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I. Diagnóstico do acesso dos povos e
comunidades tradicionais de matriz
africana e povos de terreiro às políticas
de segurança alimentar e nutricional e de
inclusão produtiva.

Lista de abreviaturas e siglas
ACBANTU

Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu

ADA

Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos

AFA

Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia

ATER

Assistência Técnica e Extensão Rural

CadÚnico

Cadastro Único para Programas Sociais

CAF

Cadastro Nacional da Agricultura Familiar

CGMAFs

Comitês Gestores Estaduais da Ação de Distribuição de Alimentos para Povos e
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana

CAISAN

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional

CEN

Coletivo de Entidades Negras

CECOQ/PI

Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Piauí

CNC

Conferências Nacionais de Cultura

CNS

Conselho Nacional de Saúde

CNSAN

Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional

CNDH

Conselho Nacional de Direitos Humanos

CNPC

Conselho Nacional de Política Cultural

CNPCT

Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais

CNPH

Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças (EMBRAPA Hortaliças)

CNPIR

Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial

COMPIR

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Sete Lagoas/MG)

CONAB

Companhia Nacional de Abastecimento

CONAPIR

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

CONAQ

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas

CONSEA

Conselho Nacional de Segurança Alimentar

CP

Comissões Permanentes

DAP

Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

DHAA

Direito Humano à Alimentação Adequada

DPI

Departamento do Patrimônio Imaterial

EAN

Educação Alimentar e Nutricional

EIBIA

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar

EMATER

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

EMPRABA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

FAO

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

FCP

Fundação Cultural Palmares

FGM

Fundação Gregório de Matos

FERAPI

Feira da Reforma Agrária e de Comunidades Quilombolas do Piauí

FIES

Fundo de Financiamento Estudantil

FIPIR

Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial

FNDE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FONSANPOTMA

Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz
Africana

FRUCAN

Federação Religiosa de Umbanda e Candomblé de Sete Lagoas/MG

FUNCEP

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza da Bahia
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FUNAI

Fundação Nacional do Índio

GPTEs

Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos

GTI

Grupo de Trabalho Interministerial

GTIT

Grupo de Trabalho Interdepartamental para Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros

IA

Insegurança Alimentar

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INCRA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INRC

Inventário Nacional de Referências Culturais

IPEA

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

LOSAN

Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional

MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MDA

Ministério do Desenvolvimento Agrário

MDH

Ministério de Direitos Humanos

MDSA

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

MDS

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEC

Ministério da Educação

MinC

Ministério da Cultura

MJC

Ministério de Justiça e Cidadania

MROSC

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

MS

Ministério da Saúde

OIT

Organização Internacional do Trabalho

ONU

Organização da Nações Unidas

PAA

Programa de Aquisição de Alimentos

PBF

Programa Bolsa Família

PCT

Povos e comunidades tradicionais

PIDESC

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

PLANAPIR

Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial

PLANSAN

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

PMAF

Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana

PNC

Plano Nacional de Cultura

PMPIR

Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Sete Lagoas/MG)

PNDH

Programa Nacional dos Direitos Humanos

PNPIR

Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial

PLANSAN

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

PNAE

Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNPI

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial

PNSAN

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

PNUD

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PPA

Plano Plurianual

PRONAF

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

RM

Região Metropolitana

SAI

Sistemas Agroecológicos Integrados

SAN

Segurança Alimentar e Nutricional

SEAD

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário

SECULT

Secretaria Estadual de Cultura da Bahia
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SEDES

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da Bahia

SEDUR

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano da Bahia

SEPPIR

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

SESAN

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

SESOL

Superintendência Estadual de Economia Solidária da Bahia

SETRE

Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia Superintendência
Estadual de Economia Solidária (SESOL/BA).

SINAPIR

Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial

SISAN

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

SISPLANSAN

Sistema de Monitoramento do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

SM

Salário Mínimo

SNC

Sistema Nacional de Cultura

SNIIC

Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais

SNPC

Sistema Nacional de Patrimônio Cultural

SPU

Secretaria de Patrimônio da União

STF

Supremo Tribunal Federal

SUCAB

Superintendência de Construções Administrativas da Bahia

UESPI

Universidade Estadual do Piauí

UFBA

Universidade Federal da Bahia

UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais

UFPA

Unidades Familiar de Produção Agrária

UFPI

Universidade Federal do Piauí

UnB

Universidade de Brasília

UNESCO

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura

UNINOVAFAPI

Centro Universitário de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí
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1. Apresentação
Este documento técnico é o terceiro produto da consultoria especializada
para auxiliar na implementação de políticas públicas de segurança alimentar e
nutricional (SAN) para os povos e comunidade de matriz africana e de terreiros,
inscrita no âmbito do “Projeto Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Povos
e Comunidades Negras Tradicionais (BRA/13/020)”, executado pela Secretaria
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) do Ministério de Direitos
Humanos (MDH), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Consiste na apresentação dos resultados do diagnóstico
do acesso dos povos e comunidades de matriz africana e povos de terreiro às
políticas de SAN e de inclusão produtiva, apontando dificuldades, obstáculos e
gargalos na gestão dessas políticas, em âmbito federal, e na sua relação com a
sociedade civil e entes federados.
O documento foi organizado em dois capítulos. O primeiro capítulo é dedicado
a uma contextualização geral da governança da SAN, em âmbito federal, contendo
breve exposição dos principais conceitos, arcabouço legal, políticas, planos,
instâncias de participação e controle social, considerando-se a inter-relação dessa
agenda com a temática da inclusão produtiva.
No segundo capítulo apresentamos os resultados do diagnóstico, utilizando-se
como principal referência na identificação do rol de políticas incidentes as ações e
as iniciativas estabelecidas no I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) e nos
Planos Nacionais de SAN (PLANSAN). Realizou-se, assim, consultas aos sítios
eletrônicos e as bases de dados dos órgãos federais participantes desses planos,
além pesquisas junto ao Sistema de Monitoramento do PLANSAN (SISPLANSAN)1.
Convém observar a sobreposição de compromissos e iniciativas estabelecidos
nesses planos, centrando-se o documento no diagnóstico do acesso às políticas
de SAN e inclusão produtiva e na indicação dos principais obstáculos e gargalos na
gestão das políticas identificadas.
Também foram considerados os insumos indicados no Termo de Referência da
consultoria, abaixo listados, em parte atualizados de forma a abarcar referências
mais recentes, a exemplo dos documentos relativos à 5ª Conferência de Segurança
Alimentar e Nutricional (V CNSAN) e ao II PLANSAN (2016-2019).
1 O SISPLANSAN é a principal ferramenta de acompanhamento da execução das metas do
PLANSAN, onde semestralmente ou anualmente, os órgãos federais integrantes da Câmara Interministerial de SAN (CAISAN) prestam informações sistematizadas sobre a execução das suas
respectivas metas.
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Insumos do Termo de Referência do Projeto “Apoio ao desenvolvimento
sustentável dos povos e comunidades negras tradicionais” (BRA/13/020)
1. “I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana”, SEPPIR, 2013.
2. “Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, assim se
reconhecem e recomendam que o Estado Brasileiro os reconheçam como tal”,
Moção aprovada na III CONAPIR, 2013.
3. Decreto 6.040/2007, que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.
4. Cartilha LOSAN: Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei nº 11.346,
de 15 de setembro de 2006.
5. Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Revisado –
2012/2015. MDS/CAISAN
6. Balanço das Ações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional:
PLANSAN 2012/2015
7. Relatório da 4ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional:
8. “Mapeando o Axé – Pesquisa Socioeconômica e Cultural das Comunidades
Tradicionais de Terreiro”, 2010/2011. Realização: MDS, UNESCO e SEPPIR.
9. Regulamentos do Programa de Aquisição de Alimentos: Art. 19 da Lei nº
10.696, de 02 de julho de 2003; Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 e
Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012.
10. Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que institui a Política Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma
Agrária.
11. Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para
a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais.
Tendo em vista as especificidades da realização do Direito Humano à Alimentação
Adequada (DHAA) pelos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
compreendeu-se a necessidade de reunir subsídios sobre as políticas orientadas
ao Patrimônio Cultural relativo ao segmento, principalmente as políticas incidentes
aos territórios tradicionais, dimensão fundamental e de natureza intrínseca a SAN
e a inclusão produtiva.
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Nessa mesma direção, optou-se por iniciar o Capítulo 2 com a apresentação
das informações relacionadas à dimensão territorial, facultando-se, assim, a lógica
de exposição de temáticas adotadas no I Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (20132015) e nos Planos Nacionais de SAN.
Também foram consideradas, subsidiariamente, as demandas e as reivindicações
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros expressas nas
Conferências Nacionais de SAN (CNSANs) e em reuniões do Conselho Nacional
de SAN (CONSEA), entre outras informações e insumos reunidos ao longo do
Produto 1 e Produto 2 dessa consultoria2.
Cumpre observar algumas dificuldades para a elaboração do diagnóstico,
relacionadas à escassez de informações e à ausência de dados desagregados,
principalmente com relação às políticas orientadas aos povos e comunidades de
matriz africana e de terreiros associadas a outros públicos, a exemplo das políticas
voltadas para o conjunto de povos e comunidades tradicionais (PCTs) e/ou grupos
populacionais específicos.
As bases de dados disponíveis sobre a condução dessas políticas, a exemplo
do SISPLANSAN, não dispõem de informações indexadas aos fins pretendidos
pelo presente diagnóstico, dificultando e/ou inviabilizando o levantamento das
informações desejadas. Além disso, alguns sistemas de informação do Governo
Federal encontram-se em estágio preliminar de implantação, a exemplo do Sistema
Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), constituído para aglutinar
diversos bancos de dados, mas que cujas informações atualmente disponíveis se
limitam ao cadastro feito espontaneamente por órgãos da administração pública,
entidades culturais e profissionais da área cultural, resultando em um conjunto
exíguo de informações.
Também se constituíram como fatores de limitação as bases de dados do
Governo Federal que agregam informações de natureza confidencial, indisponíveis
para consulta, a exemplo da concessão de benefícios assistenciais vinculados à
Previdência Social.
Em janeiro de 2017 foi disponibilizado, a pedido, via comunicação eletrônica,
pela SEPPIR, informações extraídas da base de microdados do Cadastro Único
de Informações Sociais (CadÚnico), até então indisponíveis para consulta
2 O Produto 1 da consultoria consistiu no levantamento e na sistematização das demandas e
reivindicações dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros durante as Conferências
de SAN, Conferências de Promoção da Igualdade Racial e reuniões do CONSEA e seus comitês
temáticos. O Produto 2 abrangeu o levantamento de dados de mapeamento de 5 (cinco) redes de
produção, abastecimento e consumo dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
nas cinco regiões do país, relacionando-as com suas respectivas culturas alimentares.
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pública. Foram encaminhados microdados filtrados para famílias pertencentes
a “comunidade de terreiro”, de forma desvinculada das informações de caráter
pessoal e confidencial3.
A Portaria n.º 192, de 19 de maio de 2017, do Ministério de Desenvolvimento
Social e Agrário (MDSA), autorizou a publicização de parte das informações da
base de microdados do CadÚnico para fins de pesquisa. No entanto, optouse pela análise dos microdados encaminhados pela SEPPIR, os quais agregam
informações sobre a evolução cadastral das famílias pertencentes a comunidade de
terreiro, indisponíveis à consulta pública. Considerou-se assim a relevância dessa
informação para a avaliação dos resultados das estratégias do Governo Federal
para um maior alcance cadastral do segmento no âmbito do CadÚnico. Além
disso, o recorte temporal dos microdados do CadÚnico disponíveis para consulta é
coincidente com as informações disponibilizadas pela SEPPIR, avaliando-se como
desnecessária a consulta de duas bases de dados idênticas.
Destaca-se, por fim, que buscou-se indicar, tanto quanto possível, ações e
políticas de promoção da SAN e da inclusão produtiva orientadas aos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros planejadas para os próximos anos.

3

Família pertecente a “Comunidade de Terreiro” é classificação adotada no CadÚnico.
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2. Os povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros e o direito humano
à alimentação adequada

2.1. Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional
Em 15 de setembro de 2006 foi aprovada e sancionada a Lei n.º 11.346/2006,
também conhecida como Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional
(LOSAN), que estabelece as diretrizes para a criação e o funcionamento do Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e assegura a população
brasileira a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
O conceito de DHAA tem origem no Artigo 11º, §1º, do Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), adotado pela Resolução
n.º 2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), em 16 de
dezembro de 1966, ratificado pelo Brasil, por meio do Decreto n.º 591, de 06 e
julho de 1992.
Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito
de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e
para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições
de vida. Os Estados-partes tomarão medida apropriadas para
assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse
sentido, a importância essencial da cooperação internacional
fundada no livre consentimento (PIDESC, 1966, Artigo 11º, §1º).
No ano de 1996, durante a realização da Cúpula Mundial da Alimentação (CMA)
– World Food Summit (WFS) –, em Roma, a Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura (FAO) referendou os debates sobre a SAN ensejados
pelo PIDESC, ressaltando a estreita ligação entre o DHAA e a SAN. De acordo com
o relatório da FAO:
O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente
a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito,
quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a
alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade
adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais
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do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna e plena
nas dimensões física e mental, individual e coletiva4.
Essa definição incorpora todos os elementos normativos detalhados no
Comentário Geral 12 sobre o artigo 11º do PIDESC/1966, segundo o qual o
direito à alimentação adequada se realiza quando todo homem, mulher e criança,
sozinho ou em comunidade, tem acesso físico e econômico, ininterruptamente, a
uma alimentação adequada ou aos meios necessários para sua obtenção5.
No Brasil desde 04 de fevereiro de 2010 o DHAA está assegurado entre os
direitos sociais da Constituição Federal de 1988, com a aprovação da Emenda
Constitucional n.º 64 que introduziu, no Título II: Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, Capítulo II: Dos Direitos Sociais, Artigo 6º, o direito à alimentação.
Em seu Artigo 3º, a LOSAN estabelece a seguinte definição de SAN:
A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer
o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica
e socialmente sustentáveis.
A LOSAN também estabelece, em seu Artigo 2º, que “a alimentação adequada
é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana
e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal,
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população”, levandose em conta “as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais”,
assegurando-se, assim, a plena inclusão cidadã dos diversos grupos e segmentos
que compõem a população brasileira.
No que se refere aos grupos e segmentos culturalmente diferenciados, o
respeito as suas especificidades também vai de encontro ao exposto no Artigo
4º da LOSAN, que trata da abrangência da SAN e que, em seus Incisos III e IV,
estabelece “a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população,
incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de
4 Fonte: BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A Trajetória Histórica da Segurança
Alimentar na Agenda Política Nacional: Projetos, Descontinuidades e Consolidação. Brasília,
2014.
5 Fonte: LEÃO, Marília (Org.). O Direito Humano à Alimentação Adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos
(ABRANDH). Brasília, 2013.
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vulnerabilidade social”; e, “a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional
e tecnológica dos alimentos bem como seu aproveitamento, estimulando práticas
alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica, racial e
cultural da população”, respectivamente.
A LOSAN representa, portanto, uma das principais conquistas da sociedade
brasileira no tocante à realização do DHAA, sendo também considerada um
importante marco no campo das políticas de SAN. Com a aprovação da LOSAN,
iniciou-se no país a construção de um sistema público e intersetorial de SAN,
articulado entre os entes federados, a sociedade civil e as instituições privadas,
com ou sem fins lucrativos, afetas à SAN, estimulando, por meio do SISAN, a
integração e a concatenação dos esforços para a promoção da SAN e a realização
progressiva do DHAA.

2.2. Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Em linhas gerais podemos descrever o Sistema Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (SISAN) como uma ampla rede de articulação entre os entes
federados, a sociedade civil e as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos,
afetas à SAN, que tem como objetivo a estruturação de processos e mecanismos
de promoção da gestão participativa, de integração e de intersetorialidade das
ações e políticas de SAN.
Desde a aprovação da LOSAN, o poder público, em colaboração com a sociedade,
vem reunindo esforços para a implantação e a estruturação do SISAN. No ano de
2015 todos os Estados da federação e o Distrito Federal já estavam aderidos ao
sistema, além de diversos Municípios de todas as regiões do país6.
Consoante os Artigos 8º e 9º da LOSAN, o SISAN é regido pelos seguintes
princípios e diretrizes:
Art. 8º O SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios:
I – Universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer
espécie de discriminação;
II – Preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas;
III – Participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento
e controle das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as
esferas de governo; e
6 Para mais informações, conferir: http://mds.gov.br/caisan-mds/monitoramento-da-san/mapasan acesso em 08/06/2017.
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IV – Transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e
dos critérios para sua concessão.
Art. 9º O SISAN tem como base as seguintes diretrizes:
I – Promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais
e não-governamentais;
II – Descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as
esferas de governo;
III – Monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo
de gestão das políticas para a área nas diferentes esferas de governo;
IV – Conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação
adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da
população;
V – Articulação entre orçamento e gestão; e
VI – Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos.
Em seu Artigo 11º, a LOSAN estabelece as partes integrantes do SISAN e as
suas respectivas atribuições e competências:
Art. 11º Integram o SISAN:
I – a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), instância
responsável pela indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da Política e do
Plano Nacional de Segurança Alimentar, bem como pela avaliação do SISAN;
II – o Conselho nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), órgão
de assessoramento imediato ao Presidente da República, responsável pelas seguintes
atribuições:
a) convocar a CNSAN, com periodicidade não superior a 4 (quatro) anos, bem
como definir seus parâmetros de composição, organização e funcionamento,
por meio de regulamento próprio;
b) propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da
CNSAN, as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se requisitos orçamentários
para sua consecução;
c) articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os
demais integrantes do Sistema, a implementação e a convergência de ações
inerentes à Política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
d) definir, em regime de colaboração com a Câmara Interministerial de

17

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), os critérios e procedimentos de
adesão ao SISAN;
e) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades
congêneres de segurança alimentar e nutricional nos Estados, no Distrito
Federal e nos Municípios, com a finalidade de promover o diálogo e a
convergência das ações que integram o SISAN;
f) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na
implementação de ações públicas de segurança alimentar e nutricional;
III – a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN),
integrada por Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas
afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional, com as seguintes atribuições,
dentre outras:
a) elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a Política e o Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas,
fontes de recursos e instrumentos de acompanhamento, monitoramento e
avaliação de sua implementação;
b) coordenar a execução da Política e do Plano;
c) articular as políticas e planos de suas congêneres estaduais e do Distrito
Federal;
IV – os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na
adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN.
§ 1º A CNSAN será precedida de conferências estaduais, distrital e municipais,
que deverão ser convocadas e organizadas pelos órgãos e entidades congêneres
nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, nas quais serão escolhidos os
delegados à Conferência Nacional.
§ 2º O CONSEA será composto a partir dos seguintes critérios:
I – 1/3 (um terço) de representantes governamentais constituído pelos Ministros
de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da
segurança alimentar e nutricional;
II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil escolhidos a partir de
critérios de indicação aprovados na CNSAN; e
III – observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âmbito federal
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afins, de organismos internacionais e do Ministério Público Federal.
§ 3º O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da
sociedade civil, indicado pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e
designado pelo Presidente da República.
§ 4º A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, será
considerada serviço de relevante interesse público e não remunerada.
Pode-se dizer, em termos sucintos, que o SISAN possui três mecanismos
principais de coordenação e de funcionamento, os quais conformam, em regime
de colaboração, a governança da agenda da SAN no Brasil:
I. A Conferência Nacional de SAN (CNSAN): instância responsável pela avaliação
do SISAN e pela indicação ao Conselho Nacional de SAN (CONSEA) das diretrizes
e prioridades da Política e do Plano Nacional de SAN.
II. CONSEA: instância de interlocução continuada entre o governo e a sociedade
civil nas questões relacionadas à SAN, na esfera federal, e órgão de assessoramento
imediato da Presidência da República.
III. A Câmara Interministerial de SAN (CAISAN): instância governamental
responsável pela coordenação e pelo monitoramento intersetorial das políticas de
SAN na esfera federal.
Para regulamentar a LOSAN e criar as instâncias e os instrumentos previstos no
seu escopo, editou-se o Decreto n.º 7.272, de 27 de agosto de 2010, que ratifica
a criação do SISAN, institui a Política Nacional de SAN (PNSAN) e estabelece os
parâmetros para a elaboração do PLANSAN, definindo-se, também, os requisitos
mínimos para a adesão dos entes federados.
À CAISAN coube a elaboração Resolução nº 09, de 13 de setembro de 2011,
que dispõe sobre os procedimentos e o conteúdo dos termos para adesão dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao SISAN, observado o princípio
constitucional da autonomia político-administrativa, não havendo, até o presente
momento, regulamentação específica para a adesão das instituições privadas, com
ou sem fins lucrativos, afetas à SAN.

2.3. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional
A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) foi
instituída pelo Decreto n.º 6.273, de 23 de novembro de 2007, com o objetivo de

19

promover a articulação e a integração dos órgãos e das entidades da administração
pública federal, afetos à SAN, por meio das seguintes atribuições e competências:
I - elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA:
a) a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando as
suas diretrizes e os instrumentos para sua execução; e
b) o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando metas,
fontes de recursos e instrumentos de acompanhamento, monitoramento e
avaliação de sua execução;
II - coordenar a execução da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, mediante:
a) interlocução permanente entre o CONSEA e os órgãos de execução;
b) acompanhamento das propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual;
III - monitorar e avaliar, de forma integrada, a destinação e aplicação de recursos
em ações e programas de interesse da segurança alimentar e nutricional no plano
plurianual e nos orçamentos anuais;
IV - monitorar e avaliar os resultados e impactos da Política e do Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional;
V - articular e estimular a integração das políticas e dos planos de suas congêneres
estaduais e do Distrito Federal;
VI - assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das recomendações
do CONSEA pelos órgãos de governo, apresentando relatórios periódicos;
VII - definir, ouvido o CONSEA, os critérios e procedimentos de participação no
SISAN; e
VIII - elaborar e aprovar o seu regimento interno.
A CAISAN possui a seguinte estrutura organizacional: I - Pleno Ministerial; II Presidência; III - Pleno Executivo; IV - Secretaria-Executiva; V - Comitês Técnicos;
e VI - Comitês Gestores.
A CAISAN é presidida pelo Secretário-Geral do CONSEA, tendo como membros
os representantes governamentais, titulares e suplentes, no CONSEA. O Pleno
Ministerial é composto pelos conselheiros titulares do CONSEA e o Pleno Executivo,
pelos suplentes, conforme disposto no Artigo 3º do Decreto 6.273/2007, com
base no Artigo 11º da LOSAN.
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Atualmente a CAISAN é composta pelos seguintes órgãos e representantes
governamentais:
Tabela 1. Representantes Governamentais na CAISAN7
ÓRGÃO
Casa Civil da Presidência da República
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
Companhia Nacional de Abastecimento
Ministério das Cidades

REPRESENTANTES NA CAISAN
Titular: Eliseu Padilha
Suplente: Fabiana Cardoso Martins de Souza
Titular: Osmar Terra
Suplente: Caio Tibério Dornelles da Rocha
Titular: Blairo Maggi
Suplente:
Titular: Bruno Araújo

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento

Suplente:
Titular: José Ricardo Ramos Roseno

Agrário

Suplente: Everton Augusto Paiva

Ministério da Educação
Ministério da Fazenda
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
Ministério da Integração Nacional
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério das Relações Exteriores

Titular: José Mendonça Bezerra Filho
Suplente:
Titular: Henrique Meirelles
Suplente: Gabriela Lopes Souto
Titular: José Sarney Filho
Suplente: Juliana Ferreira Simões
Titular: Dyogo Oliveira (interino)
Suplente: Rejane Rodrigues de Carvalho
Titular: Ricardo José Magalhães Barros
Suplente:
Titular: Ronaldo Nogueira
Suplente:
Titular: Helder Barbalho
Suplente: Marcelo Nasser Loureiro
Titular: Gilberto Kassab
Suplente:
Titular: José Serra

A Secretaria-Executiva da CAISAN atualmente é exercida pela Secretaria
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) do Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).

