e mel. 

Canadá Café, banana, chá, cacau e chocolate. 

Dinamarca Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar e mel. 

EUA Café, banana, chá e cacau. 

Finlândia Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco e açúcar. 

França Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar e mel. 

Alemanha Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar e mel. 

Irlanda Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar e mel. 

Itália Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar e mel. 

Japão Café e banana. 

Luxemburgo Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco e açúcar. 

Holanda Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco e açúcar. 

Noruega Café, banana, chá e suco. 

Suécia Café, banana, chá, cacau e chocolate. 

Suíça Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar, mel e arroz. 

Reino Unido Café, banana, chá, cacau, chocolate, suco, açúcar, mel, arroz, abacaxi e manga. 

Fonte: Adaptado de Sebrae, 2004. 

 

Dos produtos comercializados, as bananas representaram 62% do volume total 

em 2002, café 27%, cacau e chocolate 3%, sucos de frutas, chá e mel 2%, açúcar 1% e 

arroz. Outras frutas, como abacaxi, manga e frutas cítricas foram introduzidas 

recentemente e representaram, em 2002, menos de 1% das vendas (Sebrae 2004). 

Conforme pode ser visualizado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Mercado mundial de alimentos do comércio justo por tipo no ano de 

2002  

 
Fonte: Sebrae, 2004. 
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ANEXO C - OUTRAS EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS  

 

1. Rede Ecovida de Agroecologia: é um espaço de articulação entre agricultores 

familiares e suas organizações, organizações de assessoria e pessoas envolvidas 

e simpatizantes com a produção, com o processamento, com a comercialização e 

com o consumo de alimentos agroecológicos. Tem como metas fortalecer a 

agroecologia em seus mais amplos aspectos, disponibilizar informações entre os 

envolvidos e criar mecanismos legítimos de geração de credibilidade e de 

garantia dos processos desenvolvidos por seus membros. A rede busca valorizar 

o mercado local e promover o contato mais direto possível entre produtor e 

consumidor. 

 

2. Visão Mundial: fundada nos EUA com o objetivo de ajudar crianças vítimas da 

guerra da Coréia. A organização está no Brasil desde 1975 com a missão de 

apoiar crianças, famílias e comunidades na busca de melhores condições de 

vida, dentro de uma sociedade com um desenvolvimento justo e sustentável. 

Com foco no atendimento às crianças e, por conseqüência, a suas famílias e 

comunidades, a organização desenvolve projetos nas regiões empobrecidas do 

semi-árido, no Nordeste do país e Vale do Jequitinhonha, além do Norte de 

Minas Gerais, Amazonas, Tocantins e nas regiões metropolitanas das capitais de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Visão Mundial possui programas 

de apoio a pequenos produtores e empreendedores que abrangem concessão de 

microcrédito rural e urbano, orientação técnica, projetos de irrigação, manejo da 

agricultura com preservação do meio ambiente, comercialização e abertura de 

mercados no Brasil e no exterior.  

 

3. Associação dos Pequenos Agricultores do Município de Valente - BA 

(APAEB): fundada em 1980 por produtores de sisal, a associação teve como 

principal objetivo sair da dependência de atravessadores e da instabilidade do 

preço do sisal como matéria-prima. Atualmente, a associação comercializa seus 

artigos no Brasil e exporta para vários países, inclusive para compradores de fair 

trade. A APAEB possui uma loja em Valente voltada para escoar a produção 

agrícola excedente de seus associados e, ao mesmo tempo, realizar compras 

conjuntas para os associados. No entanto, a capacidade de escoamento da 
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produção é muito limitada, em vista do universo pequeno da população local. O 

excedente que vai além da capacidade de absorção da loja é então 

comercializado nos meios convencionais. 

 

4. Viva Rio: é um projeto de comércio solidário que objetiva escoar a produção de 

cooperativas de costureiras. As lojas do projeto comercializam artesanatos da 

própria comunidade ou de outras. Os produtos não são comprados, e sim 

colocados em consignação nas lojas. O projeto está passando por uma 

reformulação para melhor posicioná-lo em relação a um mercado de maior poder 

aquisitivo, com criação de estilistas profissionais, além de se planejar a abertura 

de uma loja preferencialmente na zona sul do Rio de Janeiro. O artesanato 

também deverá ser adquirido no ato, ao invés de ser deixado em consignação. 

 

5. Loja da Reforma Agrária: é fruto de um projeto de comercialização implantado 

pela Cooperativa Central de Reforma Agrária (CCA/SP), Confederação das 

Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (Concrab) e a organização não 

governamental inglesa  War on Want, inaugurada, em 2000, é a primeira loja da 

reforma agrária do Brasil, em funcionamento na capital paulista. Na loja estão 

sendo comercializados diversos produtos dos assentamentos do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), entre eles: feijão, farinha de mandioca, 

polvilho, arroz, mel, doces e conservas, leite e queijo, frutas, embutidos de 

suínos e artesanatos. 
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ANEXO D – INFORMAÇÕES SOBRE PARCEIROS, PRODUTOS E VALORES 

DOS OBJETOS 

 
Quadro 2.1 - Lista de parceiros e produtos da comunidade Kalunga da localidade Vão de Almas, 

disponível no sitio e na loja do Kalunga Mercado Justo. 