7 Fonte: http://mds.gov.br/caisan-mds/caisan-nacional/composicao-caisan acesso em
26/04/2017. Cumpre registrar que as informações sobre os órgãos e os representantes governamentais junto CAISAN, embora extraídas de sítio eletrônico oficial, nos parecem desatualizadas,
indicando nomes de pastas extintas e de representantes governamentais desempossados dos
seus cargos.
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2.4. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) é uma
instância de interlocução continuada entre o Estado e a sociedade, de caráter
consultivo e de assessoramento imediato à Presidência da República, que visa
promover a participação e o controle social das ações e políticas de SAN.
O CONSEA foi criado em 1993, desativado em 1995 e recriado em 2003.
Desde a sua recriação diferentes legislações embasam a sua existência e o seu
funcionamento. Com a aprovação da LOSAN, o CONSEA passou a integrar o
SISAN, fortalecendo o papel do conselho no controle social das políticas de SAN e
na exigibilidade da realização do DHAA.
Com a edição do Decreto n.º 6.273/2007, estabeleceu-se a atual regulamentação
do CONSEA, dispondo-se sobre a sua competência, composição e formas de
funcionamento.
Consoante o Artigo 2º do Decreto n.º 6.272/2007, compete ao CONSEA
convocar e definir parâmetros para a realização das Conferências Nacionais de
SAN; estimular a criação de órgãos e entidades congêneres de SAN nos Estados,
no Distrito Federal e nos Municípios; manter articulação permanente com outros
conselhos nacionais relativos às ações associadas à SAN, bem como instituições
estrangeiras; exercer controle social e atuar na formulação, no monitoramento e
na avaliação do SISAN e das políticas de SAN.
Dada a sua natureza consultiva e de assessoramento imediato à Presidência
da República, o CONSEA não é e nem pode ser gestor de políticas públicas e
as atividades dos conselheiros não são remuneradas. Não se deve confundir
participação e controle social com delegação de responsabilidades, sendo
as políticas de SAN e a realização do DHAA uma obrigação de competência
concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em
colaboração com a sociedade.
A composição do CONSEA obedece ao disposto no Artigo 3º do Decreto
n.º 6.272/2007, cuja redação foi alterada pelo Decreto n.º 8.743/2016, sendo
reservado dois terços dos assentos para os conselheiros representantes da
sociedade civil e um terço para os representantes governamentais.
Regista-se, ainda, a presença, na qualidade de observadores, de representantes
de conselhos de âmbito federal afins, de organismos internacionais, do Ministério
Público Federal, da Defensoria Pública da União, de autarquias federais, de
agências reguladoras federais, de empresas públicas federais, de organizações
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não governamentais, de associações empresariais, de frentes parlamentares, de
fundações privadas, de entidades privadas sem fins lucrativos e de outros tipos de
organizações afins, indicados pelos titulares das respectivas instituições, mediante
convite formulado pelo Presidente do CONSEA.
Os conselheiros representantes da sociedade civil possuem mandato de dois
anos e são indicados, com base nos critérios estabelecidos pela CNSAN, pelas
entidades e organizações dos movimentos sociais e pelos especialistas em áreas
afetas à SAN, e precisam ter a sua indicação homologada pelo MDSA e confirmada
pela Presidência da República.
No que diz respeito à participação dos povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros, destaca-se a reserva de assento no CONSEA para entidades e
organizações representantes do segmento, conforme deliberação da CNSAN.
Atualmente, o assento reservado está titularmente ocupado pela Rede Nacional
de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (RENAFRO), tendo o Fórum Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana
(FONSANPOTMA) como suplente8.
Ainda com relação à inserção de grupos populacionais específicos, destaca-se,
na recriação do CONSEA, a conquista de espaços estratégicos e diferenciados
para a população negra e para os PCTs. Estão atualmente em funcionamento
no CONSEA seis Comissões Permanentes (CP), de caráter temático, sendo duas
especialmente voltadas para essas populações (CP 5 e CP 6), além da Comissão de
Presidentes de CONSEAs Estaduais9.
– CP 1. SISAN e Macrodesafios Nacionais e Internacionais;
– CP 2. Ambientes Alimentares e Nutrição;
– CP 3. Produção, Abastecimento e Alimentação Adequada e Saudável;
– CP 4. Direito Humano à Alimentação Adequada;
– CP 5. SAN de Populações Negras e Povos e Comunidades Tradicionais;
– CP 6. SAN dos Povos Indígenas;
– CPCE. Comissão dos Presidentes dos CONSEAs Estaduais.
Como parte integrante da estrutura básica da Presidência da República, o
CONSEA conta com o apoio técnico-administrativo e financeiro da Secretária-geral
8 A lista com o nome dos conselheiros eleitos para o mandato 2017-2018 encontra-se disponível em http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-informacao/institucional/quem-equem-1/gestao-2017-2019/conselheiros-da-sociedade-civil acesso em 02/05/2017
9 Fonte: http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-permanetes acesso em 01/09/2017.
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da Presidência da República e do MDSA, apresentando a seguinte organização
interna:
a) Presidência: obrigatoriamente exercida por um representante da
sociedade civil, indicado pelo CONSEA entre seus membros e designado
pelo Presidente da República. Constituem-se como atribuições da
Presidência do CONSEA: zelar pelo cumprimento das deliberações do
CONSEA; representar externamente o CONSEA; convocar, presidir e
coordenar as reuniões do CONSEA; manter interlocução permanente com
a CAISAN; convocar reuniões extraordinárias, juntamente ao SecretárioGeral; propor e instalar Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho,
designando o coordenador e os demais membros, estabelecendo prazo
para apresentação de resultados dos trabalhos.
b) Plenário: instância deliberativa e decisória do CONSEA, composta
pelos membros do conselho, titulares ou suplentes, que funciona com
base em sessões ordinárias bimestrais e sessões extraordinárias, tendo
os membros no exercício da titularidade direito a um voto, enquanto os
suplentes têm direito apenas à voz.
c) Secretaria-Geral: exercida por Ministro de Estado, sendo sua atribuição
presidir a CAISAN; submeter as diretrizes e as propostas emanadas
do CONSEA à análise da CAISAN; manter o CONSEA informado
sobre a apreciação, pela CAISAN, das propostas encaminhadas pelo
conselho; acompanhar a análise e o encaminhamento das propostas e
recomendações aprovadas pelo CONSEA, nas instâncias responsáveis,
apresentando relatório ao conselho; instruir grupos de trabalho
interministeriais para estudar e propor ações governamentais integradas
relacionadas às propostas encaminhadas pelo CONSEA; substituir o
Presidente do CONSEA em seus impedimentos;
d) Secretaria-Executiva: composta por membros do poder público e
tendo como principal atribuição prover as condições necessárias ao bom
andamento das atividades conselho, prestando apoio técnico-logístico
e administrativo a partir de recursos consignados diretamente no
orçamento da Presidência da República;
e) Comissões Permanentes: comissões de caráter permanente e
de reuniões periódicas, dedicadas a debater e a elaborar propostas
sobre temáticas específicas para apreciação no Plenário do CONSEA,
compostas por coordenador e conselheiros representantes da sociedade
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civil, designados pelo Presidente do CONSEA e secretariados por técnicos
vinculados ao poder público;
f) Grupos de Trabalho: grupos de caráter temporário, dedicados a debater
e a elaborar propostas sobre questões específicas que ultrapassarem os
limites das Comissões Permanentes, formados por recomendação ou
referendo do Plenário do CONSEA.
Conforme previsto no Regimento Interno, o CONSEA realiza anualmente pelo
menos seis reuniões plenárias, a cada dois meses ou, excepcionalmente, a cada
mês, conforme planejamento anual. Os temas das plenárias são previamente
definidos, podendo ser revistos ao longo do ano e sendo previamente analisados
pelas Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho, os quais elaboram propostas
e pareceres para apreciação e deliberação por parte do Plenário.
As propostas e as decisões colegiadas aprovadas no Plenário do CONSEA são
expressas por meio dos seguintes instrumentos, estabelecidos pela Resolução n.º
3 de 7, de junho de 2005, do CONSEA:
I - Resolução, quando se tratar de deliberação sobre diretrizes, políticas, planos
de ação, projetos e regimento interno do CONSEA, e ainda sobre estratégias de
articulação e mobilização dos conselhos regionais, estaduais e municipais e sociedade
civil organizada, no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
II - Recomendação, quando se tratar de proposição relativa à legislação ou iniciativas
legislativas e às diretrizes, programas, projetos e ações do Governo Federal, Empresas,
Universidades, Entidades e ONGs voltados à segurança alimentar e nutricional.
Além desses dois instrumentos, o CONSEA, enquanto órgão de assessoramento
da Presidência da República, também dispõe da “Exposição de Motivos”, documento
dirigido ao Presidente da República, por meio do qual o Conselho apresenta as
suas considerações e o seu posicionamento sobre fatos e situações determinados.

2.5. Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
As conferências nacionais podem se apontadas como um dos principais
mecanismos de participação e de oitiva da sociedade civil na construção de
pactos e de consensos voltados à elaboração, implementação e monitoramento
das políticas públicas, possibilitando, ainda, a inclusão de atores e de perspectivas
tradicionalmente excluídos dos espaços de debate e de tomada das decisões
políticas.
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Historicamente as conferências nacionais tiveram início no Brasil na década de
1930, quando Getúlio Vargas convocou as primeiras Conferências de Saúde e de
Educação. Mas foi partir do ano de 2003 que elas se tornaram um instrumento
sistemático de gestão participativa, além de promover uma maior articulação entre
os entes federados no planejamento, desenvolvimento e integração das políticas
públicas.
Embora cada conferência estabeleça critérios específicos quanto à sua
abrangência e formas de organização, de maneira geral elas têm se caracterizado
como “processos participativos de interlocução entre Estado e sociedade,
convocados pelo Poder Executivo e desenvolvidos em etapas interconectadas, a
partir da escolha de representantes e da formulação de propostas para políticas
públicas” (SOUZA, 2013: 26).
Com relação às CNSANs, pode-se dizer que essas se inscrevem dentro desse
marco geral, havendo, desde a sua primeira edição, no ano de 1994, a realização
de etapas interconectadas, em distintos âmbitos e recortes territoriais (municipal,
distrital e estadual, microrregional, mesorregional, etc.), e tendo a etapa nacional
como ponto de culminância do processo conferencial. Até o presente momento, já
foram realizadas no país cinco CNSANs, conforme sintetiza a tabela abaixo.
Tabela 2. As Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional
I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Local: Brasília/DF

Data: 27 a 30 de julho de 1994

Público: cerca de 2.000, entre delegados, convidados e observadores
Etapas Preparatórias:
- Conferências Municipais, Microrregionais, Regionais, Estaduais e Distrital
Tema: Fome, questão nacional
Principais Documentos Incidentes:
-Documento Programático (Equipe de Sistematização I CNSAN e Comitês Estaduais);
-Declaração Política em Defesa de uma Política Nacional de Segurança Alimentar (Plenária Final da I CNSAN).
II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Local: Olinda/PE

Data: 17 a 20 de março de 2004

Público: cerca de Cerca de 1.400 delegados, convidados e observadores
Tema: A construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
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Etapas Preparatórias:
-Conferências municipais, regionais, estaduais e distrital.
Principais Documentos Incidentes:
-Decreto de Convocação da II CNSAN;
-Regimento;
- Princípios e Diretrizes de uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional: Textos de Referência da II Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
-Relatório Final da II CNSAN.
III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Local: Fortaleza/CE

Data: 03 a 06 de junho de 2007

Público: cerca de 1.800 pessoas, sendo 1.333 delegados da sociedade civil e de governos (federal, estadual e
municipal), 360 convidados nacionais e 70 convidados internacionais oriundos de 23 países
Tema: Por um Desenvolvimento Sustentável com Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
Etapas Preparatórias:
-Eventos em todos os estados e no distrito federal tais como oficinas, seminários e conferências municipais, subregionais, estaduais.
Principais Documentos Incidentes:
-Decreto de Convocação da III CNSAN;
-Documento-Base (Elaborado por meio de oficinas, reuniões e debates e nas instâncias e plenárias do CONSEA)
-Sistematização às Contribuições do Documento-Base (Contribuições das Conferências Estaduais)
- Relatório Final da III CNSAN
IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Local: Salvador/BA

Data: 07 a 10 de novembro de 2011

Público: 1.996 pessoas, dentre representações governamentais e da sociedade civil, categorizadas da seguinte forma:
Delegados eleitos nas Conferências Estaduais; Delegados natos (membros do CONSEA); Delegados do Governo
Federal; Convidados nacionais e internacionais (representantes de 30 países); Equipe de apoio; Comissão Organizadora.
Tema: Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos
Etapas Preparatórias:
-Eventos em todos os estados e no distrito federal tais como oficinas, seminários e conferências municipais, subregionais, estaduais;
-I Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da População Negra e dos Povos e Comunidades
Tradicionais (Guarapari – ES, 4 a 6 de setembro);
-I Encontro Nacional de SAN no Contexto da Política de Desenvolvimento Urbano (Brasília – DF, 10 a 12 de agosto).
Principais Documentos Incidentes:
-Decreto de Convocação da IV CNSAN;
-Regimento;
-Documento-Base IV CNSAN;
-Documento de Referência IV CNSAN;
-Cadernos de Discussão IV CNSAN;
-Relatório Final IV CNSAN.
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V Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Local: Brasília/DF

Data: 03 a 06 de novembro de 2015

Público: 2.107 pessoas, entre delegados, convidados e observadores. Participaram da V CNSAN 1.283 delegados natos
e estaduais/distritais, sendo 888 da sociedade civil e 395 governamentais. Dentre os delegados da sociedade civil, 103
eram representantes da população negra, 55 de povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiros,
46 de quilombolas e 45 de povos indígenas. A Conferência contou ainda com 121 convidados internacionais e 208
convidados nacionais
Tema: Comida de verdade no campo e na cidade: por direitos e soberania alimentar
Etapas Preparatórias:
-Conferências municipais, territoriais, regionais, estaduais e do Distrito Federal em todo o país;
-04 Encontros Temáticos;
I – Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional na Amazônia (Belém/PA);
II – A atuação das mulheres na construção da soberania e da segurança alimentar e nutricional (Porto Alegre/RS);
II – Água, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (São Paulo/SP);
IV – Soberania e Segurança Alimentar para População Negra e Povos e Comunidades Tradicionais (São Luís/MA).
-Encontro Internacional com representantes de 30 países.
Principais Documentos Incidentes:
-Decreto de Convocação da V CNSAN;
-Regimento;
-Caderno de Orientações;
-Caderno de Debates;
-Carta Política dos Encontros Temáticos;
-Relatório Final da V CNSAN.

Com a aprovação da LOSAN, estabeleceu-se a CNSAN como parte integrante do
SISAN, conferindo-lhe uma institucionalidade permanente. Desde então a CNSAN
passou a ser uma das instâncias responsáveis pela avaliação do SISAN e pela
indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da PNSAN e do PLANSAN, com
periodicidade não superior a 4 (quatro) anos e sendo precedida pelas conferências
estaduais, distrital, municipais e, em alguns casos, por conferências regionais e
territoriais.
No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
registra-se que, quando da realização das duas primeiras CNSANs, temas específicos
relacionados ao segmento ainda não eram vistos como eixos estruturantes para a
reflexão sobre a SAN e o DHAA, não tendo sido realizados debates ou resultado
propostas específicas orientadas ao segmento.
Após um longo histórico de lutas por reconhecimento e pleno exercício da
cidadania, foi criado, no âmbito do Governo Federal, pelo Decreto de 27 de
dezembro de 2004, modificado pelo Decreto de 13 julho de 2006, a Comissão
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
(CNPCT), instância colegiada de caráter deliberativo e consultivo, que conta com
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a participação dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros e de
outros segmentos representativos das populações tradicionais do país10.
Os trabalhos conduzidos pela CNPCT resultaram na publicação do Decreto n.º
6.040, de 08 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e que estabelece, entre os seus
princípios, “a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades
tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como
base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural
e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”, ordenando
a sua “a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional” (Decreto n.º 6.040/2007, Anexo 1).
Em consonância foi adotado, no âmbito da III CNSAN, realizada em 2007, um
sistema de cotas nas delegações estaduais com o objetivo de garantir a participação
de representantes diretos dos segmentos em maior situação de insegurança
alimentar e nutricional, incluindo-se, nesse espectro, os PCTs. Com base em dados
estatísticos e informações dos órgãos responsáveis, foram definidos quantitativos
de cotas para delegados dos povos indígenas, das comunidades quilombolas,
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros e para a população
negra, além de vagas para a participação como delegados e/ou convidados de
representantes de outros PCTs, de portadores de necessidades alimentares
especiais e de pessoas com deficiência.
A IV CNSAN, realizada em 2011, além de replicar o sistema de cotas adotado na
III CNSAN, também foi precedida de Encontros Nacionais Temáticos que tiveram
como objetivo ampliar a participação e aprofundar a discussão sobre temas
estratégicos relativos à soberania e a promoção da SAN de populações específicas.
Foram realizados o “I Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
da População Negra e dos Povos e Comunidades Tradicionais” (Guarapari – ES,
4 a 6 de setembro) e o “I Encontro Nacional de SAN no Contexto da Política de
Desenvolvimento Urbano” (Brasília – DF, 10 a 12 de agosto). Os documentos finais
resultantes dos dois encontros incidiram sobre a consolidação do DocumentoBase da etapa nacional da IV CNSAN.
A V CNSAN, realizada em 2015, também contou com sistema de cotas. Segundo
os dados apresentados no Relatório Final da V CNSAN, entre os participantes, 1.283
10 Essa instância foi originalmente criada, pelo Decreto de 27 de dezembro de 2004, como
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, tendo a sua
composição, estruturação, competências e funcionamento modificados pelo Decreto de 13 de
julho de 2006, passando, a partir de então, a ser chamada de Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.
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eram delegados natos e estaduais/distritais, sendo 888 da sociedade civil e 395
governamentais. Entre os delegados da sociedade civil, 103 eram representantes
da população negra, 55 de povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
46 de comunidades quilombolas e 45 de povos indígenas. A Conferência contou,
ainda, com 121 convidados internacionais e 208 convidados nacionais.
Na V CNSAN também foram realizados 4 Encontros Temáticos, sendo um dos
encontros voltado à população negra e aos PCTs (“Encontro Temático: Soberania e
Segurança Alimentar para População Negra e Povos e Comunidades Tradicionais”,
realizado nos dias 7 e 8 de outubro de 2015, em São Luís/MA). Cada um dos
encontros resultou em uma Carta Política e um conjunto de propostas, que foram
sistematizados no Caderno de Debate da etapa nacional da V CNSAN.
Pode-se, então, dizer que com aprovação do Decreto n.º 6.040/2007 os povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros lograram a sua inserção, em caráter
definitivo, nas CNSANs, as quais também passaram a contar com estratégias e
espaços diferenciados para o aprofundamento dos debates e a elaboração de
propostas voltadas à promoção da SAN e a conquista da soberania alimentar
relativa ao segmento.

2.6. Política e Plano Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional
O Decreto n.º 7.272/2010, de regulamentação da LOSAN, ratifica a criação do
SISAN, institui a Política Nacional de SAN (PNSAN) e estabelece os parâmetros
para a elaboração do Plano Nacional de SAN (PLANSAN), dispondo sobre os
instrumentos de gestão e os mecanismos de financiamento, monitoramento e
avaliação das políticas de SAN.
Consoante os artigos 3º e 4º do Decreto n.º 7.272/2010, constituem-se como
diretrizes e objetivos da PNSAN:
Art. 3º A PNSAN tem como base as seguintes diretrizes, que orientarão a elaboração
do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional:
I - promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade
para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;
II - promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e
descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e
distribuição de alimentos;
III - instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional,
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pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano
à alimentação adequada;
IV - promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar
e nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais
de que trata o art. 3º, inciso I, do Decreto nº 6.040, de 7 de fevereirº de 2007, povos
indígenas e assentados da reforma agrária;
V - fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção
à saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional;
VI - promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente,
com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção
de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura;
VII - apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar
e nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e
a negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei nº 11.346, de
2006; e
VIII - monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada.
Art. 4º Constituem objetivos específicos da PNSAN:
I - identificar, analisar, divulgar e atuar sobre os fatores condicionantes da insegurança
alimentar e nutricional no Brasil;
II - articular programas e ações de diversos setores que respeitem, protejam, promovam
e provejam o direito humano à alimentação adequada, observando as diversidades
social, cultural, ambiental, étnico-racial, a equidade de gênero e a orientação sexual,
bem como disponibilizar instrumentos para sua exigibilidade;
III - promover sistemas sustentáveis de base agroecológica, de produção e
distribuição de alimentos que respeitem a biodiversidade e fortaleçam a agricultura
familiar, os povos indígenas e as comunidades tradicionais e que assegurem o consumo
e o acesso à alimentação adequada e saudável, respeitada a diversidade da cultura
alimentar nacional; e
IV - incorporar à política de Estado o respeito à soberania alimentar e a garantia do
direito humano à alimentação adequada, inclusive o acesso à água, e promovê-los no
âmbito das negociações e cooperações internacionais.
Segundo determina o Decreto n.º 7.272/2010, compete aos órgãos, as
entidades e as instâncias integrantes do SISAN implementar a PNSAN, por meio
do PLANSAN, o qual deverá ser construído intersetorialmente pela CAISAN, a
cada quatro anos, com base nas prioridades estabelecidas pelo CONSEA, a partir
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das deliberações da CNSAN.
O PLANSAN constitui-se, portanto, como o principal instrumento de
planejamento da ação pública na área da SAN, em âmbito federal, sendo também
elaborado pelos entes federados, aderidos SISAN, nas respectivas esferas, com
periodicidade coincidente aos respectivos planos plurianuais e em sintonia com as
diretrizes nacionais e as proposições das respectivas Conferências de SAN.
Conforme ordena o Decreto nº 7.272/2010, compete à CAISAN construir
intersetorialmente o PLANSAN, com base nas 08 (oito) diretrizes da PNSAN e
nas prioridades estabelecidas pelo CONSEA, a partir das deliberações da CNSAN.
Para além, o Decreto nº 7.272/2010 também determina que o PLANSAN deverá:
I - conter análise da situação nacional de segurança alimentar e nutricional;
II - ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;
III - consolidar os programas e ações relacionados às diretrizes designadas no artigo
3 e indicar as prioridades, metas e requisitos orçamentários para a sua execução;
IV - explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades da União integrantes do
SISAN e os mecanismos de integração e coordenação daquele Sistema com os sistemas
setoriais de políticas públicas;
V - incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões articuladas das
demandas das populações, com atenção para as especificidades dos diversos grupos
populacionais em situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar e nutricional,
respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a equidade de
gênero; e
VI - definir seus mecanismos de monitoramento e avaliação.

2.7. I Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(2012-2015)
O I Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (I PLANSAN, 20122015) foi instituído pela Resolução n.º 1, de 30 de abril de 2012, da CAISAN,
apresentando como uma importante inovação o embasamento dos seus
objetos e metas no Plano Plurianual (PPA 2012-2015), o qual também passou
a ser estruturado por meio de “Programas Temáticos”, trazendo para a esfera do
planejamento público a perspectiva da intersetorialidade11.
11 O PAA (2012-2015) foi estruturado a partir três dimensões: I – Estratégica: elaborada com
base em “Marcrodesafios” que nortearam a visão de longo prazo das ações do Governo Federal;
II – Tática: dimensão relacionada à exequibilidade das transformações almejadas na dimensão
Estratégica, estando vinculada aos Programas Temáticos e os seus respectivos objetivos e metas,
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Tratou-se, portanto, de uma dupla inovação, já que os PPAs anteriores
estavam organizados em ações orçamentárias, sendo o Programa Temático de
SAN (Programa: 2069) um dos primeiros a serem construídos a partir da nova
metodologia adotada no PPA (2012-2015)12.
Em consonância com a perspectiva da intersetorialidade, o I PLANSAN (20122015) também pautou a realização de ações afetas à SAN por meio de outros
Programas Temáticos do PPA (2012-2015), a exemplo dos programas “Agricultura
Familiar” (Programa 2012) e “Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade
Racial” (Programa 2034).
No ano de 2012, instituiu-se, no âmbito da CAISAN, o Comitê Técnico de
Monitoramento do PLANSAN, de caráter permanente, composto por órgãos federais
participantes da CAISAN e por representante da sociedade civil no CONSEA. A
partir dos trabalhos conduzidos pelo Comitê, avaliou-se que o I PLANSAN (20122015) possuía muitas metas, o que dificultava o seu monitoramento, propondo-se
a revisão do Plano, sem o prejuízo da sua amplitude original, e a construção de
novos instrumentos de monitoramento.
Para tanto, organizou-se, em 2013, Oficinas Intersetoriais para cada uma das
oito diretrizes constantes no Plano que resultaram na reorganização do I PLANSAN
(2012-2015) em 38 objetivos e 144 metas anualizadas.
A partir da realização das Oficinas, também foi criado o Sistema de Monitoramento
do PLANSAN (SISPLANSAN), por meio do qual, semestralmente ou anualmente,
os órgãos participantes passaram a prestar informações sistematizadas sobre a
execução das suas respectivas metas.
Segundo informações disponíveis no SISPLANSAN, I PLANSAN (2012-2015)
materializados pelas iniciativas correspondentes; III – Operacional: dimensão relacionada à eficiência no sentido da otimização quanto à aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos
produtos entregues à sociedade. Dessa maneira, os “Macrodesafios” orientaram a formulação
dos Programas do PAA (2012-2015), os quais foram elaborados por meio de quatro instrumentos
principais: I – Programas Temáticos; II – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado;
III – Empreendimentos Individualizados como Iniciativa e; IV – Agendas Transversais. Fonte: Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Orientações para elaboração do Plano Plurianual 2012-2015. Brasília, 2011.
12 Os 65 (sessenta e cinco) Programas Temáticos do PPA (2012-2015) foram organizados em
torno de temas abrangentes, incidentes às políticas públicas, desdobrando-se em Objetivos, Metas e Iniciativas. Os Objetivos consistiram na apresentação do que deveria ser realizado, refletindo
as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas, com desdobramento no território. As Metas indicaram os resultados físicos a serem alcançados. E as Iniciativas
as entregas à sociedade de bens e serviços resultantes da coordenação das ações orçamentárias
e demais ações institucionais e normativas, bem como aquelas resultantes da pactuação entre
Estado, sociedade e entes federados voltadas à integração das políticas públicas. Fonte: Brasil.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos. Orientações para elaboração do Plano Plurianual 2012-2015. Brasília, 2011.
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norteou a realização das seguintes ações orientadas e/ou em interface com os
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros:
1. Aprimorar a estratégia de identificação e caracterização das famílias
pertencentes a grupos populacionais diferenciados, bem como as famílias em
situação de extrema pobreza, no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal;
2. Aprimorar, qualificar e acompanhar a oferta de alimentação escolar nas
escolas situadas em áreas onde se encontram as famílias em situação de
extrema pobreza, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais PCTs;
4. Fomentar a participação de povos indígenas, quilombolas e demais PCTs
na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), por meio de ações que
facilitem o acesso deste público ao programa;
5. Ampliar o acesso dos assentados(as) da reforma agrária, das comunidades
quilombolas, indígenas e dos PCTs às políticas de financiamento, fomento,
proteção da produção, garantia de preços e da renda, por meio da construção
de uma proposta de ajuste e qualificação da Declaração de Aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP),
ampliação das entidades emissoras e capacitação dessas comunidades;
6. Adequar os serviços do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária (SUASA) às especificidades de agricultores familiares,
pescadores artesanais, assentados da reforma agrária, povos indígenas,
quilombolas e demais PCTs;
7. Constituir ações coordenadas de identificação de famílias indígenas e
de outros PCTs, elegíveis às ações de fomento e estruturação de produção,
atendendo 25.000 famílias;
8. Apoiar projetos de fomento à produção, especialmente de alimentos,
articulando-os com a oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) para povos indígenas e PCTs, atendendo 25.000 famílias;
9. Apoiar projetos e ações voltadas ao atendimento de povos indígenas e PCTs
que contemplem atividades de formação, de intercâmbio de experiência,
identificação e implementação de práticas produtivas sustentáveis (alimentos,
artesanato, agroextrativismo e outras);
10. Mapear as comunidades tradicionais de terreiro, priorizando as capitais e
regiões metropolitanas13.
13 Trata-se da versão revisada, após as Oficinas Intersetoriais de 2013. Fonte: https://apli-
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2.8. II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(2016-2019)
A partir das experiências e dos aprendizados acumulados pelo Comitê Técnico de
Monitoramento, optou-se, com base na Carta Política e nas propostas priorizadas
pela V CNSAN, pela elaboração de uma nova metodologia para a construção do II
PLANSAN (2016-2019).
Elaborou-se, assim, uma matriz relacionando as propostas priorizadas pela V
CNSAN, as diretrizes da PNSAN e as metas e iniciativas constantes nos Programas
Temáticos do Plano Plurianual (PPA 2016-2019), sugerindo-se a estruturação do II
PLANSAN (2016-2019) em torno dos principais desafios a serem enfrentados ao
longo dos próximos quatro anos.
Nos dias 09 e 10 de março de 2016, foi realizado um seminário para subsidiar
a construção do II PLANSAN (2016-2019), com a participação dos órgãos
que compõem a CAISAN nacional e de representantes da sociedade civil no
CONSEA. Como resultado, foram pactuados as metas e os desafios para compor
o II PLANSAN (2016-2019), bem como incluídas metas vinculadas a agendas
regulatórias estratégicas junto ao Poder Legislativo. Uma versão preliminar do
Plano foi apresentada na XXI Plenária do CONSEA, nos dias 29 e 30 de março de
2016, e a sua versão final foi aprovada pelo Pleno Executivo, em 05 de maio de
2016.
O II PLANSAN (2016-2019) é composto por 9 Desafios, 121 Metas e 99 Ações
Relacionadas, que consistem em:
Desafios: refere-se a uma dimensão mais estratégica do Plano, expressando
de forma direta quais os desafios que precisam ser enfrentados no campo da
SAN;
Metas: refere-se a um resultado final a ser alcançado nos próximos quatro
anos, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa;
Ações Relacionadas: refere-se aos meios necessários para o alcance das
metas.
A nova metodologia utilizada na construção do II PLANSAN (2016-2019)
também buscou associar cada um dos 9 Desafios às diretrizes da PNSAN,
indicando-se as áreas temáticas das políticas públicas correspondentes, em torno
das quais foram dispostas as Metas e as Ações Relacionadas para o alcance dos
Desafios estabelecidos, conforme tabela abaixo:
cacoes.mds.gov.br/sagi/plansan/auth.php acesso 21/06/2017.
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Tabela 3. Desafios do II PLANSAN (2016-2019)14
DESAFIO

PNSAN

Desafio 1 - Promover o acesso universal
à alimentação adequada e saudável, com
prioridade para as famílias e pessoas em

ÁREA TEMÁTICA14

▪Transferência de Renda
Diretriz 1 da PNSAN

▪Alimentação Escolar
▪Distribuição de Alimentos

situação de insegurança alimentar e nutricional

▪Insegurança Alimentar e Nutricional
Desafio 2 - Combater a Insegurança Alimentar
e Nutricional e promover a inclusão produtiva
rural em grupos populacionais específicos, com
ênfase em Povos e Comunidades Tradicionais e

▪Inclusão Produtiva Rural
Diretrizes 1, 2, 4, 5 e 6
da PNSAN

outros grupos sociais vulneráveis no meio rural

▪Acesso à Terra e Gestão Territorial
▪Biodiversidade
▪Saúde Indígena
▪Extrativistas e Ribeirinhos
▪Acesso às Políticas Públicas
▪Fortalecimento da Agricultura Familiar
▪Reforma Agrária

Desafio 3 - Promover a produção de alimentos
saudáveis e sustentáveis, a estruturação da
agricultura familiar e o fortalecimento de

▪Transição Agroecológica
Diretriz 2 da PNSAN

▪Mulheres
▪Juventude

sistemas de produção de base agroecológica

▪Semente
▪Mudanças Climáticas
▪Compras Públicas
▪Abastecimento

Desafio 4 - Promover o abastecimento e o
acesso regular e permanente da população

▪Legislação Sanitária
Diretriz 2 da PNSAN

brasileira à alimentação adequada e saudável

▪Economia Solidária
▪Perdas e Desperdícios de Alimentos
▪Equipamentos Públicos de SAN
▪Agricultura Urbana
▪Promoção da Alimentação Saudável

Desafio 5 – Promover e proteger a
Alimentação Adequada e Saudável da
População Brasileira, com estratégias de
educação alimentar e nutricional e medidas

▪Promoção da Alimentação Saudável no
Diretrizes 3 e 5 da
PNSAN

regulatórias

Ambiente Escolar
▪Ações Regulatórias
▪Controle dos Riscos Relacionados ao
Consumo dos Alimentos e a Exposição ao
Uso de Agrotóxicos

Desafio 6 - Controlar e Prevenir os Agravos
decorrentes da má alimentação

Diretriz 5 da PNSAN

▪Água para Consumo Humano

Desafio 7 - Ampliar a disponibilidade hídrica e
o acesso à agua para a população, em especial
a população pobre no meio rural

(Não Consta)

Diretriz 6 da PNSAN

▪Água para Produção de Alimentos
▪Recursos Hídricos
▪Saneamento Básico Rural

14 O II PLANSAN (2016-2019) intemiza sua as Metas com a indicação da área temática das
políticas públicas correspondentes. Contudo, esssa itemização não é conceituada pelo instrumento. Para faciliar a exposição das informações, apresentamos essa informação como “área temática” das políticas públicas correspondentes.
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DESAFIO

PNSAN

▪Intersetorialidade e Relações Federativas

Desafio 8 - Consolidar a implementação do
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SISAN), aperfeiçoando a gestão
federativa, a intersetorialidade e a participação

ÁREA TEMÁTICA14

▪Participação Social
Diretrizes 3, 8 da

▪Gestão e Financiamento do Sistema

PNSAN e Diretriz SISAN ▪Formação, Pesquisa e Extensão em SAN
e DHAA

social

▪Exigibilidade e Monitoramento do DHAA

Desafio 9 - Apoio a iniciativas de promoção da
soberania, segurança alimentar e nutricional,
do direito humano à alimentação adequada
e de sistemas alimentares democráticos,

▪Governança Global
Diretriz 7 da PNSAN

saudáveis e sustentáveis em âmbito

▪Cooperação Internacional
▪Participação da Sociedade Civil

internacional, por meio do diálogo e da
cooperação internacional

No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros, ressalta-se o caráter abrangente de grande parte das Metas e das Ações
Relacionadas em interface com segmento, descritas como voltadas à grupos
populacionais específicos ou ao conjunto de PCTs, mas identificando-se também
ações específicas, nominalmente orientadas ao segmento. A tabela abaixo
apresenta as Metas e as Ações Relacionadas, constantes no II PLANSAN (20162019), orientadas aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros.
Tabela 4. Metas e Ações Relacionadas Orientadas aos Povos e Comunidades de Matriz Africana
e de Terreiros no II PLANSAN (2016-2019)15
Desafio 1. Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas
em situação de insegurança alimentar e nutricional
Área Temática

Metas

Ações Relacionadas
Ação Relacionada 1.2. Identificar quais as
localidades e/ou municípios prioritários, urbanos
e rurais, por meio de parcerias com a sociedade

Transferência de
Renda

civil organizada, para as ações de busca ativa
para inclusão no Cadastro Único de famílias da
população negra, dos povos ciganos e dos povos
de terreiro/ povos e comunidades de matriz
africana e demais GPTEs.
Responsável: MDS/SENARC

15 Para conferir maior objetividade, não nos debruçamos sobre as Metas e as Ações Relacionadas de promoção da SAN da população brasileira em geral e/ou pautadas por recortes não
diretamente vinculados ao segmento, a exemplo das ações destinadas à melhoria do desenho
institucional de programas como o Bolsa Família, dos sistemas de monitoramento das políticas
de SAN e das ações voltadas à população de baixa renda. Também não foram listadas as Metas
e as Ações Relacionadas que apresentam interface direta com sgementos específcos, ainda que
genericamente descritas como relativas aos PCTs, a exemplo do cumprimeto de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais específicos aos povos indígenas e as comunidades quilombolas.

37

Meta 1.8. Implementação do novo marco legal
da Ação de
Distribuição de Alimentos, sob a égide do Direito
Humano à Alimentação Adequada, respeitando
Distribuição de

os hábitos e culturas alimentares, com foco nos

Alimentos

territórios de maior vulnerabilidade, apontados
pelo Mapa INSAN.
Responsável: MDS/SESAN/DECOM
PPA: Programa 2069; Objetivo 0615; Iniciativa
05MZ Iniciativa complementada

Desafio 2. Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos
populacionais específicos, com ênfase em Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no
meio rural
Área Temática

Metas

Ações Relacionadas
Ação Relacionada 2.7. Realizar um diagnóstico
dos grupos e territórios da agricultura familiar

Insegurança

e dos PCTs na região de implementação do

Alimentar e

Plano de Desenvolvimento Agropecuário – PDA

Nutricional

Matopiba.
Responsável: MDS.
Meta 2.10: Atender 100.000 famílias de povos
e comunidades tradicionais em situação de
pobreza por meio de uma estratégia de inclusão

Inclusão
Produtiva Rural

produtiva rural, por meio da oferta de assistência
técnica e extensão rural e do acesso a recursos
de fomento e às tecnologias sociais de água para
produção
Responsável: MDS/SESAN
PPA: Programa 2069; Objetivo 0615; Meta 04ES
Ação Relacionada 2.29. Garantir a ampla
participação dos povos e comunidades
tradicionais na elaboração, qualificação e
implementação dos instrumentos de gestão das
Unidades de Conservação, de acordo com a
convenção 169 da OIT.
Responsável: MMA/ICMBio;

Acesso à Terra e

Ação Relacionada 2.30. Articular as

Gestão Territorial

políticas públicas para reconhecimento de
territórios tradicionais de matriz africana/
terreiros, observando suas especificidades
de comunidades negras urbanas e rurais,
promovendo a soberania e a SAN, por meio da
integração de políticas de inclusão produtiva,
cultural e regularização fundiária.
Responsável: SEPPIR
Meta: Regulamentação e Implementação
participativa da Lei nº 13.123/2015 – Lei da

Biodiversidade

Biodiversidade
Responsável: MMA/SBF
PPA: Programa 2078; Objetivo 1063; Iniciativa
050º; Meta Complementada.
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Meta 2.43: Efetivar a emissão de 100 mil
DAPs para Povos e Comunidades Tradicionais,
garantindo a diversidade dos povos e
comunidades tradicionais.
Responsável: MDA
Acesso às
Políticas Públicas

PPA: Programa 2012; Objetivo 1035; Meta
042R; Meta complementada
Meta 2.44: Apoiar a agroindustrialização em
600 empreendimentos coletivos de Povos e
Comunidades Tradicionais.
Responsável: MDA

Ação Relacionada 2.52. Promover o acesso
dos povos e comunidades tradicionais de
matriz africana às políticas públicas de inclusão
produtiva e SAN, por meio de parcerias com
os Ministérios da Educação, das Cidades,
do Desenvolvimento Agrário, da Saúde e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e
demais órgãos com interface com as políticas de
inclusão social.
Responsável: SEPPIR

PPA: Programa 2012; Objetivo 1035, Meta 042T
Desafio 3. Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o
fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica
Área Temática

Metas

Ações Relacionadas

Meta 3.1: Prestar ATER qualificada, direcionada
e continuada para 1 milhão de famílias da
agricultura familiar, incluindo ATER específica
para jovens rurais e povos e comunidades
tradicionais, 50% do público atendido seja de
mulheres, que 30% do orçamento seja destinado
a atividades específicas de mulheres.
Responsável: MDA/SAF
PPA: Programa 2012; Objetivo 0412; Meta
Fortalecimento
da Agricultura
Familiar

0424
Meta 3.4: Qualificar 2.000 organizações da
agricultura familiar, sendo 1.600 cooperativas e
associações e 400 empreendimentos coletivos
de povos e comunidades tradicionais, por
meio de assistência técnica e capacitação, com
enfoque na gestão, organização da produção e
comercialização, e considerando sua diversidade
e suas especificidades.
Responsável: MDA/SAF
PPA: Programa 2012; Objetivo 0413; Meta
0427

Meta 3.16: Estimular que 1 milhão de
agricultores e agricultoras familiares, assentados
e assentadas da reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais, incluindo a juventude
Transição

rural, estejam inseridos em sistemas de produção

Agroecológica

de base agroecológica, orgânica ou em transição
agroecológica.
Responsável: MDA
PPA: Programa 2012; Objetivo 0760; Meta
0450 Meta complementada
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Meta 3.33: Atendimento de 80 mil jovens da
agricultura familiar, assegurando a participação
de jovens de segmentos de PCTs com ATER
específica para a juventude rural
Responsável: MDA
PPA: Programa 2012, Objetivo 1033, Meta
042K, Meta complementada
Juventude

Meta 3.35: Efetivação da contratação por jovens
rurais de
pelo menos 20% das operações de crédito do
PRONAF, assegurando a participação de jovens
de segmentos de PCTs.
Responsável: MDA
PPA: Programa 2012; Objetivo 1033; Meta
04QO; Meta complementada

Ação Relacionada 3.36. Ampliação do Programa
de Formação Agroecológica e Cidadã para 20 mil
jovens, assegurando a participação de jovens de
segmentos de PCTs.
Responsável: MDA.
PPA: Programa 2012; Objetivo 1033; Meta
042L; Meta complementada
Ação Relacionada 3.37 Elaboração e
implementação do Plano Nacional de Juventude
e Sucessão Rural, assegurando a participação de
jovens de segmentos de PCTs.
Responsável: MDA.
PPA: Programa 2012; Objetivo 1033; Meta
04QN; Meta complementada

Desafio 4. Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à alimentação
adequada e saudável
Área Temática

Metas

Ações Relacionadas
Ação Relacionada 4.4. Priorização do
atendimento de Povos e Comunidades
Tradicionais nas compras públicas

Compras Públicas

de produtos da agricultura familiar.
Responsável: MDS/SESAN.
PPA: Programa 2069; Objetivo 0615; Iniciativa
05MY

Desafio 5. Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da População Brasileira, com estratégias de
educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias
Área Temática

Metas

Ações Relacionadas

Meta 5.15. Apoiar, em 100 mil escolas de
educação básica, ações voltadas para a educação
Promoção da
Alimentação
Saudável no
Ambiente Escolar

em direitos humanos, educação ambiental,
educação alimentar e nutricional, educação para
as relações étnico-raciais, promoção da inclusão
escolar e da cultura, por meio da articulação com
sistemas e redes de ensino.
Responsável: MEC
PPA: Programa 2080; Objetivo 1007; Meta
04KN

Desafio 8. Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN),
aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a participação social
Área Temática

Metas

Ações Relacionadas
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Ação Relacionada 8.14. Estímulo e apoio à
cooperação científica com base na formação de
redes para o fortalecimento de projetos voltados
a inovações tecnológicas relacionadas a Rede
Formação,

de Pesquisadores em Soberania e Segurança

Pesquisa e

Alimentar e Nutricional, Inclusão Digital, cidades

Extensão em

sustentáveis, mobilidade, transporte, habitação,

SAN e DHAA

saneamento, desporto e lazer, voltadas para
municípios e comunidades tradicionais.
Responsável: MCTI.
PPA: Programa 2021; Objetivo 1055; Iniciativa
04UB.

Desafio 9. Apoio às iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e nutricional, do direito humano à
alimentação adequada e de sistemas alimentares democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por
meio do diálogo e da cooperação internacional
Área Temática

Metas

Ações Relacionadas
Ação Relacionada 9.6. Ações de articulação
política e cooperação setorial com os países da
América Latina e Caribe, na esfera bilateral e no
âmbito de organismos internacionais e regionais,
com ênfase na Comunidade dos Estados Latinoamericanos e Caribenhos (CELAC) e no Mercado

Cooperação

Comum do Sul (MERCOSUL) nos temas de

Internacional

Segurança Alimentar e Nutricional, Agricultura
Familiar e Desenvolvimento Rural; levando-se
em conta a perspectiva de gênero e de povos e
comunidades tradicionais.
Responsável: MRE.
PPA: Programa 2082; Objetivo 1141; Iniciativa
06AA; Iniciativa complementada.

2.9. I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (20132015)
O I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) é resultado de um esforço para
integrar e ampliar as ações voltadas para os povos e comunidades tradicionais
de matriz africana, no âmbito do Governo Federal. O Plano foi elaborado sob a
coordenação da SEPPIR, com ampla participação das lideranças de matriz africana
e de terreiros e de representantes de órgãos públicos parceiros.
O Plano é estruturado em torno de três Eixos Estratégicos: 1. Garantia de
direitos, 2. Territorialidade e Cultura, e 3. Inclusão Social e Desenvolvimento
Sustentável e as suas diretrizes e metas foram construídas no âmbito do Grupo de
Trabalho Interministerial (GTI), instituído pela Portaria n.º 138/2012 da SEPPIR.
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No que diz respeito ao presente diagnóstico, importa assinalar, no Eixo
Estratégico 3. Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável, os seguintes
objetivos, iniciativas e metas diretamente relacionados a temática da SAN e da
inclusão produtiva.
Tabela 5. SAN e Inclusão Produtiva no I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015)
Eixo 3. Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável
Objetivo 1. Promover a segurança alimentar e nutricional e incentivar a inclusão produtiva sustentável nas
comunidades tradicionais de matriz africana
Iniciativa: Atender, emergencialmente, por meio da distribuição de alimentos, famílias de povos e comunidades
tradicionais de matriz africana vulneráveis à fome
Metas:
CONAB e MDS: Atender de forma regular 14.000 famílias com pelo menos

PPA (2012-2015): Programa 2069.

08 cestas ao ano. 19 milhões.

Objetivo 0380.

CONAB e SEPPIR: Viabilizar embalagem e transporte da cesta de alimentos

PPA (2012-2015): Programa 2034.

para atendimento a 14.000 famílias ao ano. R$ 1,5 milhão.

Objetivo 0986.

SEPPIR: Firmar parceria com os Comitês Gestores Estaduais da Ação
de Distribuição de Alimentos para maior eficiência e transparência na
execução da Ação.

PPA (2012-2015): Programa 2034.
Objetivo 0986.

Inciativas: Promover pesquisas e projetos pautados na agroecologia objetivando troca de saberes. Promover ações
estruturantes de promoção da segurança alimentar e nutricional dos povos tradicionais de matriz africana.
Metas:
EMBRAPA: Elaborar 02 projetos, em conjunto com a sociedade civil, a

PPA (2012-2015): Programa 2042.

serem submetidos aos editais de Pesquisa & Desenvolvimento.

Objetivo 842.

MDS: Disponibilizar 300 kits de equipamento para as cozinhas das casas

PPA (2012-2015): Programa 2069.

tradicionais de matriz africana. R$ 1,8 milhão.

Objetivo 0378.

SEPPIR e MDS: Formalizar Termo de Cooperação entre MDS e SEPPIR
para valorização da cultura alimentar tradicional, vinculado à ação de

PPA (2012-2015): Programa 2069.

disponibilização de Kits de equipamentos para cozinhas das casas

Objetivo 0379.

tradicionais de matriz africana.
MDS: Firmar 10 convênios de 100 mil reais cada de apoio a projetos de
agricultura urbana para os povos e comunidades tradicionais de matriz
africana. R$ 1 milhão

PPA (2012-2015): Programa 2069,
Objetivo 0378.

Objetivo 3. Ampliar e promover o acesso dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana às políticas de
proteção e promoção social, com atenção à suas especificidades histórico-culturais
Inciativa: Promover a Busca Ativa dos povos tradicionais de matriz africana com vistas a promover o acesso aos bens
e serviços.
Metas
MDS: Identificar, com a colaboração de órgãos governamentais e
lideranças, áreas prioritárias de cadastramento para inclusão no Cadastro
Único para Programas Sociais - CadÚnico.

PPA (2012-2015): Programa 2019.
Objetivo 0376.

MDS: Capacitar lideranças e gestores públicos sobre o Cadastro Único nas

PPA (2012-2015): Programa 2019.

regiões metropolitanas de Porto Alegre, Recife, Belém e Belo Horizonte.

Objetivo 0374.

MDS: Capacitar lideranças e gestores públicos para melhor qualificar a
prestação de serviços da assistência social nas regiões metropolitanas de
Porto Alegre, Recife, Belém e Belo Horizonte.

PPA (2012-2015): Programa 2019.
Objetivo 0374.

Convém mencionar a existência de iniciativas e metas voltadas ao reconhecimento
dos territórios tradicionais e ao fortalecimento das organizações representativas
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dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, que se constituem
como dimensões importantes para a promoção da SAN e inclusão produtiva, as
quais serão consideradas no âmbito do Capítulo 2.
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3. Os povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros e as políticas de
segurança alimentar e nutricional e de
inclusão produtiva

3.1. Direitos Territoriais e Patrimoniais
Nos diferentes espaços e instâncias de participação e oitiva dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros, a salvaguarda dos territórios
tradicionais e a criação de marcos legais específicos voltados ao reconhecimento,
regularização fundiária e titulação dos territórios tradicionais são apontados
como condição fundamental para a garantia da SAN, da inclusão produtiva e da
realização do DHAA.
Conforme buscamos contextualizar ao longo dos Produtos 1 e 2 dessa consultoria,
a soberania e a SAN do povos e comunidade de matriz africana e de terreiros não
pode ser plenamente garantida ou realizada a partir do circuito hegemônico de
produção de alimentos, sendo a produção sustentada nos territórios tradicionais e
nas redes econômicas de base local e comunitária o principal meio de acesso a uma
série de itens específicos, indispensáveis às suas práticas alimentares tradicionais.
Embora seja possível assinalar a existência de marcos legais e de políticas de
reconhecimento e salvaguarda dos territórios tradicionais de matriz africana e de
terreiros, nos espaços de participação e oitiva do segmento esses instrumentos
têm sido avaliados como insuficientes, pleiteando-se, inclusive, a criação de
marcos legais específicos e mais efetivos.
Tal demanda encontra-se parcialmente acolhida entre as Ações Relacionadas ao
Desafio 2 do II PLANSAN (2016-2019), consistindo em:
Desafio 2: Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a
inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase
em Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no
meio rural
Área Temática: Acesso à Terra e Gestão Territorial
Ação Relacionada 2.30: Articular as políticas públicas para reconhecimento
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de territórios tradicionais de matriz africana/terreiros, observando suas
especificidades de comunidades negras urbanas e rurais, promovendo a
soberania e a SAN, por meio da integração de políticas de inclusão produtiva,
cultural e regularização fundiária.
Responsável: SEPPIR
Destaca-se assim como objeto da Ação Relacionada 2.30 a articulação das
políticas de reconhecimento dos territórios tradicionais, e não exatamente a
criação de marcos legais específicos, conforme pleiteado pelas lideranças. Para
além, nos espaços de participação e oitiva as lideranças têm apontado para a não
observância de dispositivos legais existentes, a exemplo do direito à consulta
prévia, livre e informada no tocante à implantação de grandes empreendimentos e
obras de infraestrutura, em áreas de influência direta e indireta sobre os territórios
tradicionais, conforme assegura a Convenção n.º 169 da Organização Internacional
do Trabalho.
Segue, abaixo, relação dos principais dispositivos legais de reconhecimento
e salvaguarda incidentes aos territórios de matriz africana e de terreiros, em
âmbito federal.
• Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988
O Artigo 215 garante o exercício a todos os cidadãos de seus direitos
culturais, e protege as manifestações populares, indígenas, afro-brasileiras
e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. O Artigo
216 se refere ao conjunto do Patrimônio Cultural brasileiro, e preceitua
os direitos indígenas, quilombolas e de outros grupos sociais formadores
da sociedade brasileira que possuam modos específicos de expressão
e de criar, fazer e viver, devendo o poder público, em colaboração com
a comunidade, promover e proteger o Patrimônio Cultural, por meio de
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de
outras formas de acautelamento e preservação.
• Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos da Assembleia
Geral das Nações Unidas
O Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos, adotado pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua 21ª sessão, em 16 de dezembro
de 1966, foi ratificado pelo Brasil, por meio do Decreto n.º 592, de 06 e
julho de 1992. Preceitua, em seu Artigo 1º, que “todos os povos têm direito
à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu
estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico,
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social e cultural”. Em seu Artigo 27º, “nos Estados em que haja minorias
étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias
não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros
membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar
sua própria religião e usar sua própria língua”.
• Convenção de Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO)
A Convenção de Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural
adotada pela Conferência Geral da UNESCO, em sua 17ª reunião, realizada
em Paris, no dia 23 de novembro de 1972, foi promulgada pelo Brasil, por
meio do Decreto nº 80.978/1977. Constitui-se como um importante marco
na proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, estabelecendo
parâmetros, conceitos e diretrizes para a salvaguarda desse patrimônio e
ensejando a criação da Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.
• Convenção de nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
A Convenção de nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da OIT, adotada
em Genebra, em 27 de junho de 1989, e ratificada pelo Brasil, por meio do
Decreto nº 5.051/2004, reconhece a autoidentificação dos Povos Indígenas
e Tribais, no sentido lato do termo, assegurando, entre outras coisas, o seu
direito à consulta prévia, livre e informada no tocante à elaboração e a
implementação de medidas legislativas e/ou administrativas que possam
afetar os modos de vida, reconhecendo a estreita relação existente entre
essas coletividades, os seus territórios tradicionais e os recursos naturais
que utilizam para sua reprodução física, cultural, social e econômica, sejam
eles utilizados de maneira permanente ou temporária.
• Convenção Para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO)
A Convenção Para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial adotada
pela Conferência Geral da UNESCO, em sua 32ª reunião, realizada em Paris,
do dia 29 de setembro a 17 de outubro de 2003, foi promulgada pelo Brasil,
por meio do Decreto nº 5.753/2006. Ressalta a profunda interdependência
entre o Patrimônio Cultural Imaterial e o Patrimônio Material Cultural e
Natural, orientando a criação de instrumentos e normativos para o seu
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acautelamento e salvaguarda.
• Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO)
A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais adotada pela Conferência Geral da UNESCO, em sua 33ª reunião,
realizada em Paris, de 03 a 21 de outubro de 2005, foi promulgada pelo Brasil,
por meio do Decreto nº 6.177/2007. Ratifica a Declaração Universal Sobre
a Diversidade Cultural, aprovada na 31ª Conferência Geral UNESCO, em
2002, a qual estabelece os direitos culturais como marco para a diversidade
cultural, bem como os direitos humanos como garantia da diversidade
cultural, com prioridade para as chamadas minorias e povos autóctones.
Estabelece como objetivo a promoção e a proteção da diversidade das
expressões culturais e reafirma, entre outras coisas, o direito soberano dos
Estados de conservar, adotar e implementar as políticas e medidas que
considerem apropriadas para a proteção e promoção da diversidade das
expressões culturais em seu território.
• Decreto-lei n.º 25, de 30 de novembro 1937
O Decreto-lei n.º 25/ 1937 reconhece como Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no
país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação
a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico, estabelecendo
o instituto do Tombamento. Os referidos bens só serão considerados
parte integrante do Patrimônio Histórico o Artístico Nacional, depois de
inscritos, separada ou agrupadamente, num dos quatro Livros do Tombo
criados pelo Decreto-lei, preceituando-se uma série de restrições quanto
ao estado de conservação, a propriedade, a guarda, o uso, a exposição e
a circulação dos bens móveis e imóveis tombados, além de penalidades e
multas as infrações observadas, nos termos da legislação vigente.
• Estatuto da Igualdade Racial (Lei n.º12.288, de 20 de julho de 2010)
O Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei n.º 12.288/2010, tem
como objetivo garantir a população negra a efetivação da igualdade de
oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e
difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância
étnica. No que diz respeito à proteção dos territórios tradicionais de
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matriz africana e de terreiros, destaca-se, no Capítulo III, Do Direito à
Liberdade de Consciência e de Crença e ao Livre Exercício dos Cultos
Religiosos, a proteção, na forma da Lei, aos locais de culto e liturgias, bem
como a realização de inventários, restauros e de medidas de proteção aos
documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, monumentos,
mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes
africanas.
• Plano Nacional de Cultura (Lei n.º 12.343, de 2 de dezembro de 2010)
A Lei n.º 12.343/2010, institui o Plano Nacional de Cultura (PNC) e cria o
Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), no âmbito
do Sistema Nacional de Cultura (SNC), em cumprimento ao § 3º do Artigo
215 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional de nº
48/2005, em 2 de dezembro de 2010. O PNC deverá ser executado ao
longo de 10 anos, intercalados por revisões periódicas, com a participação
do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e a ampla representação
da sociedade civil e do poder público. Expressa, portanto, uma visão de
longo prazo na condução das políticas culturais, organizadas em torno de
três dimensões complementares da cultura (simbólica, cidadã e econômica),
desdobradas em 53 (cinquenta e três) metas a serem alcançadas até o ano
de 2020. Com relação às metas em interface com o reconhecimento e
a proteção dos territórios tradicionais de matriz africana e de terreiros,
destacam-se: Meta 3. Cartografia da diversidade das expressões culturais
em todo o território brasileiro realizada; Meta 4. Política nacional de
proteção e valorização dos conhecimentos e expressões das culturas
populares e tradicionais implantada; Meta 5. Sistema Nacional de
Patrimônio Cultural implantado, com 100% das Unidades da Federação (UF)
e 60% dos municípios com legislação e política de patrimônio aprovadas;
Meta 6. 50% dos povos e comunidades tradicionais e grupos de culturas
populares que estiverem cadastrados no Sistema Nacional de Informações
e Indicadores Culturais (SNIIC), atendidos por ações de promoção da
diversidade cultural; Meta 7. 100% dos segmentos culturais com cadeias
produtivas da economia criativa mapeadas; Meta 8. 110 territórios
criativos reconhecidos; Meta 9) 300 projetos de apoio à sustentabilidade
econômica da produção cultural local.
Além dos dispositivos constitucionais, leis, tratados e convenções
internacionais, registra-se a existência de decretos que instituem ações e políticas
em interface com o reconhecimento e salvaguarda dos territórios tradicionais de
matriz africana e de terreiros, em âmbito federal, entre os quais se destacam:
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• Decreto n.º 3.551 de 4 de agosto de 2000 que institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial e cria o Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial (PNPI);
• Decreto n.º 6.040 de 8 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;
• Decreto Nº 6.872 de 4 de junho de 2009, que aprova o Plano Nacional de
Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR) e institui o Comitê de Articulação e
Monitoramento.
• Decreto nº 7.037 de 21 de dezembro de 2009, atualizado pelo Decreto nº
7.177 de 12 de maio de 2010, que cria o III Programa Nacional de Direitos
Humanos (PNDH3).
O I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) estabeleceu iniciativas e metas
orientadas à regularização fundiária e a institucionalização dos espaços necessários
à manutenção das tradições de matriz africana e de terreiros, principalmente
por meio das políticas de promoção e preservação do Patrimônio Cultural e da
regularização fundiária de casas tradicionais situadas em imóveis da União.
Em consonância, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) editou a Portaria
n.º 141, de 13 de maio de 2013, que estabelece os procedimentos para o
acompanhamento das demandas de regularização e uso de imóveis da União,
orientando o registro e a classificação dessas demandas para fins de subsídio da
destinação desses imóveis, de modo alinhado ao planejamento estratégico da
SPU e em apoio às políticas públicas prioritárias do Governo Federal. Entres as
demandas classificadas pela Portaria, os povos de matriz africana foram elencados
entre os PCTs. No entanto, não se identificou informações no Portal Patrimônio de
Todos, indicado pela Portaria, ou ações da SPU de regularização fundiária de casas
tradicionais situadas em imóveis da União.
O I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) também estabeleceu iniciativas
e metas para a elaboração de propostas, pelos povos e comunidades de matriz
africana, de regulamentação do direito à consulta prévia previsto pela Convenção
n.º 169 da OIT. Em 27 de janeiro de 2012 foi instituído, por meio da Portaria n.º
35, o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), com o objetivo de estudar, avaliar
e apresentar proposta de regulamentação dos mecanismos da consulta prévia,
em diálogo permanente e qualificado com membros da sociedade civil, povos
indígenas e tribais. Com relação ao povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros, esse diálogo vem realizado por meio da CNPCT. No entanto, não se
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identificou maiores detalhes sobre os trabalhos conduzidos GTI, não tendo ainda
a matéria sido regulamentada.
Ressalta-se, por fim, que a Ação Relacionada 2.29, associada ao Desafio 2 do II
PLANSAN (2016-2019) reitera a observância da Convenção n.º 169 da OIT para
a qualificação e a implementação dos instrumentos de gestão das Unidades de
Conservação.
Desafio 2. Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a
inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase
em Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no
meio rural
Área Temática: Acesso à Terra e Gestão Territorial
Ação Relacionada 2.29. Garantir a ampla participação dos povos e
comunidades tradicionais na elaboração, qualificação e implementação dos
instrumentos de gestão das Unidades de Conservação, de acordo com a
convenção 169 da OIT.
Responsável: MMA/ICMBio;