Produtor Artesanato / Agroindústria Kalunga 
Adir Marques Dias Tear artesanal, óleo de coco, farinha de mandioca e plantas 

medicinais. 
Alvino Cesário Torres Tear artesanal, óleo de coco, óleo de mamona e gergelim. 
Alzira da Costa Serafim Óleo de coco, gergelim, farinha de mandioca e arroz, milho. 

Produtor Artesanato / Agroindústria Kalunga 
Bernardo Pereira Alves Tapiti, peneira, quibano e chapéu. 
Domingas Pereira de Oliveira Óleo de coco, farinha de mandioca e polvilho. 
Elizabeth Marques dos Santos Óleo de coco. 
Felicito dos Santos Farinha de mandioca, gergelim, polvilho e 

feijão de corda. 
Francisca Santos Rosa Farinha de mandioca, gergelim, polvilho e óleo de pequi. 
Geruza dos Santos Linha de algodão (fio), óleo de coco, farinha de mandioca, 

polvilho e plantas medicinais. 
Ireni Francisca da Conceição  Tear artesanal, tapiti, peneira, quibano, chapéu de palha e 

colher de pau. 
Jesi Rodrigues Pereira Artifício e cerâmica. 
Joseano de Deus Coutinho Rapadura. 
Lotero Silva de Sousa Farinha de mandioca. 
Luzia Francisca da Conceição Farinha de mandioca e plantas medicinais. 
Maria Pereira Dias Óleo de coco e farinha de mandioca. 
Santana dos Santos Rosa Algodão, quibano, colher de pau, farinha de mandioca, óleo 

de coco, gergelim, arroz e feijão. 
Sebastiana Cesária de Torres Linha de algodão (fio), tear artesanal, sabão (na época da 

seca), óleo de coco nas águas e óleo de mamona (na seca). 
Serafim dos Santos Farinha de mandioca, arroz e milho. 
Silvina Francisca da Conceição Gergelim, farinha de mandioca e polvilho. 
Valdeci Pereira dos Santos Óleo de coco, gergelim, farinha de mandioca, arroz e milho. 
Zelmira Fernandes da Cunha Óleo de coco, gergelim, farinha de mandioca, arroz e milho. 
Fonte: www.mercadojusto.com 
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Tabela 2.1 - Preços do ano de 2005 praticados pelos parceiros quilombolas, 

para artesanatos comercializados com KMJ. 

Produto Valor em R$ 
Cachimbo kalunga 1,50 
Colar de semente 5,00 a 10,00 
Bolsa de retalho 15,00 a 20,00 
Casinha de argila 25,00 a 30,00 
Cinto de sementes 10,00 
Brinco de sementes 5,00 a 8,00 
Artifício 3,00 a 9,00 
Pulseira de sementes e argila 3,00 
Tapiti 5,00 a 6,00 
Quibano 10,00 
Peneira  10,00 
Chapéu de crochê 20,00 
Lenço crochê 5,00 a 8,00 
Faixa para cabelho crochê 4,00 
Bolsa crochê 10,00 a 20,00 
Tapete de algodão 50,00 
Tapete de retalho 25,00 
Botija de barro 5,00 a 10,00 
Panela de barro 1,00 a 4,00 
Moringa de barro 1,00 a 10,00 
Jarro de barro 10,00 
Prato de barro 3,00 a 5,00 
Tigela de barro 3,00 a 5,00 
Pote de barro 1,00 
Novelo de linha 10,00 
Panos 90,00 
Fonte: pesquisa de campo 2005. 

 

Tabela 2.2 - Preços do ano de 2005 praticados pelos parceiros quilombolas, 

para produtos agrícolas e extrativistas, comercializados com KMJ. 

Produtos Valor em R$ 
Óleo de pequi (litro) 10,00 
Óleo de mamona (litro) 15,00 a 20,00 
Óleo de indaiá (litro) 10,00 
Sabão de tingui (quilo) 7,00 
Sabão de pequi (quilo) 7,00 
Farinha de mandioca (quilo) 1,50 
Polvilho (quilo) 2,00 

Fonte: pesquisa de campo 2005. 
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ANEXO E – PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 
 

 
•  Programa Nacional de Desenvolvimento dos Territórios Rurais. Trata-se de 

programa sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Objetiva favorecer o 

desenvolvimento regional através de uma abordagem territorial reconhecendo a 

contribuição que os aspectos culturais e a territorialidade podem dar a produção. 

 

•  O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Também no 

âmbito do MDA, mas sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura 

Familiar (SAF), visa o desenvolvimento rural sustentável, promovendo o acesso 

ao crédito e a assistência técnica. 

 

•  O Programa de Compras de Alimentos da Agricultura Familiar. Executado pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Objetiva atingir a inserção dos 

agricultores familiares no mercado através de mecanismos mais éticos e solidários 

de comercialização. 
 