3.1.1. Patrimônio Cultural Material e o Instituto do Tombamento
No que diz respeito às políticas federais de reconhecimento dos territórios
tradicionais de matriz africana e de terreiros, objeto da Ação Relacionada 2.30 do II
PLANSAN (2016-2019), o instituto do Tombamento, estabelecido pelo Decreto-lei
n.º 25/1937, de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), pode ser apontado como a política mais antiga, remontando o
ano de 1982, quando foi aberto o primeiro processo de tombamento de terreiro16.
O Decreto-lei n.º 25/1937 reconhece como Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico. Os referidos bens só serão considerados parte integrante
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois de inscritos, separada ou
agrupadamente, num dos quatro Livros do Tombo, criados pelo Decreto-lei n.º
25/1937, consistindo em:

16 “Terreiro” é classificação adotada pelo IPHAN nos processos de tombamento das casas e
locais de culto dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros. Ao longo da apresentação das políticas orientadas ao Patrimônio Cultural, utilizaremos as classificações, as grafias e as
nomenclaturas adotadas pelos órgãos e instâncias responsáveis pela condução dessas políticas.
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1. Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: relativo
aos bens e as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica,
etnográfica, ameríndia e popular, os monumentos naturais, bem como os
sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável
com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria
humana;
2. Livro do Tombo Histórico: relativo aos bens e as coisas de interesse
histórico e as obras de arte histórica;
3. Livro do Tombo das Belas Artes: relativo aos bens e as coisas de arte
erudita, nacional ou estrangeira;
4. Livro do Tombo das Artes Aplicadas: reltivo aos bens e as obras que
se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.
Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar o tombamento federal de
um bem, bastando, para isso, encaminhar correspondência ao IPHAN e/ou ao
Ministério da Cultura (MinC). Consoante informações disponíveis no sítio eletrônico
do IPHAN, para ser tombado, o bem passa por um processo administrativo que
analisa a sua importância, em âmbito nacional e, posteriormente, o bem é inscrito
em um ou mais Livros do Tombo.
O tombamento federal implica uma série de restrições quanto ao estado de
conservação, a propriedade, a guarda, o uso, a exposição e a circulação do bem
tombado, além de penalidades e multas às infrações observadas, nos termos da
legislação vigente, ficando sujeito à fiscalização realizada pelo Instituto17.
Conforme preceitua o Artigo 216 da Constituição Federal de 1988, as políticas
de promoção e de proteção do Patrimônio Cultural brasileiro são uma obrigação
de competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
em colaboração com a comunidade, havendo, concomitantemente, dispositivos
análogos ao tombamento federal incidentes aos territórios tradicionais de matriz
africana e de terreiros, nos âmbitos municipal e estadual, o que explicitaremos
mais adiante.
No que diz respeito ao tombamento federal dos territórios tradicionais de matriz
africana e de terreiros, segundo informações constantes no sítio eletrônico do
IPHAN já foram abertos 31 (trinta e um) processos de tombamento de terreiros18.
Esses processos encontram-se em diferentes etapas de execução, já tendo sido
tombados 9 (nove) terreiros, conforme ilustra o gráfico abaixo.
17 Para mais informações, consultar o Decreto-lei 25/1937, o Decreto-lei 3.886/1941 e os
Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988.
18 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/2016-11-25_Lista_Bens_Tombados.pdf acesso em 30/01/2016. Última atualização 25/11/2016
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O primeiro tombamento de terreiro efetivado pelo IPHAN foi o Terreiro Casa
Branca, situado em Salvador/BA, na Avenida Vasco da Gama, constituído de uma
área de 6.800 m2, abrangendo edificações, árvores e os seus principais objetos
sagrados.
O processo de tombamento foi aberto no ano de 1982, sendo concluído no ano
de 1986, com a inscrição Terreiro Casa Branca no Livro do Tombo Arqueológico
Etnográfico e Paisagístico e no Livro do Tombo Histórico. Segue, abaixo, a relação
dos terreiros tombados, com indicações quanto à abertura, conclusão do processo
e Livros do Tombo, apresentando-se, por conseguinte, tabela com as informações
do conjunto de processos constantes na base de dados do IPHAN.
Tabela 6. Terreiros Tombados pelo IPHAN (1938-2016)19
UF

Município

Denominação do Bem

Abertura/

Ano do

Tombado

Processo

Tombamento

Livro do Tombo
▪Tombo Arqueológico

BA

Salvador

Terreiro da Casa Branca

1982

1986

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico
▪Tombo Arqueológico

BA

Salvador

Terreiro do Axé Opô Afonjá

1998

2000

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico
▪Tombo Arqueológico

BA

Salvador

Terreiro de Candomblé Ilê
Iyá Omim Axé Iyamassé

2000

2005

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico

19 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/2016-11-25_Lista_Bens_Tombados.pdf acesso em 30/01/2016. Última atualização 25/11/2016
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UF

Município

Denominação do Bem

Abertura/

Ano do

Tombado

Processo

Tombamento

Livro do Tombo
▪Tombo Arqueológico

MA

São Luís

Terreiro Casa das Minas
Jeje

2000

2005

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico
▪Tombo Arqueológico

BA

Salvador

Terreiro de Candomblé do
Bate-Folha

2001

2005

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico
▪Tombo Arqueológico

BA

Salvador

Terreiro do Alaketo, Ilê
Maroiá Láji

2001

2008

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico
▪Tombo Arqueológico

BA

Salvador

Terreiro de Candomblé Ilê
Axé Oxumaré

2002

2014

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico
▪Tombo Arqueológico

Terreiro Zogbodo Male
BA

Cachoeira

Bogun Seja Unde (Roça do

2011

2015

Ventura)

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico
▪Tombo Arqueológico

BA

Itaparica

Terreiro Omo Ilê Abgôula

2002

2016

Etnográfico e
Paisagístico;
▪Tombo Histórico

Tabela 7. Processos de Tombamento Federal de Terreiros (IPHAN, 1938-2016)20
ABERTURA
UF

MUNICÍPIO

DENOMINAÇÃO DO BEM

DO

SITUAÇÃO

PROCESSO
BA

Cachoeira

BA

Cachoeira

BA

Cachoeira

BA

Guanambi

BA

Itaparica

BA
BA

Lauro de
Freitas
Lauro de
Freitas

Terreiro Zogbodo Male Bogun Seja Unde

2011

TOMBADO

2016

INSTRUÇÃO

2016

INSTRUÇÃO

2014

INSTRUÇÃO

2002

TOMBADO

Terreiro do Ilê Axé Opô Ajuganã

2000

INSTRUÇÃO

Terreiro São Jorge Filho da Goméia

2015

INSTRUÇÃO

(Roça do Ventura)
Terreiro Egbé Éran Ope Olúwa - Terreiro Viva
Deus
Terreiro Aganjú Didê da Nação Nagô-Tedô
Terreiro de Aché Ilê Cicôngo Roxo Mucumbe
de H’anzambi
Terreiro Culto aos ancestrais - OMO Ilê
Agbôulá

BA

Lençóis

Terreiro Palácio de Ogum

2007

INSTRUÇÃO

BA

Salvador

Terreiro da Casa Branca

1982

TOMBADO

BA

Salvador

Terreiro do Axé Opô Afonjá

1998

TOMBADO

BA

Salvador

Terreiro do Ilê Ache Iba Ogum

2000

INSTRUÇÃO

20 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/2016-11-25_Lista_Bens_Tombados.pdf acesso em 30/01/2016. Última atualização 25/11/2016
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ABERTURA
UF

MUNICÍPIO

DENOMINAÇÃO DO BEM

DO

SITUAÇÃO

PROCESSO
BA

Salvador

BA

Salvador

BA

Terreiro de Candomblé Ilê Iyá Omim Axé

2000

TOMBADO

Terreiro do Alaketo, Ilê Maroiá Láji

2001

TOMBADO

Salvador

Terreiro de Candomblé do Bate-Folha

2001

TOMBADO

BA

Salvador

Terreiro de Candomblé Ilê Axé Oxumaré

2002

TOMBADO

BA

Salvador

Terreiro Tumba Junçara da Nação Angola

2004

INSTRUÇÃO

BA

Salvador

2005

INSTRUÇÃO

Terreiro Ilê Axé Yá Oman

2015

INSTRUÇÃO

Terreiro de Candomblé do Cajá

2008

INSTRUÇÃO

2011

INSTRUÇÃO

Iyamassé

Terreiro Mokambo-Onzo Nguzo Za Nkisi
Dandalunda Ye Tempo

Santo
BA

Amaro da
Purificação

BA

São Félix

GO

Valparaíso

MA

São Luís

Terreiro Casa das Minas Jeje

2000

TOMBADO

PE

Recife

TERREIRO OBÁ OGUNTÉ-SÍTIO PAI ADÃO

2009

INSTRUÇÃO

Belfford

Culto Corte Real da Nação de Ijexá - Ilê Ti

Roxo

Osum Omi IyaIiya Oba Ti òdô Ti Ogum Alé

2013

INSTRUÇÃO

Duque de

Terreiro Santo Antônio dos Pobres – Ilê Ogum

Caxias

Megegê Asé Baru Lepé

2006

INSTRUÇÃO

2006

INSTRUÇÃO

2009

INDEFERIDO

2014

INSTRUÇÃO

2016

INSTRUÇÃO

1994

INSTRUÇÃO

2013

INSTRUÇÃO

2016

INSTRUÇÃO

RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

Nova Iguaçu

TERREIRO ILÊ AXÉ OPÔ AFONJÁ- ILÊ
OXUM

Terreiro de Candomblé Asé Nassó Oká Ilê
Osun

Rio de

TENDA ESPIRITA VOVÓ MARIA CONGA DE

Janeiro

ARRUDA

São João do
Meriti

RS

Canoas

SE

Laranjeiras

SP

São Paulo

SP

São Paulo

Terreiro Ilê Omulu Oxum
Centro de Umbanda Ogum Lanceiro e
Iemanjá
Casa: Terreiro Filhos de Obá
Espaço Religioso Cultural Afro Brasileiro Neguito Pai Dancy
Terreiro Ilê Axé Oxossi Caçador

Observando a distribuição desses processos ao longo do tempo, constatamos
que se passaram 12 (doze) anos entre a abertura do primeiro processo e o início
de um novo processo de tombamento federal de terreiro.
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Quanto ao tempo gasto entre a abertura e a conclusão dos processos de
tombamento de terreiros, verificou-se, em média, 5,4 anos, observando-se, ainda,
grande variação, tendo o processo mais longo levado 12 (doze) anos para a sua
conclusão e o mais curto 2 (dois) anos. Nesse tocante, o processo de tombamento
do Terreiro Filhos de Obá, situado em Laranjeiras/SE, constitui-se como o mais
longo de toda a série histórica, tendo sido aberto em 1994 e encontrando-se, após
23 (vinte e três) anos, em fase de instrução.
No que diz respeito ao tombamento em âmbito estadual, identificou-se 26
terreiros tombados em 7 unidades da federação. Convém observar que alguns
terreiros tombados na esfera estadual também são tombados em âmbito federal.
A Tabela 8, ao final dessa sessão, apresenta os dados agregados de todos os
tombamentos de terreiro identificados, nas três esferas de governo21.
Em âmbito municipal, identificou-se que apenas três municípios (Belo
Horizonte/MG, Salvador/BA e Camaçari/BA) realizaram tombamento municipal
de territórios de matriz africana e de terreiros. Entre esses, o processo mais antigo
é o do Terreiro Ilê Wopo Olojukan, situado no Bairro Aarão Reis, Região Norte de
Belo Horizonte/MG. O Terreiro Ilê Wopo Olojukan foi tombado pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, no dia 9 de
novembro de 1995, com base na Lei Municipal n.º 3.802/1984, que culminou na
inscrição do bem no Livro do Tombo I. Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e
no Livro do Tombo II. Histórico22.
O Conjunto Monumental do Terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, situado
na Rua Direita do Curuzú, Vila Braulino, Bairro da Liberdade, Salvador/BA, foi
tombado pelo Decreto Municipal n.º 27.006, de 11 de janeiro de 2016, que
inscreveu o bem no Livro do Tombamento de Imóveis e Sítios, com base na Lei
Municipal n.º 8.850, de 28 de janeiro de 201423.
Em Camaçari/BA, o Terreiro Unzó Tatêto Lembá, localizado no Parque Real Serra
Verde, foi tombado pelo Decreto n.º 6.399 de 10 de maio de 2016, com base na
Lei Municipal n.º 1.088/2010.
21 Convém registrar o tombamento estadual do Sítio Acais, situado no município de Alhandra/
PB, por meio da Deliberação n.º 36, de 30 de setembro de 2009, do Conselho de Proteção dos
Bens Históricos Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba
(CONCEP/IPHAEP/PB), considerado espaço sagrado para a cultura indígena e para as religiões de
matriz africana e de terreiros, principalmente os rituais da Jurema.
22 O Terreiro Ilê Wopo Olojukan foi tombado, por meio de parecer do Conselho Deliberativo
do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM/BH) relativo ao Processo n.º
Nº010915346580, com base na Lei Municipal n.º 3.802/1984.
23 A Lei Municipal n.º 8.850, de 28 de janeiro de 2014, estabelece normas de proteção e estímulo à preservação do Patrimônio Cultural do Município de Salvador, por meio do instituto do
Tombamento e do Registro Especial do Patrimônio Imaterial, conduzidos pela Fundação Gregório
de Matos.
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Ainda com relação aos processos de tombamentos municipal, registra-se, em
Salvador/BA, o tombamento municipal da “Pedra de Xangô”, monumento sagrado
para as religiões de matriz africana e de terreiros, situado em área remanescente
do antigo quilombo Buraco do Tatu. A “Pedra de Xangô”, também conhecida como
“Pedra Sagrada do Antigo Quilombo Buraco do Tatu”, “Pedra de Nzazi” e “Pedra de
Sogbo”, foi inscrita no Livro de Tombamento dos Bens Imóveis e Sítios, por meio
do Decreto Municipal n.º 28.434, de 05 de maio de 2017, ensejando a criação
da primeira Área de Proteção Ambiental (APA) do município de Salvador, a APA
Municipal Assis Valente e o Parque em Rede Pedra de Xangô.
Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Salvador,
encontra-se em processo adiantado de tombamento municipal, pela Fundação
Gregório de Matos (FGM), o Terreiro Ilê Axé Kalé Bokun, situado no bairro da
Plataforma, dispondo o bem, ao longo do trâmite, de tombamento provisório.
Outros dois pedidos de tombamento de casas de matriz africana e de terreiros
(Mokambo e Aloyá) já foram encaminhados à FGM, encontrando-se em fase de
análise24.
Convém chamar a atenção para a importância do tombamento como um dos
poucos instrumentos, senão o único, de efetivo acautelamento territorial e garantia
da integridade física das casas tradicionais tombadas, o qual também estabelece
restrições ao uso das áreas do entorno, em observância às legislações instituídas
nas respectivas instâncias dos entes federados. Para além, o tombamento também
tem se constituído como elemento de focalização de políticas, conferindo uma
maior segurança jurídica no desenvolvimento de ações governamentais orientadas
a dimensão físico-territorial desses patrimônios, a exemplo de obras de restauro,
reformas, ampliações, construção de equipamentos comunitários, entre outros.
A tabela abaixo apresenta os dados agregados de todos os tombamentos de
terreiro identificados, nas três esferas de governo.
Tabela 8. Dados Agregados Tombamento de Terreiros (Municipal, Estadual e Federal)
UF

MUNICÍPIO

BA

Cachoeira

DENOMINAÇÃO DO
BEM

TOMBAMENTO

ÓRGÃO

Federal

IPHAN

Estadual

IPAC/BA

Terreiro Zogbodo Male
Bogun Seja Unde (Roça do
Ventura)
BA

Cachoeira

Rumpane Ayono Rontólogi

MARCO LEGAL
Decreto-lei n.º 25/
1937
Lei Estadual n.º
8.895/2003

24 Fonte: http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/49928-monumentos-aguardam-detalhes-tecnicos-para-serem-tombados-em-salvador
acesso em 22/06/2017.
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UF

MUNICÍPIO

BA

Cachoeira

BA

Camaçari

DENOMINAÇÃO DO

TOMBAMENTO

ÓRGÃO

Estadual

IPAC/BA

Estadual

IPAC/BA

Municipal

SMC

Federal

IPHAN

São Jorge Filho da Goméia

Estadual

IPAC/BA

Ilê Axé Ajagunã

Estadual

IPAC/BA

Ilê Axé Opô Aganju

Estadual

IPAC/BA

BEM
Zogbodo Male Bogum Seja
Unde
Terreiro de Jauá - Manso
Kilembekueta Lemba
Furaman

BA

Camaçari

BA

Itaparica

Terreiro Unzó Tatêto
Lembá
Terreiro Culto aos
ancestrais - OMO Ilê
Agbôulá

BA
BA
BA

Lauro de
Freitas
Lauro de
Freitas
Lauro de
Freitas

BA

Maragogipe

Ilê Axé Alabaxé

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Axé Oxumarê

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Pilão de Prata

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Aché Ibá Ogum

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Asipá

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Axé Kalé Bokum

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Estadual

IPAC/BA

Mokambo Onzo Nguzo
Za Nkisi Dandalunda Ye
Tempo
BA

Salvador

Tumba Junçara

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro da Casa Branca

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro do Bate Folha

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro do Gantois

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Axé Opô Afonjá

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro do Alaketo

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro da Casa Branca

Federal

IPHAN

BA

Salvador

Terreiro do Axé Opô Afonjá

Federal

IPHAN

Federal

IPHAN

Federal

IPHAN

BA

Salvador

BA

Salvador

Terreiro de Candomblé Ilê
Iyá Omim Axé Iyamassé
Terreiro do Alaketo, Ilê
Maroiá Láji

MARCO LEGAL
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Municipal n.º
1.088/2010
Decreto-lei n.º 25/
1937
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Decreto-lei n.º 25/
1937
Decreto-lei n.º 25/
1937
Decreto-lei n.º 25/
1937
Decreto-lei n.º 25/
1937
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UF

MUNICÍPIO

BA

Salvador

BA

Salvador

DENOMINAÇÃO DO
BEM
Terreiro de Candomblé do
Bate-Folha
Terreiro de Candomblé Ilê
Axé Oxumaré
Terreiro Hunkpame Savalu

TOMBAMENTO

ÓRGÃO

Federal

IPHAN

Federal

IPHAN

Municipal

FGM

Federal

IPHAN

BA

Salvador

MA

São Luís

MA

São Luís

Casa das Minas

Estadual

SECTUR/MA

MA

São Luís

Casa de Nagô

Estadual

SECTUR/MA

Ilê Wopo Olojukan

Municipal

CDPCM/BH

Mina Dois Irmãos

Estadual

SECULT/PA

Estadual

FUNDARPE/PE

Ilê Axé Opô Afonjá

Estadual

INEPAC/RJ
CEC/SE

MG
PA
PE
RJ

Belo
Horizonte
Belém
Recife
São João de
Meriti

Vodun Zo Kwe
Terreiro Casa das Minas
Jeje

Ilê Obá Ogunté – Terreiro
de Pai Adão

SE

Laranjeiras

Terreiro Filhos de Obá

Estadual

SP

São Paulo

Aché Ilé Obá

Estadual

MARCO LEGAL
Decreto-lei n.º 25/
1937
Decreto-lei n.º 25/
1937
Lei Municipal n.º
8.850/2014
Decreto-lei n.º 25/
1937
Decreto Estadual n.º
8.513/1982
Decreto Estadual n.º
8.513/1982
Lei Municipal n.º
3.802/1984
Lei Estadual n.º
5.629/1990
Lei Estadual n.º
7.970/1979
Decreto-lei n.º
02/1969
Lei Estadual n.º
2.069/1976

CONDEPHAAT/

Lei Estadual n.º

SP

10.247/1968

3.1.2. Patrimônio Cultural Imaterial
A Constituição Federal de 1988 reconhece, em seu Artigo 216, os bens
culturais de natureza material e imaterial como constitutivos do Patrimônio
Cultural brasileiro, preceituando a sua promoção e proteção, em colaboração
com a comunidade, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento,
desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.
Consoante o texto constitucional, não há oposição ou hierarquização entre a
dimensão material e imaterial do Patrimônio Cultural, ainda que nos seja forçoso
admitir que o reconhecimento formal da dimensão imaterial é relativamente
recente quando comparado à dimensão material do Patrimônio Cultural, que
dispõe de diplomas legais e de políticas de preservação e de acautelamento desde
a promulgação do Decreto-lei n.º 25/1937.
Diante da ausência de instrumentos e de marcos regulatórios especificamente
voltados à dimensão imaterial do Patrimônio Cultural, realizou-se, no ano de 1997,
o Seminário Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção, em Fortaleza/
CE, atividade que deu origem, no ano de 1998, à Comissão e ao Grupo de Trabalho
do Patrimônio Imaterial, no âmbito do Ministério da Cultura25. Os trabalhos
25 A referida Comissão foi criada pela Portaria nº 37 de 4 de março de 1998 e o Grupo de
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conduzidos por essas duas instâncias resultaram na edição do Decreto nº 3.551
de 4 de agosto de 2000, que institui o Registro de bens culturais de natureza
imaterial e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).
O Decreto nº 3.551/2000 rege, portanto, o processo de reconhecimento de
bens culturais como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, institui o Registro
desses bens e, com ele, o compromisso do Estado em inventariar, documentar,
produzir conhecimento e salvaguardar as práticas socioculturais dos indivíduos,
grupos e coletividades que produzem, transmitem e atualizam os bens culturais
imateriais.
Atualmente a principal estrutura do Governo Federal voltada aos bens culturais
de natureza Imaterial é o Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) do IPHAN.
O DPI foi criado pelo Decreto nº 5.040, de 6 de abril de 2004, e substituiu o
antigo Departamento do Patrimônio Imaterial e Documentação de Bens Culturais
(Decreto nº 4.811, de 19 de agosto de 2003). Estão vinculados ao DPI o Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) e as ações desenvolvidas pelas
superintendências estaduais do IPHAN voltadas à política patrimonial imaterial.

3.1.3. O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) e o
Registro de Bens Culturais Imateriais
O PNPI viabiliza projetos de identificação, inventário, registro e salvaguarda
da dimensão imaterial do Patrimônio Cultural, constituindo-se como o principal
mecanismo de fomento dessa política na esfera federal. Grosso modo, podese dizer que o PNPI tem como escopo principal a elaboração de inventários
voltados ao Registro de bens culturais imateriais e, em decorrência do Registro,
o desenvolvimento de ações de promoção e de proteção em torno do que se
convencionou chamar de salvaguarda dos bens culturais imateriais registrados.
O PNPI também desenvolve outras ações, a exemplo do fomento à criação de
conselhos e de órgãos gestores do Patrimônio Cultural Imaterial e ações de
educação patrimonial imaterial.
A criação pelo Decreto nº 3.551/2000 dos diferentes Livros de Registro
sugere a percepção de distintos domínios na composição da dimensão imaterial
do Patrimônio Cultural. Os bens culturais imateriais estão incluídos, ou
contextualizados, nas seguintes categorias que constituem os distintos Livros do
Registro:
1. Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades.
Trabalho pela Portaria nº 229 de 6 de julho de 1998, ambas assinadas pelo, então, Ministro da
Cultura, Francisco Weffort
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2. Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas,
cênicas e lúdicas.
3. Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida
social.
4. Lugares: mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se
concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.
Os procedimentos a serem observados quando da instauração e da instrução
dos processos de Registro são regidos pela Resolução nº 001/2006 do Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural que prevê, entre outras coisas, que os materiais
produzidos durante a fase de pesquisa e documentação devem ser sistematizados
na forma de um dossiê que apresente o bem, composto de: I. texto, impresso
e em meio digital, contendo a descrição e contextualização do bem, aspectos
históricos e culturais relevantes, justificativa do registro, recomendações para
sua salvaguarda e referências bibliográficas; II. produção de vídeo que sintetize
os aspectos culturalmente relevantes do bem por meio da edição dos registros
audiovisuais realizados e/ou coletados; III. fotos e outros documentos pertinentes.
A análise do dossiê e de todos os materiais produzidos na fase de instrução do
processo são de competência do IPHAN, cujo parecer técnico e demais informações
pertinentes, após exame da Procuradoria Federal, deverão ser publicizados na
imprensa oficial para que a sociedade possa se manifestar num prazo de 30 dias.
Decorrido esse prazo, o processo é encaminhado para a apreciação do Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural e, caso a decisão do conselho seja favorável ao
Registro, o IPHAN procederá à inscrição do bem no Livro correspondente e emitirá a
Certidão de Registro. O Presidente do Conselho Consultivo concederá ao bem, em
documento próprio, o título de Patrimônio Cultural do Brasil. A titulação oficializa
o dever do Estado brasileiro em assegurar a salvaguarda do bem registado, nas três
esferas de governo, cabendo ao IPHAN, além da salvaguarda do bem, promover as
ações necessárias a conservação, guarda e acesso a documentação produzida ao
longo do processo de Registro.
Em âmbito federal, a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial pode ser
descrita, em termos sucintos, como uma política continuada que tem como
horizonte o desenvolvimento de ações de curto, médio e longo prazo que visam
assegurar a autonomia, a continuidade e a sustentabilidade dos bens culturais
imateriais registrados. Essas ações são elaboradas durante a fase de documentação
e inventário, constituindo-se como item obrigatório do dossiê de Registro, nos
termos da Resolução 001/06 do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
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Após o Registro e uma maior aproximação entre o Estado e os detentores
do bem, as recomendações de salvaguarda elencadas no dossiê poderão ser
revistas, detalhadas e complementadas, a partir da inserção de novos atores e do
aprofundamento dos debates em prol da salvaguarda do bem registrado. Em geral,
não é possível determinar um período de tempo para a completa implementação da
salvaguarda. A previsão é de que seja iniciada no decorrer da primeira década após
o Registro. Conforme o estabelecido pelo Artigo 7º do Decreto nº 3551/2000, dez
anos após a titulação, o bem passará por um processo de reavaliação e revalidação
do Registro, no qual se observará, dentre outros aspectos, o impacto das ações de
salvaguarda desenvolvidas.
Os dossiês de Registro geralmente são elaborados a partir da metodologia
do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), mediante autorização
expressa do IPHAN, nos termos da Instrução Normativa nº 001, de 02 de março
de 2009. No entanto, conforme a Resolução nº 001/06 do Conselho Consultivo
do Patrimônio Cultural, a aplicação da metodologia do INRC não se constitui como
procedimento obrigatório à instrução dos processos de Registro. Ainda assim,
pode-se dizer que o INRC se tornou um instrumento corrente no levantamento de
informações sobre a dimensão imaterial do Patrimônio Cultural, sendo amplamente
utilizado para a produção de conhecimento sistematizado sobre bens culturais
imateriais, mesmo quando não há intenção expressa de instauração de processo
de Registro.
Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico do IPHAN, já foram
realizados dois INRCs com foco nos povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros: “INRC do Ilê Obá Ogunté – Terreiro de Pai Adão – PE” e o “INRC
Lugares de Culto de Matrizes Africanas e Afro-Brasileiras no DF e Entorno – DF”.
Também se encontra em andamento o “INRC Terreiros Tradicionais de Candomblé
e Umbanda no Rio de Janeiro – RJ”. No entanto, não se identificou processo aberto
para o Registro dos bens inventariados nesses INRCs.
Convém destacar a realização de INRCs que dialogam com o universo dos povos
e comunidades de matriz africana e de terreiros, porém de forma tangencial ou não
exclusiva, a exemplo de inventários voltados ao mapeamento de bens culturais
imateriais circunscritos a determinadas unidades territoriais, dos inventários de
bens associados à cultura afro-brasileira e quilombola, entre outros26.
Não poderíamos deixar de mencionar os INRCs sobre o Ofício das Baianas do
Acarajé, bem titulado, no ano de 2005, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil27.
26 Para acessar a lista completa dos INRCs realizados e em andamento, consultar http://portal.
iphan.gov.br/pagina/detalhes/426 .
27 Foram realizados o “INRC do Ofício das Baianas de Acarajé – BA” e o “INRC do Acarajé em
Salvador – BA”. No entanto, o registro como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil abrange a
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Os referidos INRCs, assim como o dossiê que culminou na inscrição do Ofício das
Baianas do Acarajé no Livro de Saberes, em 14 de janeiro de 2005, produziram
informações sistematizadas e elencaram ações de salvaguarda importantes para o
segmento, considerando-se a íntima ligação do ofício com universo das religiões
de matriz africana e de terreiros. No entanto, apresentam como foco principal os
modos de fazer e de comercializar o acarajé, enfatizando a sua dimensão como
comida de rua, sistema culinário e meio de vida das mulheres que preparam e
comercializam o acarajé.
A criação do PNPI e a instituição do Registro de bens culturais imateriais
podem ser apontados como conquistas importantes para a salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. No entanto, a política de Registro também
vem sendo avaliada criticamente pelos detentores desses bens, principalmente
devido às limitações do arcabouço legal atualmente incidente que não dispõe de
instrumentos de acautelamento mais efetivos e não prevê punição aos danos e
ameaças sofridos.
As polêmicas em torno do Ofício das Baianas do Acarajé são bastante ilustrativas
a esse respeito. Em 25 novembro de 1998, foi editado, em Salvador, o Decreto
Municipal nº 12.175, estabelecendo regras quanto à localização e funcionamento
do comércio informal exercido pelas baianas de acarajé e de mingau em logradouros
públicos, no âmbito do Município. Entre as regras, estabeleceu-se a obrigatoriedade
do uso de vestimenta típica, de acordo com a tradição da cultura afro-brasileira.
No entanto, devido à falta de fiscalização e de punição, o Decreto Municipal nº
12.175/1998 não foi capaz de impedir o crescimento da ofensiva evangélica em
comercializar o acarajé como “bolinho de Jesus”.
No final do ano de 2000, uma evangélica ganhou o concurso “Acarajé de
Ouro” que tinha como objetivo eleger a melhor quituteira da cidade de Salvador
na modalidade, causando forte indignação, principalmente entre os adeptos
das religiões de matriz africana e de terreiros. A polêmica acabou motivando a
Associação Nacional das Baianas de Acarajé, juntamente a outras entidades ligadas
à preservação da cultura negra, a entrarem com o pedido de Registro do Ofício
das Baianas do Acarajé como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, culminando,
como já indicado, na titulação do bem no ano de 2005.
Após a titulação, foram impetradas ações na justiça com o intuito de proibir
a comercialização descaracterizada do acarajé. No ano de 2015, a Prefeitura de
Salvador editou o Decreto Municipal nº 26.804/2015, reiterando a obrigatoriedade
prática do ofício em todo o território nacional. Para mais informações, conferir o “Dossiê de Registro do Ofício das Baianas de Acarajé” (IPHAN, 2007). Disponível em http://portal.iphan.gov.br/
uploads/publicacao/PatImDos_OficioBaianasAcaraje_m.pdf
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do uso de vestimenta tradicional para a comercialização do acarajé. No entanto,
a eficácia dessas ações foi apenas relativa, frustrando demandas e reclames
históricos das baianas do acarajé que, ainda hoje, se veem obrigadas a conviver e
a disputar espaço com os “bolinhos de Jesus” nas ruas de Salvador.
Em outro incidente, no ano de 2016, a Sra. Beatriz Moreira Costa, Mãe Beata
de Iemanjá do Ilé Omiojúàrò, no município de Nova Iguaçu/RJ, recentemente
falecida, foi a público manifestar a sua indignação com uso desrespeitoso da
palavra “acarajé” para nomear a 23ª Fase da investigação da Polícia Federal contra
crimes de corrupção, conhecida como “Operação Lava Jato”28.
São constantes e de natureza diversa os conflitos envolvendo bens culturais
imateriais, oficialmente reconhecidos ou não, a exemplo da apropriação
comercial, do uso indevido e/ou desrespeitoso que atenta contra a dignidade das
comunidades detentoras desses bens, dos impactos decorrentes da implantação
de empreendimentos e grandes obras de infraestrutura que não consideram os
espaços e as práticas dinamizadas em torno desses bens, e toda uma gama de
problemas cotidianamente enfrentados. Esses conflitos desafiam o PNPI e o
Registro dos bens culturais imateriais como instrumento de proteção do Patrimônio
Cultural Imaterial, fomentando discussões sobre a criação de marcos legais mais
efetivos e adequados ao enfrentamento dessas questões.
Há, no âmbito da UNESCO, estímulo à criação de leis nacionais e de tratados
internacionais que protejam as expressões culturais tradicionais e que estabeleça
direitos morais e patrimoniais de uma comunidade sobre as suas manifestações
tradicionais29. No Brasil, a criação de um marco legal de proteção dos conhecimentos
e das expressões tradicionais compõe a Meta 4 do PNC e deveria ser concluída até
o ano de 2020, embora pareça improvável que tal prazo seja cumprido.
Embora limitadas, tais ações e políticas podem revelar o seu potencial protetivo
diante de situações críticas, tendo, por exemplo, o título de Patrimônio Cultural
Imaterial do Brasil do Ofício das Baianas do Acarajé se mostrado relevante para
que as baianas de Salvador pudessem exercer o direito de comercializar o acarajé
durante a última edição da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, sediados
no Brasil30.
28 A eminente Ialorixá [Iyálorìsà] manifestou as suas críticas por meio de uma carta, publicizada
no site oficial da sua casa. A referida carta se inicia com os seguintes dizeres: “Eu, Beatriz Moreira
Costa, Mãe Beata de Iemanjá, é com pesar que vejo dia a dia como a questão cultural no Brasil
está piorando. Que País é esse Olorum? A que ponto chegamos? Dar o nome do saboroso e sagrado ACARAJÉ a uma ação policial contra as falcatruas e ladroeiras promovida por elementos vis
e perversos que não merecem ser comparados à palha que tiramos do feijão para fazer o acarajé,
quanto mais ao ACARAJÉ”. Versão integral disponível em http://www.ileomiojuaro.com.br/cartamae-beata-de-iyemonja-asautoridades-sobre-o-uso-da-palavra-acaraje/. Acesso 18/06/2017.
29 Conforme Convenção Para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO.
30 Em 2012 as baianas de acarajé protagonizaram diversos protestos contra a possibilidade de
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Destaca-se, por fim, a existência de instrumentos homólogos ao Registro
federal de bens culturais imateriais nas respectivas esferas dos entes federados.
Nesse tocante, convém ressaltar que se encontra em fase de elaboração o Sistema
Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC), no âmbito do Sistema Nacional de
Cultura (SNC), conforme previsto pela Meta 5 do Plano Nacional de Cultura (PNC),
instituído pela Lei n.º 12.343/2010. Para além, o PNC também ratifica, como parte
integrante do SNC, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
(SNIIC), que já havia sido criado pelo Decreto nº 5.020/2005.
Ressalvada a importância da criação de uma base agregada de dados e de
informações culturais, pondera-se que o SNPC e SNIIC encontram-se em estágio
preliminar de implantação, frustrando a demanda de análise integrada das políticas
culturais, nas três esferas de governo.
As informações atualmente disponíveis pelo SNIIC limitam-se ao cadastro
feito espontaneamente por órgãos da administração pública, entidades culturais
e profissionais da área cultura, caracterizando-se como plataforma on-line, de
open dada (dados abertos) e de alimentação voluntária e colaborativa31. Quanto ao
SNPC, o IPHAN vem realizando debates com o objetivo de reunir e de consolidar
os subsídios necessários à estruturação do sistema, não tendo ainda sido elaborada
a plataforma para o suporte do SNPC.

3.1.4. Grupo de Trabalho Interdepartamental para Preservação do
Patrimônio Cultural de Terreiros (GTIT/IPHAN)
No ano de 2013, foi criado, no âmbito do IPHAN, o Grupo de Trabalho
Interdepartamental para Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros (GTIT),
instituído pela Portaria nº 537, de 20 de novembro de 2013, alterada pelas
Portarias nº 387, de 11 de agosto de 2014 e nº 489, de 19 de novembro de 2015.
Os trabalhos conduzidos pelo GTIT resultaram na publicação da Portaria nº 194,
de 18 de maio de 2016, que aprova Termo de Referência de Diretrizes e Princípios
para identificação, reconhecimento e preservação de bens culturais relacionados
aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (PMAF), que orienta o
modo como as demandas relacionadas a esses bens deverão ser consideradas no
proibição da venda de acarajé nas ruas de Salvador e na arena Fonte Nova durante a realização
da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, no ano de 2014, em função da
Lei 12.663/2012 que ficou conhecida como Lei Geral da Copa. A referida lei proibia a presença
de ambulantes ou qualquer outro vendedor em um raio de dois quilômetros dos estádios, sem
autorização da FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Após os protestos, a
FIFA acabou recuando, permitindo a presença de um número reduzido de baianas de acarajé em
espaços previamente definidos.
31 A Plataforma do SNIIC encontra-se disponível em: http://sniic.cultura.gov.br/ acesso em
21/06/2017.
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âmbito do IPHAN, em todas as suas unidades institucionais.
Consoante o Anexo 1 do Termo de Referência:
O Patrimônio Cultural deve ser apreendido - independentemente
do bem cultural - a partir da relação sinérgica entre elementos
materiais e imateriais de sua constituição enquanto referência
cultural para a comunidade, evitando, assim, uma equivocada
compartimentação da vida social na qual está inserido.
No entanto, alguns desses bens apresentam desafios mais
prementes para sua gestão integrada, pela natureza dinâmica e
coletiva de sua produção e reprodução cultural, que perpassam
desde a definição dos critérios para sua compreensão e
valoração enquanto bem patrimonial, até as diretrizes para sua
identificação, reconhecimento, preservação, apoio e fomento.
Nesse sentido, a experiência institucional que adveio da
instrução dos processos de tombamento de terreiros e a gestão
de sua preservação, demonstraram ao IPHAN a necessidade de
se debruçar sobre as especificidades do patrimônio dos PMAF.
Em virtude da forte relação entre os elementos materiais e
imateriais dos bens culturais relacionados a esses grupos, foi
criado o GTIT, com o objetivo de discutir diretrizes e princípios
para atuação do instituto na gestão integrada do patrimônio
cultural no universo desses povos tradicionais.
Em consonância, o Termo de Referência elenca o rol de instrumentos de
preservação e de salvaguarda adotados pelo Instituto. Considera que as ações de
patrimonialização não devem ser direcionadas à preservação de quaisquer religiões
ou doutrinas, incidindo sobre os bens culturais associados aos PMAF, a partir das
categorias de proteção e salvaguarda com as quais o IPHAN vem atuando em
suas políticas, recaindo o reconhecimento, para fins de preservação, somente
sobre edificações, bens móveis, acervos, celebrações, saberes, lugares e formas de
expressão relativos a esses povos e comunidades, em face da sua relevância para
a formação da identidade nacional.
Considerando que o IPHAN é órgão federal que desenvolve ações orientadas
aos territórios tradicionais de matriz africana e terreiros desde o início da década
de 1980, constituindo-se como área de atuação mais longeva, deve-se avaliar
a experiência acumulada pelo Instituto como um parâmetro importante para
reflexão sobre as políticas de reconhecimento dos territórios de matriz africana
e de terreiros. Nesse contexto, destaca-se o desenvolvimento concomitante de
políticas voltadas tanto para a dimensão material quanto imaterial do Patrimônio
Cultural relativo ao segmento. Note-se que a instituição do Registro de bens
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culturais imateriais não substituiu a política de tombamento de terreiros que vinha
sendo empreendida pelo IPHAN, desde de 1982, sendo, ao contrário, crescente a
abertura de processos após a edição do Decreto nº 3.551/2000.
Nessa perspectiva, é possível inferir que o pleno reconhecimento dos territórios
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros ancora-se em dois
princípios ou duas dimensões complementares. Por um lado, é preciso assegurar
a integridade e o pleno acesso aos territórios tradicionais, adotando-se medidas
legais e administrativas necessárias ao seu efetivo acautelamento, desenvolvendose, concomitantemente, ações de reconhecimento, apoio e fomento aos bens
simbólicos e práticas culturais instituídas nesses territórios.
Em termos mais objetivos, o Termo de Referência reafirma a necessidade do
desenvolvimento concomitante e integrado das políticas conduzidas pelo Instituto,
principalmente por meio dos seguintes instrumentos:
▪ Identificação
A identificação abrange o levantamento de informações que possibilitem
uma visão abrangente da Patrimônio Cultural dos PMAF, por meio da
realização de mapeamentos, inventários, registros memoriais, entre
outros instrumentos, os quais poderão, posteriormente, resultar em
medidas legais de proteção.
Considerando a dinâmica e especificidade de produção dos bens
culturais dos PMAF, o Termo de Referência sugere a realização de uma
ou mais estratégias articuladas, capazes de identificar de forma integrada
o patrimônio cultural dessas comunidades, ressaltando-se a importância
de implementar atividades de formação antes do início das ações de
identificação, a fim de possibilitar o protagonismo, de fato, na construção
do discurso patrimonial do segmento.
Nesse contexto, destaca-se a metodologia do Inventário Nacional de
Referências Culturais (INRC) que permite a produção detalhada de
conhecimento e documentação de forma participativa e que apresente
as relações entre os elementos materiais e imateriais com foco nas
referências culturais da comunidade e dentro das categorias presentes no
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), apresentando grande
potencial para mobilização e formação de pesquisadores no interior das
próprias comunidades pesquisadas.
O Termo de Referência também chama a atenção para a atividade de
identificação proposta na publicação “Educação Patrimonial: Inventários
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Participativos” que permite uma aproximação inicial das comunidades
com as políticas de patrimônio cultural e com o conceito de referências
culturais. Trata-se de uma metodologia de autoidentificação com foco
na reflexão sobre o patrimônio cultural, suas categorias, significados e
políticas, tida como de grande potencialidade para estabelecer os primeiros
vínculos entre as ações do IPHAN e as comunidades demandantes da
política patrimonial.
Considera-se, ainda, a adoção de estratégias orientadas ao acolhimento
de demandas específicas, por exemplo, quando se fizer necessário
mapear, de maneira mais geral a distribuição territorial de diferentes
casas e lugares de referência para as PMAF existentes numa região,
assim como classificação de tradições, relações entre linhagens,
situação organizacional e fundiária, entre outras coisas, de cunho mais
generalista, de forma cartográfica ou não. Tais mapeamentos podem
estar acompanhados de diagnósticos que possibilitem realizar estudos
mais aprofundados de um território, como o acesso a políticas públicas.
O Termo de Referência tece comentários sobre outras ações relevantes
nesse contexto, a exemplo das Cartografias Sociais que que contribuem
para a compreensão das relações entre os diferentes atores, seus
conflitos e como eles se refletem no território, assim como dos laudos
antropológicos/relatórios etnográficos, peças que comumente compõem
os processos de tombamento.
Sugere-se, ainda, a realização de estudos e pesquisas amplos contendo
informações e dados, principalmente a partir de revisão bibliográfica,
sobre tradições de matrizes africanas específicas.
No caso dos bens móveis e integrados, recomenda-se o arrolamento ou
inventário com base no cadastro do Sistema Integrado de Conhecimento
e Gestão (SICG), de modo a permitir o acesso amplo a informações
produzidas nesse campo, contribuindo para a análise futura dos processos
de reconhecimento de forma rápida, dinâmica e objetiva. A seleção
dos bens deverá ser feita pelos detentores da comunidade a partir de
valores e usos por eles reconhecidos, incluindo-se o debate sobre a
possibilidade de visitação e acesso a esse acervo, assim como de sua
gestão e conservação
▪ Reconhecimento
O IPHAN dispõe de distintos instrumentos de reconhecimento do
Patrimônio Cultural, com destaque para: Tombamento; Registro de Bens
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Culturais Imateriais; Chancela de Paisagem Cultural, Inventário Nacional
de Diversidade Linguística; Cadastro de Sítios Arqueológicos e; Valoração
do Patrimônio Ferroviário. No que se refere à preservação dos bens
culturais dos PMAF, até o presente momento o tombamento tem sido o
instrumento mais utilizado.
▪ Tombamento
A política de tombamento busca reconhecer o valor patrimonial de um
bem cultural, implicando na preservação e na conservação de aspectos
da sua materialidade. Têm como amparo legal o Decreto-lei n.º 25/1937
que reconhece como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o conjunto
de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico. Os referidos bens só serão considerados parte
integrante do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois de
inscritos, separada ou agrupadamente, num dos quatro Livros do Tombo,
criados pelo Decreto-lei n.º 25/1937.
O interesse público da preservação de bens culturais por meio do
tombamento está fundamentado nos Artigos 215 e 216 da Constituição
Federal de 1988, que traz uma ampliação do conceito de bem cultural
para além dos tradicionais valores referidos no Decreto-Lei 25/37. Isso
significa dizer que qualquer bem, no qual se identifique ser portador
de “referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira”, é suscetível de ser reconhecido
como Patrimônio Cultural brasileiro.
Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar o tombamento federal
de um bem, bastando, para isso, encaminhar correspondência ao IPHAN
e/ou ao Ministério da Cultura (MinC). Para ser tombado, o bem deve
passar por um processo administrativo que avaliará a sua importância,
em âmbito nacional e, posteriormente, o bem é inscrito em um ou mais
Livros do Tombo.
Destaca-se, assim, o caráter seletivo do tombamento federal, no qual devem
ser observados, entre outros fatores, os critérios de excepcionalidade e
de singularidade preceituados pelo Decreto Lei 25/1937.
O tombamento federal implica uma série de restrições quanto ao estado
de conservação, a propriedade, a guarda, o uso, a exposição e a circulação
do bem tombado, além de penalidades e multas às infrações observadas,
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criando-se responsabilidades para os proprietários, para o poder público
e para a sociedade em geral, ficando o bem sujeito à fiscalização pelo
Instituto32.
No caso dos bens culturais dos PMAF, o instrumento do tombamento
pode ser aplicado aos espaços, edificações, elementos naturais, bens
móveis e integrados, de forma isolada ou em conjunto, levando-se em
conta os aspectos dinâmicos e a inter-relação em conjunto de cada espaço
e elemento que possibilitam a manifestação do sagrado. Considera-se,
assim, o resguardo do seu suporte material como um meio de se manter
os valores atribuídos ao bem tombado que legitimaram o seu processo
de reconhecimento, compreendendo-se a configuração espacial como
constituída de construções religiosas, áreas não edificadas e lugares
sagrados exteriores e adjacentes vinculados às práticas religiosas.
A definição da poligonal de tombamento deve ser feita de modo a
contemplar os componentes que formam a materialidade e que servem
de suporte aos valores reconhecidos no bem. Em relação ao entorno,
sempre que necessário essas áreas devem ser consideradas tanto como
princípio de preservação da visibilidade e ambiência do bem, quanto de
maneira inversa, buscando-se garantir a privacidade que o culto exige
para preservar o segredo das práticas que ali ocorrem.
No que diz respeito aos bens culturais dos PMAF, o instrumento tem sido
adotado considerando-se critérios como antiguidade (época de construção),
continuidade histórica (sucessão dentro da casa), a matricialidade (origem
étnica e relações familiaridades entre casas), capacidade de produção e
reprodução da tradição, e sua representatividade dentro da tradição em
que se insere.
▪ Registro
O Registro é o instrumento legal de reconhecimento de valor patrimonial
para bens culturais de natureza imaterial, em âmbito nacional, instituído
pelo Decreto nº 3.551/2000, em observância ao Artigo 216 da
Constituição Federal de 1988 que referencia o conjunto do Patrimônio
Cultural brasileiro, de natureza material e imaterial, preceituando os
direitos culturais indígenas, quilombolas e de outros grupos sociais
formadores da sociedade brasileira que possuam modos específicos de
expressão e de criar, fazer e viver.
32 Para mais informações, consultar o Decreto-lei 25/1937, o Decreto-lei 3.886/1941 e os
Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988.
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O Decreto nº 3.551/2000 rege, portanto, o processo de reconhecimento
de bens culturais de natureza imaterial como Patrimônio Cultural do país,
institui o Registro e, com ele, o compromisso do Estado em inventariar,
documentar, produzir conhecimento e salvaguardar esses bens,
culminando na sua inscrição em um dos Livros de Registro: Saberes,
Celebrações, Formas de Expressão e Lugares, e na sua titulação como
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
Apesar de não apresentar como condição o caráter de excepcionalidade e
o rigor seletivo observado nos processos de tombamento, o IPHAN tem
adotado os seguintes critérios para o Registro bens culturais imateriais:
continuidade histórica (produção e reprodução do bem cultural há, ao
menos, 3 gerações), enraizamento na comunidade, valor referencial para
determinado grupo social no que tange à memória, história e identidade
da sociedade brasileira e relevância nacional, não se justificando, no
âmbito do Registro, a valoração a partir de conceitos como autenticidade
ou excepcionalidade, comuns ao tombamento.
Consoante o Termo de Referência esses critérios gerais deverão ser
aplicados a todos os bens culturais imateriais, inclusive os bens culturais
relacionados a PMAF. No entanto, no caso dos PMAF esses critérios
precisam ser debatidos a luz dos contextos específicos nos territórios em
que ocorrem, não devendo a valoração do bem partir de um critério único,
mas do intercruzamento desses elementos e dos sentidos e significados
atribuídos aos bens culturais imateriais pelas comunidades detentoras.
Existe a possibilidade de inscrição de bens culturais relacionados
aos territórios de PMAF no Livro de Registro dos Lugares, de forma
concomitante a sua inscrição nos Livros de Tombamento. Contudo, tratase de um duplo processo de acautelamento, refletindo em processos
burocráticos de reconhecimento simultâneos, o que demandará ações
articuladas de conservação e salvaguarda por parte da instituição, em
momento posterior.
Para além do aspecto territorial, as práticas coletivas dos PMAF (modos
de fazer, celebrações, etc.) podem ser inscritas nos demais Livros de
Registro, não restringindo o reconhecimento do aspecto imaterial ao Livro
de Registro dos Lugares, sendo o instrumento voltado ao reconhecimento
das dinâmicas culturais intrínsecas a esses bens.
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▪ Conservação e o Apoio e Fomento
No que diz respeito às ações de conservação, apoio e fomento do Patrimônio
Cultural dos PMAF, o Termo de Referência recomenda a elaboração de
Planos de Preservação dos bens acautelados, implementados à luz da
metodologia adotada na elaboração dos Planos de Salvaguarda dos Bens
Culturais Imateriais registrados, em diálogo sistemático com as diretrizes
de conservação para os bens materiais.
Tendo em vista o caráter dinâmico, dialógico e transversal das políticas e
ações orientadas ao Patrimônio Cultural, as quais não são exclusividade
de atuação do IPHAN, o Termo de Referência ressalta a necessidade
de articulação de esforços, recursos, atores sociais, instituições e redes
que atuem em áreas afins a gestão do patrimônio, recomendando-se
que a construção de Planos de Preservação tenha como horizonte a
sustentabilidade cultural e a intersetorialidade das políticas públicas.
Os Planos de Preservação também deverão ser estruturados em ações,
definidas a partir das necessidades e especificidades do bem reconhecido,
dialogadas e consensuadas com as comunidades envolvidas. Para além,
recomenda-se o planejamento das ações de responsabilidade das
comunidades e das instituições, a distribuição de tarefas entre os atores
envolvidos (instituições e membros da comunidade), formas de fomento
(orçamentos e recursos disponíveis) e a definição de cronograma de
implementação. Para institucionalizar o compromisso entre os atores
envolvidos, sugere-se que os Planos de Preservação sejam assegurados
através de Termos de Cooperação ou Termos de Compromisso.
▪ Sistema de Patrimônio Cultural
A aplicação dos instrumentos de identificação, reconhecimento,
conservação, apoio e fomento podem ocorrer no âmbito municipal,
estadual ou federal. Considerando os diversos os atores e competências,
o Termo de Referência recomenda a criação de redes e de arranjos
institucionais para proteção desses bens culturais, incentivando a
consolidação do pacto federativo e a construção de instrumentos de
preservação complementares.
O GTIT, além de objetivar o alinhamento conceitual e procedimental das políticas
desenvolvidas junto aos PMAF pelas diferentes unidades do Instituto, também se
constitui como uma instância de monitoramento dos compromissos assumidos
pelo IPHAN no âmbito do I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
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Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015), logrando-se
os seguintes resultados33.
Tabela 9. IPHAN – I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015)
EIXO 2. TERRITORIALIDADE E CULTURA
Objetivo 1. Mapear os povos e comunidades tradicionais de matriz africana
Metas:
IPHAN: compartilhar informações dos
diagnósticos realizados sobre as casas
tradicionais de matriz africana

Resultados:
Não foram identificadas informações.

Objetivo 3. Promover, preservar e difundir o patrimônio e as expressões culturais dos povos e comunidades
tradicionais de matriz africana
Metas:
Resultados:
▪ Em 2014, foi lançado o 1º Prêmio Patrimônio Cultural dos Povos e
IPHAN: apoiar, por meio de editais,
projetos para identificação, divulgação
e fomento do patrimônio material
e imaterial específico para povos e
comunidades tradicionais de matriz
africana. R$ 1 milhão

Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (Edital PNPI, nº. 001/2014),
que teve como objetivo reconhecer ações de preservação, valorização
e documentação do patrimônio cultural dos povos e comunidades
tradicionais de matriz africana, realizadas até a data do edital e que - em
razão da sua originalidade, excepcionalidade ou caráter exemplar mereçam divulgação e reconhecimento público. Ao todo foram premiadas,
em 2015, 31 iniciativas. Mais informações: http://portal.iphan.gov.br/
pagina/detalhes/1314/
Resultados:
▪ INRC Lugares de Culto de Matrizes Africanas e Afro-Brasileiras no DF e
Entorno – DF (Finalizado);
▪ INRC Terreiros Tradicionais de Candomblé e Umbanda no Rio de Janeiro
– RJ (em andamento);

IPHAN: Finalizar inventários da região

▪ Encontra-se em execução o Projeto “Territórios do Axé: mapeamento das

metropolitana do Rio de Janeiro e do

casas religiosas da Grande Florianópolis”, realizado por meio de Convênio

Distrito Federal e Entorno. Inventariar

firmado entre o IPHAN e a Universidade Federal de Santa Catarina

as casas tradicionais na cidade de

(UFSC). Mais informações: http://kadila.net.br/territorios-do-axe/

Florianópolis/SC.

▪ Encontra-se em execução o Projeto “Lugares de Axé: inventário
dos terreiros de candomblé de Curitiba e região metropolitana”. Mais
informações: http://lugaresdeaxe.org/index.php/lugares-de-axe/
▪ O IPHAN vem realizando estudos e levantamentos preliminares para a
realização de mapeamentos de terreiros, nos estados de Tocantins e do
Rio Grande do Sul

IPHAN: Participar dos espaços de
debate com a sociedade civil para
explicar as regras de tombamento

Resultados:
Não foram identificadas informações.

33 Tabela construída a partir de pesquisas no sítio eletrônio do IPHAN. Disponível em: http://
portal.iphan.gov.br/
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EIXO 2. TERRITORIALIDADE E CULTURA
Resultados:
▪ Tombamento federal do Terreiro Zogbodo Male Bogun Seja Unde (Roça
do Ventura), situado em Cachoeira/BA, no ano de 2015 (Livro do Tombo
IPHAN: Tombar 04 casas tradicionais

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e Livro do Tombo Histórico).

de matriz africana que representem

▪ Tombamento federal do Terreiro de Candomblé Ilê Axé Oxumaré,

grande importância no universo

situado em Salvador/BA, no ano de 2014 (Livro do Tombo Arqueológico,

tradicional afro-brasileiro e/ou

Etnográfico e Paisagístico e Livro do Tombo Histórico).

encontrem-se em situação de risco.

▪ Tombamento federal do Terreiro Omo Ilê Abgôula, no ano de 2016,
(Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e Livro do
Tombo Histórico).
Resultados:
Não foram identificadas informações.
▪ Chamamento Público nº 06/2012 - Para a seleção de projetos voltados
à gestão integrada do patrimônio cultural em terreiros tombados pelo
IPHAN, que contemplou o Projeto da Associação Cultural e Religiosa São
Salvador – Ilê Axé Oxumarê/BA.
▪ Criação, em 2013, do Grupo de Trabalho Interdepartamental para
Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros (GTIT)
▪ Publicação do Termo de Referência de Diretrizes e Princípios
(Portaria IPHAN nº 194, de 18 de maio de 2016): para a identificação,
reconhecimento e preservação de bens culturais relacionados aos Povos e
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (PMAF);
▪ Curso de Extensão em Gestão e Salvaguarda do Patrimônio Cultural
de Terreiros, realizado pelo IPHAN, em parceria com a Universidade

IPHAN: Introduzir a gestão integrada

Federal da Bahia (UFBA), destinado às lideranças dos espaços sagrado,

do patrimônio cultural em seus

com o objetivo de fortalecer o intercâmbio e as redes de solidariedade

aspectos materiais e imateriais das

entre as comunidades de terreiro que são acompanhadas, atualmente,

casas tombadas: 05 na Bahia e 01 no

por instituições de salvaguarda do patrimônio cultural, como o IPHAN

Maranhão.

e Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Como
resultado, espera-se a construção coletiva de planos de preservação e
salvaguarda pautado no território de uma dada comunidade, levando-se
em conta, os indivíduos, os ambientes, a comunidade e o seu entorno.
▪ Capacitação Interna para Gestão do Patrimônio Cultural dos Povos
e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Até o momento, foram
realizados dez encontros que resultaram em contribuições à elaboração
de diretrizes para identificação e reconhecimento do patrimônio cultural
dos povos de terreiros. Participaram dos encontros, os representantes das
tradições Keto, Angola, Egungun, Jarê, Jurema Sagrada, Xambá, Jeje, Nagô,
Tambor de Mina e Batuque. Também está em andamento o Programa
de Capacitação para Preservação de Bens, em formato de Educação à
Distância que deverá ser realizado a cada dois anos, para atender a grupos
distintos: a comunidade dos terreiros; e os técnicos e gestores de órgãos
municipais, estaduais e federais.

EIXO 3. INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Objetivo 1. Promover a segurança alimentar e nutricional e incentivar a inclusão produtiva sustentável nas
comunidades tradicionais de matriz africana
Metas:
IPHAN: Implementar 30 pontos de
leitura temáticos de ancestralidade
africana. R$ 600 mil

Resultados:
Não foram identificadas informações.

Convém ponderar, por fim, o alcance limitado da política de tombamento como
instrumento de acautelamento dos territórios tradicionais de matriz africana e de

73

terreiros. As informações levantadas indicam o IPHAN tombou 9 terreiros em 35
anos de atuação do Instituto. Considerado as três esferas de governo, identificouse 37 processos que resultaram em tombamento de terreiros, sendo: 9 em âmbito
federal, em 2 unidades da federação; 26 na esfera estadual, em 7 unidades da
federação; 3 em âmbito municipal, em duas unidades da federação. Levando-se em
conta a sobreposição desses números, verifica-se que a até o presente momento
apenas 30 terreiros foram tombados em todo o país.
Quanto às ações voltadas ao Patrimônio Cultura Imaterial, os INRCs associados
ao segmento não resultaram em Registro de espaços sagrados de matriz africana
e de terreiros. Além disso, o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil
não implica necessariamente em garantia de acesso ou de acautelamento dos
territórios de matriz africana e de terreiros.

3.1.5. Mapeamentos e Pesquisas Socioeconômicas e Culturais
Os mapeamentos e as pesquisas socioeconômicas e culturais sobre os
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros têm se intensificados na
última década, constituindo-se como instrumentos importantes para uma maior
visibilidade, proteção e garantia de direitos relativos ao segmento e seus territórios
tradicionais. Esses instrumentos têm se caracterizado pela multiplicidade de
recortes, com enfoques e metodologias diversos, que geralmente dialogam com as
demandas e os objetivos específicos a que essas informações se destinam, muitas
vezes constituindo-se como ações inéditas e inovadoras nos contextos em que se
inserem.
No que diz respeito aos objetivos do presente diagnóstico, importa assinalar
que nem sempre esses instrumentos se pautam pela produção de informações
orientadas as políticas de acautelamento territorial ou de promoção da SAN e da
inclusão produtiva. No entanto, sempre oferecem dados significativos quanto a
essas questões, considerando-se o contexto atual de escassez de informações, de
não reconhecimento das especificidades e de despreparo histórico dos órgãos e
dos agentes públicos no diálogo com os povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros.
Pode-se dizer que esses mapeamentos e pesquisas, com suas diferentes
metodologias, propósitos e alcances, têm contribuído para a produção de
conhecimento e maior visibilidade de contextos específicos relativos ao segmento,
possibilitando, ainda, a partir de um olhar em conjunto, esboçar cenários para a
formulação de indicadores, locais e nacionais, que permitam a comparabilidade
e a replicação dos instrumentos utilizados, que são aspectos fundamentais para
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o planejamento da ação pública, principalmente em um país plural e diverso, de
dimensões continentais, como o Brasil.
Convém ressaltar a ampla realização de ações de identificação e de localização
das casas tradicionais de matriz africana e de terreiros, que oferecem dados
quantitativos sobre a distribuição das casas tradicionais no território nacional,
entre outras informações importantes para o planejamento das políticas públicas.
Para além, esses mapeamentos e pesquisas também têm se caracterizado pela
intensa mobilização social e inserção das lideranças de matriz africana e de terreiros
em espaços e instâncias de participação social, envolvendo atores diversos. Entre
estes, agentes e órgãos e agentes públicos nas três esferas de governo; conselhos
municipais, distrital, estaduais e federais; movimentos sociais e organizações da
sociedade civil; universidades, institutos e agências de pesquisa, entre outros.
Trata-se, portanto, de um campo polivalente e multifacetado, cujas iniciativas
precisam ser compreendidas como “incompletas” no sentido de dinamicamente
construídas no interior de processos históricos, sociais e organizativos da sociedade
e do Estado brasileiro.
Nesse contexto, deve-se chamar a atenção para a crescente participação dos
entes federados na condução e/ou no apoio à realização desses levantamentos,
em acolhimento a demandas expressas pelo segmento e na execução de suas
agendas governamentais, competências e missões institucionais.
No que diz respeito à participação do Governo Federal, destaca-se que o I
PLANSAN (2012-2015) e o I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) nortearam a
realização de ações nessa perspectiva.
O I PLANSAN (2012-2015) estabeleceu como meta o mapeamento de
comunidades de matriz africana e de terreiros, priorizando-se as capitais e regiões
metropolitanas. O I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos
e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) estabeleceu como
objetivo o mapeamento de povos e comunidades tradicionais de matriz africana,
pela SEPPIR, além dos compromissos assumidos pelo IPHAN, descritos no tópico
anterior34.
Segundo informações disponíveis no SISPLANSAN, nos anos de 2012 e de
2013, a SEPPIR desenvolveu ações de articulação junto ao Poder Legislativo que
resultaram na aprovação de três Emendas Parlamentares para o mapeamento de
34 Eixo 2. Territorialidade e Cultura. Objetivo 1. Meta 1. SEPPIR: Mapear povos e comunidades
tradicionais de matriz africana das regiões metropolitanas do país, a partir de metodologia comum, a ser definida e implementada em parceria com a sociedade civil. R$ 2 milhões. PPA (20122015): Programa 2034, Objetivo 0986.
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povos e comunidades de matriz africana e de terreiros35. Uma dessas Emendas
viabilizou, no ano de 2014, o Convênio n.º 802466, celebrado entre a SEPPIR e
a Prefeitura de Rio Branco (AC), no valor de R$ 250.000 mil, para o mapeamento
de casas tradicionais de matriz africana de Rio Branco/AC. Também se destaca,
nesse contexto, a criação no ano de 2014 da Frente Parlamentar em Defesa das
Comunidades Tradicionais de Terreiros.
No ano de 2014 também se iniciou o estabelecimento de uma parceria entre
a SEPPIR e o PNUD para a construção de subsídios e apoio na elaboração e
na implentação de politicas públicas, prevendo-se a realização de iniciativas
diversas. Segundo informações disponíveis no SISPLANSAN, no tocante à
elaboração de mapeamentos de povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros, essa parceria possibilitou: i) a elaboração de um guia orientador para
mapeamentos socioeconômicos e culturais dos Povos e Comunidades Tradicionais
de Matriz Africana; ii) dar início ao processo de contratação de consultoria para
mapeamento das casas tradicionais de matriz africana de onze municípios da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro; iii) a contratação de consultoria para
monitorar o mapeamento das casas tradicionais de matriz africana do município
de Rio Branco - a ser realizado pela prefeitura - e da região metropolitana do Rio
de Janeiro. A presente consultoria também é fruto da parceria com o PNUD.
Em 2016, foram publicados pela SEPPIR o “Guia Orientador para Mapeamento
junto aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana”, a “Cartilha: Povos
e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana” e o “Caderno de Debates: Povos e
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana”36.
Com relação a publicação dos Guias, destaca-se no “Guia Orientador para
Mapeamento junto aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana” a
identificação dos mapeamentos e pesquisas socioeconômicas e culturais realizados,
bem como orientação para a inserção de diagnóstico de SAN nas ações de
mapeamento. O Guia também destaca a importância da identificação e da localização
das casas tradicionais, orientando a realização de diagnósticos sobre as condições
materiais e imateriais de reprodução da vida nas comunidades pesquisadas, bem como
o levantamento de informações sobre a situação e o contexto fundiário, ressaltando,
assim, a relevância desses instrumentos para as políticas de reconhecimento dos
territórios tradicionais de matriz africana e de terreiros.
35 Segundo as informações disponíveis, o recurso destinado as três Emendas Parlamentares ainda não havia sido liberado. No entanto, o SISPLANSAN não dispõe de maiores detalhamentos sobre essas Emendas, motivo pelo qual não foi possível identificar mais informações a
resepito. Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/plansanp/rel_dinamico_b.php# acesso em
25/06/2017.
36 Os Guias encontram-se disponíveis em: http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/
publicacoes/pub-seppir/col-pub-seppir acesso em 27/06/2017.
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Convém ponderar a pertinência da construção de uma base de dados integrada
com as informações numéricas, geográficas e territoriais alcançadas nesses
instrumentos. Nessa perspectiva a elaboração “Guia Orientador para Mapeamento
junto aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana” poderá constituirse como uma estratégia importante, possibilitando uma maior padronização e
compatibilidade das informações consignadas por meio desses instrumentos, os
quais, no entanto, não implicam necessariamente em garantia de direitos ou em
medidas protetivas dos territórios tradicionais.

3.2. O Acesso Universal à Alimentação Adequada e Saudável e
as Estratégias de Educação Alimentar e Nutricional
O caráter abrangente e intersetorial da SAN implica grandes desafios de
mensuração e monitoramento, estabelecendo-se, ao longo do tempo, diferentes
arcabouços conceituais e metodológicos para a contextualização da insegurança
alimentar e nutricional e para a avaliação da realização progressiva do DHAA.
A partir de uma iniciativa do CONSEA, instituiu-se o “Grupo de Trabalho de
Indicadores e Monitoramento”, formado por representantes de diversos setores
governamentais, instituições de pesquisa e membros de organizações da
sociedade civil, resultando na elaboração de uma matriz conceitual, composta
de sete dimensões de análise da SAN, as quais foram adotadas, pelo Decreto n.º
7.272/2010, no monitoramento da Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (PNSAN).
I. produção de alimentos;
II. disponibilidade de alimentos;
III. renda e despesas com alimentação;
IV. acesso à alimentação adequada;
V. saúde e acesso à serviços de saúde;
VI. educação;
VII. políticas públicas, orçamento e direitos humanos.
Dessa maneira, uma série de questões precisam ser observadas no tocante ao
diagnóstico da presença de insegurança alimentar e nutricional, avaliando-se desde
as despesas e a renda disponível para alimentação diária por parte de cada pessoa,
família ou domicílio, até a disponibilidade de produtos nutricional e culturalmente
adequados e o próprio contexto nacional da produção suficiente de alimentos e,
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caso necessário, a sua importação.
Conforme determina o Artigo 19 do Decreto nº 7.272/2010, a contextualização
e análise da situação nacional da SAN constitui-se como item obrigatório para
a elaboração do PLANSAN, considerando-se as sete dimensões de análise
estabelecidas para o monitoramento da PNSAN.
Em atendimento, os estudos e a análise dos indicadores de SAN, constantes no II
PLANSAN (2016-2019), atestaram o grande impacto positivo das políticas sociais
e de transferência de renda no combate a insegurança alimentar e nutricional,
com destaque para o Programa Bolsa Família (PBF), o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) e o Cadastro Único de Informações Sociais (CadÚnico)
que concentra as informações socioeconômicas de famílias de baixa renda, e é
utilizado na identificação do público-alvo de várias políticas de inclusão social,
incluindo-se o PBF.
O I PLANSAN (2012-2015) e o I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) também
nortearam o desenvolvimento de ações relacionadas a essas políticas.
O II PLANSAN (2016-2019) diagnosticou os principais desafios para um maior
alcance das políticas e dos programas sociais vinculados ao CadÚnico, inclusive
com relação às famílias provenientes de populações específicas, chamados de
Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTEs)37, entre os quais, as
famílias pertencentes a comunidade de terreiro. Essas questões encontram-se
associadas aos Desafios 1 e 5 do II PLANSAN (2016-2019), com destaque para
as políticas sociais de transferência renda, de alimentação escolar e educação
alimentar e nutricional (EAN) e as ações de distribuição de alimentos, conforme
contextualizaremos a seguir.

3.2.1. Cadastro Único de Informações Sociais
O Cadastro Único de Informações Sociais (CadÚnico) foi criado no ano de 2001
como um sistema de informações que permite a identificação e a caracterização
de famílias de baixa renda, cuja faixa de renda vai de até meio salário mínimo por
pessoa ou até três salários mínimos por família.
O Cadastro é regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e
é regido pelas Portarias Ministeriais nº 177, de 16 de junho de 2011, e nº 274, de
37 Consoante informações disponíveis no II PLANSAN (2016-2019), os chamados GPTEs
“incluem as famílias indígenas, quilombolas, ciganas, pertencentes a comunidades de terreiro,
extrativistas, ribeirinhas, de pescadores artesanais, de agricultores familiares, de assentados da
reforma agrária, de acampados, de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, atingidas por empreendimentos de infraestrutura, de catadores de material reciclável, em situação de
rua e de presos do sistema carcerário” (II PLANSAN, 2016-2019:20)
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10 de outubro de 2011, bem como pelas Instruções Normativas nº 1 e nº 2, de 26
de agosto de 2011, e nº 3 e nº 4, de 14 de outubro de 2011.
O CadÚnico concentra as informações socioeconômicas de famílias de baixa
renda, identifica e seleciona o público-alvo das políticas de inclusão social, e é
utilizado como base para operacionalização dessas políticas, incidindo sobre os
seus mecanismos de avaliação e monitoramento.
Atualmente o CadÚnico é coordenado pelo MDSA. A consignação das
informações e a alimentação dos dados do cadastro são de competência dos
Municípios aderidos ao CadÚnico, nos termos Artigo 6º do Decreto nº 6.135/2007,
que o regulamenta.
A consolidação do Instrumento se deu no âmbito da criação do Programa Bolsa
Família (PBF), que estabeleceu o CadÚnico como ferramenta básica de inclusão
social. Além de ser o banco de dados principal para a operacionalização do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), o CadÚnico sistematiza informações para a
operacionalização de outras políticas, nas três esferas de governo, tais como: Tarifa
Social de Energia Elétrica; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);
Carteira do Idoso; Programa Cisternas; Programa Minha Casa Minha Vida e outros
programas habitacionais; isenção de taxa para concursos públicos; Programa Passe
Livre; Telefone Popular (Acesso Individual Classe Especial – Aice); Aposentadoria
para pessoa de baixa renda; Benefício de Prestação Continuada; Programa Bolsa
Verde; Programa Brasil Carinhoso; Programa Bolsa Estiagem (Auxílio Emergencial
Financeiro), entre outros.
A gestão do CadÚnico é feita de forma compartilhada entre a União e os entes
federados, de forma que cabe ao Governo Federal: coordenar e monitorar a
implementação e execução do cadastro, bem como orientar através de normativas;
desenvolver e atualizar o sistema; processar os dados e conceder o Número
de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário; o envio dos formulários aos
Municípios; e a capacitação de gestores e técnicos. Cabe aos governos estaduais e
distrital: realizar iniciativas para ampliar o acesso à documentação civil; elaboração
e socialização de dados que subsidiem os municípios; apoiar os municípios no que
concerne à infraestrutura, execução de ações de cadastramento de populações
tradicionais, entre outros. Cabe aos governos municipais: a identificação de
áreas onde residem as famílias de baixa renda; requerimento de formulários de
cadastramento; capacitação contínua dos entrevistadores, digitadores e de todos
os profissionais envolvidos na gestão do CadÚnico, em parceria com os governos
estaduais; coleta das informações das famílias por meio da estratégia “Busca Ativa”,
mutirões ou em postos fixos de atendimento; inclusão e atualização dos dados da
família no CadÚnico; a divulgação do CadÚnico e de programas sociais às famílias
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de baixa renda, entre outras.
A inclusão dos dados das famílias com perfil de beneficiárias das políticas
baseadas no CadÚnico é realizada através de entrevista, em que são coletados
dados sobre: a identificação e caracterização do domicílio; a identificação e
documentação civil de cada membro da família; a escolaridade, participação no
mercado de trabalho e rendimento. A aplicação do formulário e a realização da
entrevista podem ocorrer através de visitas familiares, geralmente realizadas por
agentes de saúde ou entrevistadores treinados; nos postos fixos de atendimento,
geralmente inseridos na estrutura dos Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS); ou em postos itinerantes na ocasião de mutirões para cadastramentos.
De acordo com a publicação “Diversidade no Cadastro Único – Respeitar
e Incluir” (MDS, 2014) desde 2004 o Governo Federal vem desenvolvendo
estratégias para inclusão cadastral de populações específicas, tendo-se como foco
inicial as famílias pertencentes a comunidades quilombolas e povos indígenas 38.
Os aprendizados e as dificuldades observados nessas primeiras ações de inclusão,
fruto do preconceito e do despreparo histórico dos agentes públicos no diálogo com
essas populações, orientaram a estratégia da institucionalização do cadastramento
em nível municipal, no ano de 2007, atendendo a crescente demanda de maior
inclusão e permanente atualização cadastral desses grupos, bem como de maior
qualidade no preenchimento cadastral e no acolhimento dessas famílias.
Com o passar dos anos, consolidou-se a demanda pela ampliação do escopo do
cadastro diferenciado de GPTEs, havendo para isso a necessidade de superação de
entraves vinculados ao formulário e ao sistema operacional do CadÚnico. No ano
de 2010, elaborou-se a Versão 7 do CadÚnico, ora em operação, adequando-se os
formulários e iniciando-se o processo de informatização do sistema operacional
do CadÚnico.
Além da celeridade do processo de inclusão e atualização dos dados das
famílias, o novo sistema permitiu obter informações mais detalhadas dos grupos e
populações específicos já identificados no antigo cadastro– indígenas, quilombolas
e população em situação de rua – e ampliou a possibilidade de identificar outros
grupos familiares. Essa identificação funcionou como uma chave para agrupar
informações dessas famílias e assim analisar o perfil socioeconômico específico
de cada grupo.
As famílias quilombolas ganharam campo específico no Formulário Principal
de Cadastramento, inclusive com a possibilidade de identificar a comunidade
38 Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diversidade no Cadastro
Único: Respeitar e Incluir. Brasília, 2014. Disponível em http://www.mds.gov.br/webarquivos/
publicacao/bolsa_familia/Cadernos/Diversidade_CadUnico.pdf acesso em 27/06/2017.
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quilombola a qual as famílias pertencem. As famílias indígenas também ganharam
campos específicos, devendo a família que se identifica como indígena informar,
obrigatoriamente, a etnia a que pertence, além de dizer se reside ou não em terra
indígena, e, em caso afirmativo, o nome da terra em que vive.
Com relação ao conjunto de GPTEs, o novo formulário possibilitou a identificação
de 17 GPTEs, abrangendo, além de populações tradicionais, as famílias em
situações conjunturais, muitas vezes transitórias, mas que constituem uma forma
específica de viver e/ou são alvo de preconceitos e/ou vulnerabilidades em função
de determinada conjuntura.
Em termos mais objetivos, as famílias de GPTEs passaram a ser identificadas,
por meio dos seguintes campos
Origem étnica
1. Famílias indígenas
2. Famílias quilombolas
3. Famílias ciganas
4. Famílias pertencentes a comunidades de terreiro
Relacionados ao meio ambiente
5. Famílias extrativistas
6. Famílias de pescadores artesanais
7. Famílias ribeirinhas
Relacionados ao meio rural
8. Famílias assentadas da Reforma Agrária
9. Famílias acampadas
10. Famílias de agricultores familiares
11. Famílias beneficiárias do Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF)
Em situações conjunturais
12. Famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura
13. Famílias de preso do sistema carcerário
14. Famílias de catadores de material reciclável
15. Famílias de pessoas em situação de rua
16. Famílias de resgatados do trabalho análogo ao de escravo
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17. Famílias em situação de trabalho infantil
Todas as famílias preenchem as mesmas informações cadastrais, a única diferença
é que as famílias GPTEs se identificam em campos pré-determinados a esse fim.
Paralelamente à adequação dos formulários e início de informatização do
sistema, também foram intensificadas as ações de capacitação dos entrevistadores
responsáveis pela inclusão cadastral de famílias de GPTEs, bem como realizadas
ações de mobilização e de sensibilização para que as gestões municipais do
CadÚnico incorporassem às suas rotinas o trabalho com essas famílias.
A aprovação do I PLANSAN (2012-2015) estabeleceu como meta o
aprimoramento das estratégias de identificação e caracterização das famílias de
GPTES e em situação de extrema pobreza no CadÚnico. O I Plano Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz
Africana (2013-2015) reiterou a necessidade de ações específicas para o alcance
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, pautando a identificação,
com a colaboração de órgãos governamentais e lideranças, de áreas prioritárias
para cadastramento e a capacitação de lideranças e gestores públicos nas regiões
metropolitanas de Porto Alegre/RS, Recife/PE, Belém/PA e Belo Horizonte/MG.
Segundo informações disponíveis no SISPLANSAN, ao longo de 2012,
consolidou-se a informatização do sistema operacional que tornou on-line as
rotinas municipais de cadastramento das famílias, com a implantação da Versão
7 do CadÚnico em praticamente todos os Municípios. Também foram realizadas
capacitações com foco específico na identificação e abordagem dos GTPEs nos
Estados, envolvendo o treinamento de agentes multiplicadores para o repasse aos
Municípios. Foram realizadas, em 2012, seis capacitações, nos estados de Minas
Gerais, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Maranhão, que
somadas às realizadas em 2011, perfizeram o total de 25 estados e Distrito Federal
capacitados. O único Estado que não realizou a capacitação foi Amapá.
Nesse mesmo período também foi realizado o cruzamento dos dados do
CadÚnico com cadastros pré-existentes em outros órgãos federais, com o objetivo
de traçar estratégias e ações de cadastramento para os PCTs e, de igual forma,
apoiar as políticas sociais destinadas a essas populações39.
Outro marco importante foi a instituição do “Plano Brasil Sem Miséria”, pelo
Decreto n.º 7.492, de 2 de junho de 2011, que estabeleceu o CadÚnico como
39 Consoante informações disponíveis no SISPLANSAN, os dados do CadÚnico foram cruzados
com as seguintes bases dos Ministérios/Órgãos: 1. Ministério do Meio Ambiente – Extrativista
2. Ministério do Desenvolvimento Agrário – Programa Nacional de Crédito Fundiário 3. INCRA –
Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) 4. Ministério da Pesca e Aquicultura – Registro Geral de Pesca (RGP) 5. Secretaria de Patrimônio da União – Ribeirinhos.
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instrumento básico na identificação do público e no planejamento das ações de
superação da extrema pobreza. No bojo das ações do Plano Brasil Sem Miséria, foi
elaborada a estratégia “Busca Ativa” que norteou e intensificou o papel indutor do
Estado no alcance das políticas sociais pelas famílias de baixa renda, prioritariamente
as extremamente pobres, pactuando-se, nesse contexto, um maior engajamento
dos Estados e dos Municípios na inclusão e na correta identificação de famílias de
GPTEs no CadÚnico.
Como ação de suporte foi lançado, em setembro de 2012, o “Guia
de Cadastramento de Grupos Populacionais Específicos” para apoiar os
entrevistadores do cadastro nos municípios a realizar a abordagem e a correta
identificação dessas famílias. O referido Guia possui uma introdução e capítulos
referentes aos GPTEs, entre os quais, os povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros. Também merece destaque a elaboração do “Guia de Cadastramento
de Famílias Quilombolas” e do “Guia de Cadastramento de Famílias Indígenas”, em
2008, seguidos do “Guia de Cadastramento para Pessoas em Situação de Rua,
em 2009”. Esses guias são distribuídos a todos os entrevistadores e instrutores
quando fazem capacitação para atuar no Cadastro Único.
Os anos de 2013, 2014 e 2015 foram marcados pelo desenvolvimento de ações
e iniciativas de disseminação da estratégia da Busca Ativa, com a divulgação do
arcabouço de orientações e de estratégias de inclusão de GTPEs construídas ao
longo dos anos.
Como resultado, até o mês de novembro de 2015, haviam sido identificadas
1.911.011 milhão de famílias de GPTEs, o que significou um aumento de mais
de sete vezes em relação a janeiro de 2012, quando havia 266.625 mil famílias
cadastradas.
Vale registrar, a título de exemplificação, a realização de uma ação específica
com foco na inclusão cadastral de famílias pertencente a comunidade de terreiro
que alcançou resultados significativos. No ano de 2013, o Governo Federal e a
Prefeitura de Salvador/BA, em parceria com a Associação Afro Ameríndia, realizou
o programa “Axé Comunidade” em territórios de matriz africana e de terreiros
que desenvolveu ações de Busca Ativa de famílias de baixa renda pertencente
a comunidade de terreiro, entre outras atividades. Segundo informações do
Diário Oficial do Município de Salvador (Ano XXVI, de 20 de dezembro de 2013),
o programa logrou um salto quantitativo na inclusão de famílias de baixa renda
oriundas do segmento, cadastrando 908 famílias em 32 comunidades, sendo que
no ano de 2012 apenas 90 famílias do município, pertencente a comunidade de
terreiro, estavam cadastradas no CadÚnico.
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Entre 2013 e 2015 a SEPPIR também desenvolveu e apoiou, por meio de
Convênios e Termos de Execução Descentralizados, diversas ações de fortalecimento
institucional das organizações representativas dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, com foco na formação cidadã e na garantia de direitos.
No entanto, não foi possível identificar se essas ações contemplaram as metas
estabelecidas no I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) para um maior alcance
cadastral do segmento no CadÚnico40.
Em que se pesem os avanços e os resultados alcançados com a estratégia da
Busca Ativa, as informações disponibilizadas pela SEPPIR sobre o universo de
famílias cadastradas, pertencente a comunidade de terreiro, indicam a necessidade
de intensificação e/ou de adequação dessas estratégias para uma maior inclusão
do segmento.
Segundo informações disponíveis no II PLANSAN (2016-2019), em dezembro
de 2015, 27.326.069 milhões de famílias estavam cadastradas no CadÚnico. Entre
essas, 1.947.831 famílias eram identificadas como oriundas de GPTEs (dados de
janeiro/2016), o que corresponde a cerca de 7% do total do universo total famílias
cadastradas.
Consoante os dados encaminhados pela SEPPIR, em janeiro de 2017, haviam
5.089 famílias cadastradas pertencente a comunidade de terreiro. Entre essas,
285 estavam simultaneamente identificadas como oriundas de comunidade
quilombola (aproximadamente 6% desse universo). Os dados consignados indicam
que as famílias cadastradas, pertencente a comunidade de terreiro, representam
0,3% do universo de famílias de GPTEs e 0,02% do total de famílias cadastradas
no CadÚnico.
Com efeito, a escassez de informações socioeconômicas sobre universo das
famílias dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros comprometem
o exame rigoroso quanto a sua representatividade no CadÚnico. Ainda assim,
considerando-se os dados dos mapeamentos e das pesquisas socioeconômicas
até então realizados, é possível afirmar a sub-representação das famílias de baixa
renda oriundas do segmento no cadastro.
Como exemplo, podemos citar o Mapeando o Axé – Pesquisa Socioeconômica
e Cultural das Comunidades Tradicionais de Terreiro41, realizada entre os anos
de 2010 e 2011, nas capitais e regiões metropolitanas (RM) dos Estados do
40 As informações gerais sobre os Convênios e os Termos de Execução Descentralizados nesse
período encontram-se disponíveis em http://www.seppir.gov.br/sobre-2/convenios/convenios-1
acesso em 29/06/2017.
41 A referida pesquisa foi realizada a partir de uma parceria entre o MDS e a UNESCO e contou
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Pará, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul que identificou e levantou
informações sobre 4.045 casas de matriz africana e de terreiros. A referida
pesquisa contou com a aplicação de questionário socioeconômico que aferiu a
renda das lideranças das casas mapeadas, diagnosticando-se a seguinte situação.
Em relação ao rendimento médio mensal, observou-se que 46,9% recebem até um
salário mínimo (SM), 28,9% recebem entre um e dois, e 16% entre dois e quatro,
com grandes diferenças regionais. Na RM do Recife 81,6% recebem até dois SM e
na RM de Belém 81,6% recebem até dois SM. Embora a publicação dos resultados
dessa pesquisa não apresente dados desagregados sobre as rendas auferidas
e sobre a situação intrafamiliar das lideranças entrevistadas, as informações
levantadas sugerem a existência de baixas condições socioeconômicas no contexto
pesquisado.
Convém destacar, para além das políticas de alívio imediato da fome orientadas
a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, a existência de
outras políticas acessadas por meio do CadÚnico, nas três esferas de governo,
que contemplam famílias situadas em outras faixas de renda, a exemplo do
Programa Minha Casa Minha Vida. Nesse contexto, vale mencionar que, das
5.089 famílias pertencentes a comunidades de terreiro no CadÚnico, apenas 12
não são comtempladas pelo PBF, muito provavelmente, porque não atendem às
condicionalidades do programa, sendo o seu cadastro possivelmente realizado
para o acesso a outras políticas sociais.
No que diz respeito à distribuição regional das famílias pertencentes a
comunidade de terreiro, observou-se que a grande maioria (79,7%) está localizada
na Região Nordeste do país, totalizando 4.055 famílias cadastradas.

com o apoio de diversos órgãos federais. Os resultados da pesquisa encontram-se disponíveis na
publicação: Alimento: Direito Sagrado. Pesquisa Socioeconômica e Cultural de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros. Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Brasília, 2011.

85

Com relação à distribuição dessas famílias pelas unidades da federação,
observou-se que o estado da Bahia concentra o maior número de cadastros,
totalizando 1.786 famílias (35,1%), seguido do Estado do Ceará com 640 famílias
cadastradas (12,58%). Os estados do Acre e Roraima não apresentaram cadastro e
o Amapá apresentou apenas um cadastro.

*Valores de Referência
UF

Qtd.

(%)

RO

24

0,47%

MA

220

4,32%

SE

25

0,49%

SC

5

0,10%

AC

0

0,00%

PI

572

11,24%

BA

1786

35,10%

RS

198

3,89%

AM

30

0,59%

CE

640

12,58%

MG

83

1,63%

MS

9

0,18%

RR

0

0,00%

RN

29

0,57%

ES

33

0,65%

MT

28

0,55%

86

PA

276

5,42%

PB

259

5,09%

RJ

183

3,60%

GO

56

1,10%

AP

1

0,02%

PE

451

8,86%

SP

65

1,28%

DF

5

0,10%

TO

12

0,24%

AL

73

1,43%

PR

26

0,51%

TOTAL

5089

100 %

No que se refere à quantidade de municípios envolvidos, identificou-se 486
municípios com famílias cadastradas pertencente a comunidades de terreiro. O
estado da Bahia abrangeu o maior número de municípios (112), seguido do Pará
(52) e do Maranhão (43).

*Valores de Referência
UF

Qtd.

RO

2

MA

43

SE

11

SC

5

AC

-

PI

16

BA

112

RS

18

AM

16

CE

27

MG

21

MS

5

RR

-

RN

20

ES

9

MT

5

PA

52

PB

17

RJ

16

GO

13

AP

1

PE

27

SP

22

DF

Não se aplica

TO

9

AL

10

PR

8

TOTAL

486

Com relação às 285 famílias simultaneamente cadastradas como pertencente
a comunidade quilombola e de terreiro, registra-se a distribuição dessas em 15
unidades da federação, nas cinco regiões. O estado da Bahia contabilizou o maior
número de famílias (70), seguido de Alagoas (56).
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Com relação a evolução cadastral das famílias pertencentes a comunidade de
terreiro, observou-se nos anos de 2013 e 2014 o maior número de cadastros
efetivados, contabilizando, respectivamente, 843 e 665 cadastros, o que sugere
o impacto positivo da estratégia Busca Ativa para o alcance de famílias de baixa
renda oriundas do segmento

*Valores de Referência:
2001

24

2005

91

2009

203

2013

843

2002

602

2006

319

2010

234

2014

665

2003

573

2007

253

2011

179

2015

349

2004

169

2008

206

2012

313

2016

66

TOTAL:
5089

Nesse contexto, é importante considerar também os esforços de atualização
cadastral com a implantação da Versão 7 do CadÚnico, no ano de 2010. Desse
modo, é possível assinalar, após a implantação do novo Formulário, pelo menos
2.440 atualizações, considerando-se os cadastros efetivados de 2001 a 2009.
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Convém chamar a atenção para crescente queda na inclusão de famílias
pertencente a comunidade de terreiro a partir de 2013, ano que logrou o maior
número de cadastramento de famílias oriundas do segmento. Verificou-se, em
relação a 2013, queda de 92% no número de cadastros em 2016.
Tendo em vista o histórico de preconceito e de intolerância religiosa sofrido pelo
segmento, deve-se considerar a possibilidade de imprecisão no sentido da não
identificação de famílias pertencente a comunidade de terreiro no preenchimento
do formulário. Segundo informações disponíveis na publicação dos resultados
do Mapeando o Axé – Pesquisa Socioeconômica e Cultural das Comunidades
Tradicionais de Terreiro (MDS, 2011), 35% das lideranças entrevistadas na RM
de Recife e 27% na RM de Belém declararam ser atendidas pelo PBF, o que,
representa, aproximadamente, 735 lideranças contempladas com o benefício. Os
dados do CadÚnico encaminhados pela SEPPIR, em janeiro de 2017, indicam que
os estados do Pará e Pernambuco totalizaram juntos 727 cadastros, observandose grande disparidade entre essas duas fontes de informação.
Destaca-se, por fim, que o II PLANSAN (2016-2019) estabelece a Ação
Relacionada 1.2, que prevê a realização de iniciativas, no âmbito da Busca Ativa,
para a inclusão dos povos e comunidades de matriz africana no CadÚnico, entre
outros GPTEs. A referida Ação Relacionada está associada ao desafio 1, sem
vinculação orçamentária ao PPA (2016-2019), conforme se segue.
Desafio 1: Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável,
com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional
Ação Relacionada 1.2: Identificar quais as localidades e/ou municípios
prioritários, urbanos e rurais, por meio de parcerias com a sociedade civil
organizada, para as ações de busca ativa para inclusão no Cadastro Único
de famílias da população negra, dos povos ciganos e dos povos de terreiro/
povos e comunidades de matriz africana e demais GPTEs.
Responsável: MDS/SENARC

3.2.2. Programa Bolsa Família (PBF)
O Programa Bolsa Família (PBF) é uma política federal de transferência direta de
benefício finaceiro mensal cujo objetivo é de alívio imediato da fome de famílias
em situação de pobreza e de extrema pobreza, que associa a transferência do
benefício financeiro ao acesso dos direitos sociais básicos (saúde, alimentação,
educação e assistência social)42.
42 O Decreto n.º 8.794 de 29 de junho de 2016, estabelece critérios para as famílias em situ-
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O PBF é previsto pela Lei n.º 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e é regulamentado
pelo Decreto n.º 5.209, de 17 de setembro de 2004, alterado pelo Decreto n.º
8.794, de 29 de junho de 2016, sendo também regido por Medidas Provsórias,
Portarias Ministeriais e Instruções Operacionais.
O PBF dispõe atualmente dos seguintes benefícios financeiros43:
Benefício Básico: concedido às famílias em situação de extrema pobreza
(com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa). O auxílio é de R$ 85,00
mensais.
Benefício Variável: para famílias pobres e extremamente pobres, que
tenham em sua composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam),
crianças e adolescentes de 0 a 16 anos incompletos. O valor de cada
benefício é de R$ 39,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios
por mês, chegando a R$ 195,00, consistindo em44:
Benefício Variável de 0 a 15 anos: destinado a famílias que tenham em
sua composição, crianças e adolescentes de zero a 15 anos de idade. O
valor do benefício é de R$ 39,00.
Benefício Variável à Gestante: destinado às famílias que tenham em sua
composição gestante. Podem ser pagas até nove parcelas consecutivas
a contar da data do início do pagamento do benefício, desde que a
gestação tenha sido identificada até o nono mês. O valor do benefício é
de R$ 39,00.
Benefício Variável Nutriz: destinado às famílias que tenham em sua
composição crianças com idade entre 0 e 6 meses. Podem ser pagas até
seis parcelas mensais consecutivas a contar da data do início do pagamento
do benefício, desde que a criança tenha sido identificada no Cadastro
Único até o sexto mês de vida. O valor do benefício é de R$ 39,00
Benefício Variável Jovem: destinado às famílias que se encontrem em
situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição
adolescentes entre 16 e 17 anos. O valor do benefício é de R$ 46,00 por
mês e cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 92,00.
ação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até
R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), respectivamente.
43 Fonte: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx acesso
em 22/06/2017.
44 As famílias em situação de extrema pobreza podem acumular o benefício Básico, o Variável
e o Variável Jovem, até o máximo de R$ 372,00 por mês. Como também, podem acumular 1 (um)
benefício para Superação da Extrema Pobreza. 
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Benefício para Superação da Extrema Pobreza: Destinado às famílias
que se encontrem em situação de extrema pobreza. Cada família pode
receber um benefício por mês. O valor do benefício varia em razão do
cálculo realizado a partir da renda por pessoa da família e do benefício já
recebido no Programa Bolsa Família.
O acesso ao programa e a identificação das famílias elegíveis ao benefício é
realizado por meio do CadÚnico. Para receber o benefício financeiro, as famílias
assumem o compromisso de manutenção das crianças e jovens entre 6 e 17 anos
matriculados na escola, sendo exigido uma frequência escolar mensal mínima de
85% para estudantes de 6 a 15 anos e de 75% para estudantes de 16 e 17 anos.
Além do compromisso com a educação, as famílias devem cumprir as
condicionalidades de saúde. Os beneficiários precisam manter em dia o calendário
de vacinação das crianças menores de 7 anos, e levá-las ao posto de saúde para que
sejam pesadas, medidas e tenham o crescimento monitorado. Para as gestantes, é
necessário fazer o pré-natal.
Os beneficiários também precisam comprovar o cumprimento dessas
condicionalidades junto ao CadÚnico, bem como manter atualizado outros itens
do cadastro, a exemplo da mudança de endereço, aumento ou diminuição da
renda, nascimento ou morte de membros da família, entre outros.
As informações encaminhadas pela SEPPIR, em janeiro de 2017, via comunicação
eletrônica, indicam que entre 5.089 famílias cadastradas pertencentes aos povos
e comunidades de matriz africana e de terreiros, 5.077 são beneficiárias do PBF,
o que representa 99,76% desse universo. Vale registar que entre as 12 famílias
cadastradas que não são beneficiárias do programa, 02 são simultaneamente
identificadas como oriundas de comunidades quilombolas.
Consoante informações disponíveis no II PLANSAN (2016-2019), em dezembro
de 2015, o PBF atendeu 13.936.791 famílias, o que corresponde a 47.146.438
pessoas e uma despesa de 27,6 bilhões de reais (ano de 2015). Considerando as
5.077 famílias beneficiárias, pertencente a comunidade de terreiros, em janeiro
de 2017, é possível estimar que essas representam aproximadamente 0,04%
do universo de famílias comtempladas pelo PBF. No entanto, a escassez de
informações socioeconômicas sobre universo das famílias de matriz africana e de
terreiros compromete a análise dessa questão, conforme já ponderado no tópico
dedicado ao CadÚnico.
O II PLANSAN (2016-2019) estabelece, entre as Ações Relacionadas ao Desafio
1 e a Meta 1.1, ações destinadas à melhoria do desenho institucional de PBF, bem
como dos procedimentos e dos mecanismos de acompanhamento das políticas
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sociais vinculados ao PBF, não se identificando ações específicas orientadas aos
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros.

3.2.3. Benefício de Prestação Continuada e Aposentadoria
A disponibilidade de renda para a aquisição dos alimentos é um dos elementos
estruturantes da SAN e da realização do DHAA. Além da transferência de benefício
financeiro, por meio PBF, o Governo Federal também dispõe de outras políticas
sociais de acesso à renda, vinculadas à Previdência Social e atreladas a legislações,
destinadas a famílias de baixa renda, pescadores artesanais, trabalhadores
portuários avulsos, pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com
invalidez.
Benefício da Prestação Continuada (BPC): criado pela Lei n.º 12.435, de
06 de julho de 2011, que alterou a Lei n.º 8.742 de 07 de dezembro
de 1993, também conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS). Consiste na garantia de um salário mínimo mensal ao idoso
acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência, de qualquer idadem
com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial
de longo prazo (que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), que
o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade,
em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter direito, é
necessário que a renda per capita do grupo familiar seja menor que 1/4
do salário-mínimo vigente. Por se tratar de um benefício assistencial,
não é necessário ter contribuído ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). Este benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.
Para acessar o BPC é necessário cadastro junto ao CadÚnico, bem como
atender as condiciolidades de elegibilidade do benefício.
Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda: consiste na opção
de contribuição à Previdência Social, pagando, por mês, alíquota
reduzida de 5% sobre o salário mínimo, modalidade instituída pela Lei
n.º 12.420 de 31 de agosto de 2011. A modalidade é exclusiva para
pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos, caracterizados
como microempreendedor individual ou como segurado facultativo
sem renda própria, dedicados exclusivamente ao trabalho doméstico.
As contribuições válidas realizadas sobre 5% do salário mínimo podem
ser utilizadas para os seguintes benefícios: Aposentadoria por idade;
Aposentadoria por invalidez; Auxílio-doença; Auxílio-reclusão; e Saláriomaternidade. Para acessar a modalidade, é necessário cadastro junto ao
CadÚnico.
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Pensão Especial por Hanseníase: benefício devido às pessoas atingidas
pela hanseníase que tenham sido submetidas a isolamento e internação
compulsórias em hospitais-colônias até 31 de dezembro de 1986. Tratase de uma pensão mensal, vitalícia e intransferível.
Pensão Especial por Síndrome da Talidomida: benefício específico
aos portadores da Síndrome da Talidomida nascidos a partir de 1º de
março de 1958, data do início da comercialização da droga denominada
Talidomida no Brasil. Trata-se de uma pensão especial, mensal, vitalícia e
intransferível.
Benefício Assistencial ao Trabalhador Portuário Avulso: garantia de um
salário mínimo mensal ao cidadão com no mínimo 60 anos que, na condição
de trabalhador avulso em área portuária, não tenha implementado as
condições mínimas necessárias para se aposentar, nem possua renda
suficiente para manter a si mesmo e à sua família. Além de comprovar
a condição de trabalhador avulso em área portuária, para ter direito ao
benefício é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja
inferior a 1/4 do salário-mínimo. Por se tratar de um benefício assistencial,
não é necessário ter contribuído ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e o benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.
Seguro-desemprego do Pescador Artesanal: ambém conhecido como
“seguro-defeso”, o seguro-desemprego do pescador artesanal é uma
assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais
artesanais que, durante o período de “defeso”, são obrigados a paralisar
a sua atividade para preservação da espécie. Para ter direito o pescador
deve comprovar: que exerce a pesca de maneira ininterrupta, seja sozinho
ou em regime de economia familiar; ser cadastrado no Registro Geral de
Pesca (RGP) há pelo menos um ano; ser segurado especial da Previdência
Social, na condição de pescador artesanal; comercializar a sua produção a
pessoa física ou jurídica, comprovando a contribuição previdenciária, nos
últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício
ou desde o último período de defeso até o início do período atual, o que
for menor; não estar em gozo de nenhum BPC, exceto auxílio-acidente
e pensão por morte; e não ter vínculo de emprego ou outra relação de
trabalho ou fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira.
Renda Mensal Vitalícia: criada pela Lei n.º 6.179/74, como benefício
previdenciário destinado às pessoas maiores de 70 (setenta) anos de idade
e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou
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noutro caso, não exerçam atividade remunerada e não recebiam rendimento
superior a 60% do valor do salário mínimo. A partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se a garantia de um benefício
mensal no valor de um salário mínimo à pessoa com deficiência e à pessoa
idosa, independentemente de contribuição à Previdência Social, que não
possuam meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por
sua família. Com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
a Renda Mensal Vitalícia foi extinta e substituída pelo BPC, assegurandose aos antigos beneficiários a manutenção do benefício.
A criação de políticas sociais orientadas aos sacerdotes e sacerdotisas de
matriz africana e de terreiros, em idade avançada e em situação de vulnerabilidade
sociecocômica, constitui-se como demanda do segmento, expressa nos espaços
de participação e oitiva do segmento, inclusive no âmbito do CONSEA e das
Conferências de SAN. No entanto, não há previsão legal de concessão de
benefício finaceiro previdênciário de forma atrelada à condição de sacerdote ou
de sacerdotisa de matriz africana e de terreiros em condição de vulnerabilidade.
No âmbito do II PLANSAN (2016-2019), a Ação Relacionada 1.6 incide sobre a
previsão orçamentária para a garantia do pagamento dos benefícios vinculados à
Previdência Social, nos moldes atualmente existentes.
Convém registrar que lesgislação previdênciária reconhece os ministros de
confissão de culto e os membros de institutos de vida consagrada, de congreção
ou de ordem religiosa, como contribuintes individuais e segurados obrigatórios,
cabendo ao próprio ministro de confissão religiosa efetuar o recolhimento bancário
da contribuição mensal para o INSS, à sua custa, sem ônus para a organização à
qual esteja vinculado. Além disso, a classificação Brasileira de Ocupações (CB0),
instituída pelo Ministério do Trabalho, qualifica Ogãs, Equedes, Cambones e
assemelhados como ministros de culto religioso, portanto, como sujeitos dos
mesmos direitos previdênciários.

3.2.4. Alimentação Escolar e Educação Alimentar e Nutricional
O Programa Nacional de Educação Escolar (PNAE) foi implantado no de 1995 e é
previsto pela Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009, que estabelece, em seu Artigo
4º, como objetivo do programa “contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos
alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e
nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais
durante o período letivo”.
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As diretrizes e as normas para a execução técnica, administrativa e financeira
do PNAE são regidas pela Resolução n.º26, de 17 de junho de 2003, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), além de um extenso conjunto
de Leis, Decretos, Resoluções e Portarias que normatizam e regulam o seu
funcionamento.
São atendidos pelo PNAE os alunos de toda a educação básica (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados
em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com
o poder público), por meio da transferência de recursos financeiros, de natureza
suplementar, para a garantia do mínimo de uma refeição diária aos estudantes
beneficiários.
O valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada
aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino, sendo atualmente
estabelecido pela Resolução n.º 1, de 8 de fevereiro de 2017, do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), consistindo em:
•
•
•
•
•
•
•
•

Creches: R$ 1,07;
Pré-escola: R$ 0,53;
Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64;
Ensino fundamental e médio: R$ 0,36;
Educação de jovens e adultos: R$ 0,32;
Ensino integral: R$ 1,07;
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: R$ 2,00;
Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no
contraturno: R$ 0,53.

No que se refere aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
a temática da merenda escolar tem sido objeto de debates e reivindicações nas
instâncias de participação e oitiva do segmento. Nesse contexto, registra-se, no
âmbito CP 5 – SAN de Populações Negras e Povos e Comunidades Tradicionais,
no biênio 2014-2015, demanda pela criação de um Grupo de Trabalho sobre
Alimentação Escolar, População Negra e PCTs, no âmbito do FNDE, com vistas à
ampliação do escopo da política de cálculo diferenciado de per capita da merenda
escolar, adotada para os povos indígenas e as comunidades quilombolas, de modo
a comtemplar todos os PCTs45.
Para tanto, reivindica-se o levantamento de informações específicas sobres os
PCTs no âmbito Censo Escolar, objetivando-se o atendimento dessa demanda e
45 Conforme informações encaminhadas pela Secretaria Executiva do CONSEA, via comunicação eletrônica.
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o acolhimento dos PCTs nos demais programas e ações voltadas a populações
especificas, associados ao instrumento46.
No entanto, o II PLANSAN (2016-2019) não prevê Metas ou Ações Relacionadas
nessa perspectiva, limitando-se a garantia de recursos do PNAE, nos moldes em
que o programa é atualmente desenvolvido.
A CP 5 do CONSEA também vem debatendo a necessidade da incorporação da
dimensão da cultura alimentar na formação escolar, abrangendo-se o elemento
sagrado da alimentação para os povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros. Há, ainda, no âmbito do CONSEA e das Conferências de SAN, demanda
pela instauração de um Colegiado Setorial de Cultura Alimentar no Conselho
Nacional de Políticas Culturais (CNPC), bem como a valorização das tradições
alimentares dos povos de matriz africana e de terreiros e o respeito aos preceitos
e especificidades alimentares dos alunos oriundos do segmento na oferta da
merenda escolar.
No que se refere à criação de um Grupo de Trabalho sobre Alimentação Escolar,
População Negra e PCTs, no âmbito do FNDE, registra-se que tal reivindicação
ainda não foi acolhida, assim como não foram adotados procedimentos para o
levantamento de informações específicas sobres os PCTs no Censo Escolar.
Também não foi instaurado Colegiado Setorial de Cultura Alimentar no CNPC.
Quanto à incorporação da dimensão da cultura alimentar na formação escolar
e a valorização das práticas alimentares tradicionais na oferta da merenda escolar,
convém mencionar que as diretrizes I e II do Artigo 1º Lei n.º 11.947/2009 orientam
a inclusão dessa perspectiva.
Art. 2º São diretrizes da alimentação escolar:
I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa
etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação
e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da
segurança alimentar e nutricional;
46 O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o
mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área. É coordenado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao
Ministério da Educação (MEC), e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.
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O I PLANSAN (2012-2015) estabeleceu, entre as suas metas, o aprimoramento,
a qualificação e acompanhamento da oferta de alimentação escolar nas escolas
situadas em áreas onde se encontram as famílias em situação de extrema
pobreza, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais PCTs. No entanto,
segundo informações disponíveis no SISPLANSAN, as ações desenvolvidas não
contemplaram questões específicas relacionadas aos povos e comunidades de
matriz africana e de terreiros.
No que se refere as ações de formação em Educação Alimentar e Nutricional
(EAN), o I PLANSAN (2012-2015) norteou a elaboração do “Marco de Referência
de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas”, publicado em
201247. O Marco de Referência teve como objetivo promover um campo comum
de reflexão e orientação da prática, no conjunto de iniciativas EAN, principalmente,
na ação pública, de modo a apoiar os diferentes setores de governo em suas ações
de EAN para que, dentro de seus contextos, mandatos e abrangência, fossem
alcançados o máximo de resultados possíveis. Consoante o Marco de Referência:
Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da realização
do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da
Segurança Alimentar e Nutricional, é um campo de conhecimento
e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial
e multiprofissional que visa promover a prática autônoma
e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da
EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais
problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a
indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases
do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e
significados que compõem o comportamento alimentar” (MDS,
2012:23).
O Marco de Referência foi incorporado ao conjunto de ações formativas do
PNAE, sendo também considerado nos compromissos assumidos pelo FNDE no
âmbito dos Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional; de Ações
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no
Brasil; e de Prevenção e Controle da Obesidade.
Nessa mesma direção, também merece destaque o Pacto Nacional para
Alimentação Saudável, instituído pelo Decreto n.º 8.553, de 3 de novembro de
2015, criado com o objetivo de fazer um chamamento aos governos, ao setor
privado e à sociedade civil organizada em defesa da agenda e que chama a
atenção, entre outras coisas, para a necessidade de considerar as especificidades
47 Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. Brasil.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Brasília, 2012. Disponível em: https://
ideiasnamesa.unb.br/files/marco_EAN_visualizacao.pdf acesso em 25/06/2017.
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regionais, culturais e socioeconômicas e as necessidades alimentares especiais,
nesse contexto.
O Brasil também dispõe do “Guia Alimentar para a População Brasileira”,
publicação elaborada pelo Governo Federal que visa apoiar e incentivar práticas
alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo. No entanto, a última versão
do guia, elaborado pelo Ministério da Saúde, em 2014, não contempla questões
específica afetas à cultura alimentar dos povos de e comunidades de matriz
africana e de terreiros48.
No âmbito do II PLANSAN, o Desafio 5 reúne as Metas e Ações Relacionadas
vinculadas à EAN e a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar,
com destaque para a Ação Relacionada 5.15, que norteia a realização de ações em
interface com questões afetas aos povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros49.
Desafio 5. Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da
População Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional
e medidas regulatórias
Área Temática: Promoção da Alimentação Saudável no Ambiente Escolar
Meta 5.15. Apoiar, em 100 mil escolas de educação básica, ações voltadas para
a educação em direitos humanos, educação ambiental, educação alimentar e
nutricional, educação para as relações étnico-raciais, promoção da inclusão
escolar e da cultura, por meio da articulação com sistemas e redes de ensino.
Responsável: MEC
PPA: Programa 2080; Objetivo 1007; Meta 04KN

3.2.5. Distribuição de Alimentos
A Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos
(ADA) é uma ação governamental considerada de caráter emergencial que visa
garantir suplementação alimentar a grupos populacionais específicos em situação
de vulnerabilidade social. Consiste na distribuição regular de cesta alimentos,
48 A última versão do Guia encontra-se disponível em http://portalarquivos.saude.gov.br/
images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf
acesso 27/06/2017.
49 Vale chamar a atenção para a “Meta 5.17 – Apoiar 1.000 escolas por ano em ações de EAN,
priorizando as escolas que aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE)”; e a “Meta 5.18 – Incluir informações de EAN na 4º capa dos livros didáticos de 120 mil escolas de educação básica”,
ambas de responsabilidade do MEC/FNDE, sem apresentar vinculação orçamentária ao PPA
(2016-2019). No entanto, não apresentam referência de atrelamento dessas à questões afetas
aos povos e comunidades de matriz africana.
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contendo itens básicos da tradição alimentar das famílias brasileiras50.
O MDSA executa a ADA desde 2003, em parceria com a Companhia Nacional
de Abastecimento (CONAB), conforme o Termo de Cooperação nº 001/2013 que
esteve vigente até 31 de julho de 2016.
A ADA também conta com a parceria de órgãos públicos federais afetos às
populações beneficiárias, responsáveis pelo estabelecimento de critérios de
elegibilidade e interlocução com as famílias contempladas, entre outras atribuições.
Os grupos populacionais específicos beneficiários da ADA são: povos indígenas;
comunidades quilombolas; povos e comunidades de matriz africana e de terreiros;
marisqueiras, caranguejeiras e pescadores artesanais; famílias acampadas que
aguardam inclusão no Programa Nacional de Reforma Agrária; famílias atingidas por
barragem; população de municípios em situação de emergência e/ou calamidade
pública reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.
No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana de terreiros,
registra-se que o segmento foi incluído na ADA no ano de 2005, a partir do
estabelecimento de uma parceria com a SEPPIR, mediante a celebração de Termos
de Cooperação entre a SEPPIR e a CONAB51.
A inclusão do segmento na ADA considerou, entre outros fatores, a interlocução
e os trabalhos sociais e assistenciais tradicionalmente desenvolvidos pelos povos
e comunidades de matriz africana e de terreiros em comunidades marcadas pela
escassez de alimentos e baixas condições socioeconômicas. Buscou-se, desse
modo, contemplar famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional
por meio das casas e das lideranças de matriz africana e de terreiros e não
necessariamente como público-alvo da ADA.
Ressalta-se, assim, a importância da ADA para maior visibilidade e
reconhecimento por parte do Governo Federal do protagonismo dos povos
e comunidades de matriz africana e de terreiros na promoção da SAN e na
construção de processos organizativos comunitários em contextos marcadas por
vulnerabilidade socioeconômica.
Para além, a inclusão do segmento na ADA impulsionou a criação de espaços de
articulação e diálogo continuado das lideranças de matriz africana e de terreiros
com o poder público, com destaque para a instituição dos Comitês Gestores
Estaduais da Ação de Distribuição de Alimentos para Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana (CGMAFs). Os CGMAFs não só asseguraram a
50 Cestas de alimentos geralmente contendo arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo de soja, farinha
de mandioca, fubá, flocos de milho e leite em pó e fubá, com pequenas variações regionais.
51 Devido ao caráter continuado da ação, foram celebrados Termos de Cooperação ao longo da
vigência da ADA.
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existência de espaços qualificados de deliberação coletiva com as representações
do segmento, como também buscaram dar maior efetividade e transparência à
ação em âmbito local.
A decisão pela criação dos CGMAFs se deu durante a Oficina de Trabalho
“Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana”, realizada entre os dias 29 e 31 de agosto de 2012,
em Brasília/DF. No segundo semestre de 2012 foram criados os CGMAFs em 21
das 22 unidades federativas contempladas com a ADA. Dentre as várias mudanças
advindas com a criação dos comitês, destaca-se a institucionalização da parceria
do Governo Federal com a sociedade civil, para garantir a qualificação do controle
social da ação, por meio da aprovação de Regimentos Internos dos CGMAFs, em
21 estados da federação52
O I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) reiterou o atendimento regular de
14.000 mil famílias com pelo menos 08 cestas ao ano, por meio da ADA junto ao
segmento. O Plano também reafirmou a parceria com os CGMAFs, bem como a
necessidade de viabilizar embalagem e transporte da cesta de alimentos para as
14.000 mil contempladas por meio do segmento.
Em maio de 2013 passou a compor a embalagem das cestas de alimentos um
adesivo (de 21,5 X 14,5 cm) que identifica a ação como direcionada ao segmento
e que traz os dizeres “Por um Brasil sem Racismo” e “Venda proibida”.
No ano de 2014 foi elaborado pela SEPPIR, em diálogo com a lideranças, o
Manual de Gestão dos CGMAFs, considerando-se também os compromissos
assumidos pela SEPPIR de fortalecimento institucional dos territórios de matriz
africana e de terreiros no âmbito do Plano 53.
No âmbito do Manual de Gestão dos CGMAFs, orientou-se a composição dos
CGMAFs com pelos menos cinco integrantes, sendo quatro lideranças de matriz
africana e um representante da CONAB, sugerindo-se, ainda, a formalização de
convite para participação e contribuições das seguintes instituições: Organismos
de Promoção da Igualdade Racial e de SAN, Municipais e/ou Estaduais; Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA); Ministério Público
Estadual (MPE); Entidades nacionais representativas dos Povos Tradicionais de
Matriz Africana que atuam na promoção da segurança alimentar e nutricional.
52 O modelo adotado para instituição de Regimento Interno dos CGMAFs encontra-se disponível em http://www.seppir.gov.br/comunidades-tradicionais/comunidades-tradicionais-de-matriz-africana acesso em 25/06/2017.
53 O Manual de Gestão dos CGMAFs encontra-se disponível em http://www.seppir.gov.br/
comunidades-tradicionais/comunidades-tradicionais-de-matriz-africana acesso em 25/06/2017.
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O Manual também norteou a definição das atribuições e estrutura organizacional
para os CGMAFs, consistindo em:
Atribuições:
•
•
•
•
•

Indicar as casas e famílias beneficiárias para a SEPPIR;
Definir calendário de distribuição das cestas em diálogo com a CONAB;
Indicar para a SEPPIR os endereços de entrega das cestas;
Prestar contas à SEPPIR anualmente das cestas distribuídas;
Auxiliar na apuração de denúncias;
▪ Avaliar o andamento da ação e propor adequações;

• Articular o cadastramento das famílias beneficiárias no CadÚnico;
• Contribuir para a implementação e monitoramento do Plano Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz
Africana e do Plano Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
• Disponibilizar, a qualquer tempo, informações referentes à ação de distribuição
de alimentos no seu estado, demandadas por qualquer instituição ou pessoa.
Estrutura Organizacional e Respectivas Competências:
1. Coordenação Geral: convocar e coordenar as reuniões do CGMAF, ser o
ponto focal de comunicação com a SEPPIR, acompanhar e orientar o trabalho
das outras coordenações e conduzir a apuração de denúncias pelo CGMAF,
desde que este CGMAF não seja o denunciado.
2. Coordenação de Logística: elaborar calendário de entrega com a CONAB,
verificar a composição e qualidade dos alimentos das cestas, propor os pontos
de retiradas da cesta.
3. Coordenação Administrativa: organizar a lista de famílias beneficiárias,
orientar os procedimentos de prestação de contas e fazer o arquivo de
documentos do CGMAF.
4. Coordenação de Articulação: articular parcerias necessárias com
municípios, estados e sociedade civil, atender as lideranças das casas
tradicionais beneficiárias, criar mecanismos de disseminação de informações
importantes para o CGMAF e para os beneficiários da ação.
Com a extinção da Ação Orçamentária 2792 (ADA), no PPA (2016-2019) e
criação do Plano Orçamentário Distribuição de Alimentos à Grupos Populacionais
Específicos (GPTEs), dentro da Ação Orçamentária 2798 – do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), no segundo semestre de 2016 a aquisição dos
alimentos da ADA passou a ser realizada exclusivamente pelo Programa de

101

Aquisição de Alimentos, por meio de suas modalidades.
Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico da CONAB, no ano de
2016, considerando-se todos os segmentos atendidos, 367.011 mil famílias foram
contempladas pela ADA54. Consoante as informações reunidas na publicação
“Balanço das Ações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –
PLANSAN 2012-2015” (CAISAN, 2014), 14.700 mil famílias eram contempladas
pela ADA, por meio do segmento, totalizando 63.480 cestas de alimentos por ano.
No ano de 2017 a ADA foi suspensa, prevendo-se a sua reativação após a
construção de Termo de Execução Descentralizada (TED) que substituirá o Termo
de Cooperação nº 001/2013 que esteve vigente até 31 de julho de 2016. Pretendese, ainda, a elaboração de um novo fluxo operacional para a ADA, além de novos
parâmetros para o atendimento das famílias indicadas pelos órgãos parceiros,
incluindo-se a construção de novos indicadores e instrumentos de monitoramento
da ação.
Nos espaços de participação e oitiva dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros as lideranças têm criticado ausência de informações sobre
a extinção da Ação Orçamentária 2792 (ADA) e as mudanças que vem sendo
planejadas nesse contexto, externando grande preocupação quanto a uma eventual
exclusão do segmento. Para além, as lideranças também têm ressaltado os efeitos
negativos de enfraquecimentos institucional e desmobilização social ocasionados
pela interrupção da distribuição das cestas de alimentos e comprometimento da
SAN das famílias que, até então, vinham sendo contempladas com o benefício.
Registra-se, por fim, que a elaboração de um novo marco legal para ADA compõe
a Meta 1.8, associada ao Desafio 1 do II PLANSAN (2016-2019), conforme se
segue:
Desafio 1. Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável,
com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional
Área Temática: Distribuição de Alimentos
Meta 1.8. Implementação do novo marco legal da Ação de Distribuição
de Alimentos, sob a égide do Direito Humano à Alimentação Adequada,
respeitando os hábitos e culturas alimentares, com foco nos territórios de
maior vulnerabilidade, apontados pelo Mapa INSAN.
Responsável: MDS/SESAN/DECOM
54 Fonte: http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_05_05_17_39_46_demonstracoes_contabeis_2016.pdf acesso em 28/06/2017.
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PPA: Programa 2069; Objetivo 0615; Iniciativa 05MZ Iniciativa
complementada

3.3. Inclusão Produtiva
Existem poucas informações disponíveis sobre as práticas produtivas dos
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros. No entanto, considerandose os mapeamentos e as pesquisas socioeconômicas até então realizados, é
possível indicar a presença de práticas produtivas prioritariamente voltadas para
o autoconsumo, com a comercialização e/ou troca de pequeno excedente, em
determinados casos.
Um dos fatores que podem ser apontados para a predominância da produção
para autoconsumo relaciona-se ao tamanho dos territórios tradicionais, geralmente
pequenos, suprimidos e/ou descaracterizados pelos efeitos da especulação
imobiliária, crescimento urbano desordenado e impactos decorrentes de grandes
empreendimentos e obras infraestrutura. Além de outros determinantes como a
dificuldade de acesso às políticas de crédito e fomento à agricultura familiar e a alta
incidência de impostos para se manter grandes áreas não edificadas em perímetro
urbano, principalmente para os territórios localizados em grandes metrópoles.
Segundo informações da pesquisa Mapeando o Axé – Pesquisa Socioeconômica
e Cultural das Comunidades Tradicionais de Terreiro (MDS, 2011), nas capitais e
regiões metropolitanas (RM) dos estados do Pará, Pernambuco, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, 72,3% do universo mapeado possuía uma área de até 300 m2, com
expressivas diferenças regionais. Na RM de Belo Horizonte 72,6% das propriedades
possuíam uma área maior que 300 m2 e na RM de Recife 82,7% possuíam uma
área menor que 300 m2. Observou-se também que 76% não dispunham de área
para cultivo. Entre os 24% que dispunham, 60,7% realizavam algum tipo cultivo,
contabilizando aproximadamente 14% do total do universo mapeado. Entre os
terreiros que realizam cultivo, 50,5% avaliaram a produção como insuficiente para
suprir a demanda. Identificou-se, ainda, 14% do universo mapeado com áreas
destinadas à criação de animais.
No Mapeamento dos Terreiros de Salvador (SEHAB, 2007), metade dos terreiros
cadastrados contava com área total inferior à 360 m2 e apenas 43,2% declarou
possuir escritura registrada do imóvel55.
Deve-se, contudo, chamar a atenção para a existência de territórios inseridos
55 Os resultados dessa pesquisa encontram-se disponíveis na publicação Mapeamento dos
Terreiros de Salvador. Secretaria Municipal de Habitação. Salvador, 2007.
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em áreas rurais, sobre os quais há poucos dados disponíveis, já que grande parte
dos mapeamentos e das pesquisas disponíveis foram realizados em grandes
centros urbanos. Muito provavelmente, esses contam com uma área maior,
conforme parece nos indicar o Mapeamento de Espaços de Matrizes Africanas
do Recôncavo (SEPROMI/BA, 2012), no Estado da Bahia, que mapeou territórios
tanto na área urbana quanto na área rural, em 19 municípios no Recôncavo da
Bahia, contabilizando 420 territórios mapeados56.
Convém registrar que a referida publicação consiste em relatório desmembrado
das ações do Mapeamento dos Espaços de Religião de Matriz Africana no
Recôncavo Baiano e na Sub-região do Baixo Sul, realizado pela Secretaria de
Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI/BA), a partir de um
convênio firmado com a SEPPIR. Embora a publicação Mapeamento de Espaços
de Matrizes Africanas do Recôncavo (SEPROMI/BA, 2012) não apresente dados
sobre o tamanho das propriedades, há a indicação da presença de matas em 30%
dos terreiros mapeados, 74% possuem árvores sagradas, 19% contam com fontes
e nascentes no interior do território e 8% possuem lagos ou lagoas no seu entorno.
Nessa mesma direção, também podemos citar o INRC Lugares de Culto de
Matrizes Africanas e Afro-Brasileiras no DF e Entorno – DF (IPHAN, 2010) que
identificou casas e terreiros situados em áreas com grande presença de chácaras
e de unidades territoriais voltadas à produção alimentos para comercialização.
Embora não levantando informações detalhadas sobre a situação fundiária
das casas inventariadas, a pesquisa apresentou elementos que possibilitaram a
realização de um diagnóstico posterior, que identificou potencial produtivo e áreas
disponíveis para a realização do projeto “Sustentabilidade em Casas Tradicionais de
Matriz Africana do DF e Entorno: Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia
e Conservação dos Recursos Naturais”, ora em execução pelo Centro Nacional de
Pesquisa de Hortaliças da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
As informações do referido diagnóstico não estão disponíveis ao público, mas nos
foram disponibilizadas pela equipe técnica responsável pelo projeto, tendo sido
identificadas propriedades de até 4 hectares.
Segundo o diagnóstico realizado no âmbito II PLANSAN (2016-2019), as
políticas de crédito e de fomento à agricultura familiar contribuem para a redução
da pobreza e das desigualdades socioeconômicas, além de promover uma maior
diversificação dos alimentos e da matriz produtiva do país. Também contribuem para
a garantia do abastecimento alimentar interno e maior dinamismo das economias
locais, empregando 12,3 milhões de pessoas e produzindo uma quantidade
56 Os resultados dessa pesquisa encontram-se disponíveis na publicação Mapeamento de
Espaços de Matrizes Africanas do Recôncavo. Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do
Estado da Bahia.Salvador, 2012.
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maior de alimentos básicos consumidos internamente quando comparado com a
agricultura patronal.
Consoante as informações reunidas no II PLANSAN (2016-2019), o Censo
Agropecuário de 2006 identificou 4.366.267 estabelecimentos de agricultura
familiar, os quais totalizaram a imensa maioria dos estabelecimentos agropecuários
existentes no país (84,36%). No entanto, a área média dos estabelecimentos
familiares era de 18,34 hectares e a dos não familiares de 313,3 hectares. Juntos
os estabelecimentos familiares ocupavam uma área de 80,10 milhões de hectares,
ou seja, 24% da área total ocupada pelos estabelecimentos agropecuários no
Brasil, revelando uma estrutura agrária extremamente desigual e territorialmente
concentrada.
Não obstante esse contexto, as políticas orientadas à agricultura familiar lograram
resultados significativos nos últimos anos, principalmente o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), a Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) e o apoio à comercialização. Segundo informações disponíveis no II
PLANSAN (2016-2019), para a safra 2014/2015 o PRONAF realizou cerca de 1,9
milhões de contratos, num valor total de 24 bilhões de reais de investimentos.
Em 2013 foram beneficiadas 769.180 famílias com ATER. As compras públicas
da agricultura familiar, relativas ao PAA e o PNAE, totalizaram 1,5 bilhão de reais
em 2015. Essas políticas dispõem de diretrizes e instrumentos para um maior
alcance dos PCTs e os Planos Nacionais de SAN também estabelecem metas nessa
perspectiva.
Consoante informações disponíveis no SISPLANSAN, entre os anos de 2012 e
2015 foram realizadas várias iniciativas para a adequação e o maior alcance das
políticas de crédito e fomento à agricultura familiar pelos PCTs, observando-se o
aumento progressivo de emissão de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)
para indígenas e quilombolas, documento básico para o acesso a essas políticas.
No entanto, não se identificou ações específicas ou resultados relacionados aos
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros.
A partir dos documentos e insumos compilados ao longo do Produto 1 e 2
dessa consultoria, observou-se a dificuldade de obtenção da DAP e a ausência de
uma política sistemática de fomento à agricultura urbana e periurbana como os
principais obstáculos para o acesso às políticas de inclusão produtiva pelos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros. No entanto, algumas mudanças mais
recentes, estabelecidas ao longo do ano 2017, poderão se constituir como fatores
positivos para o enfrentamento desses problemas, conforme contextualizaremos
a seguir.
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3.3.1. A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) e as Políticas de
Crédito e Fomento à Agricultura Familiar
O Brasil dispõe de políticas de crédito e fomento à agricultura familiar desde
a década de 1990, com destaque para a criação, no ano de 1996, do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Com a edição da Lei
n.º 11.326, de 24 de julho de 2006, estabeleceu-se as diretrizes para a formulação
da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais,
constituindo-se como principal marco legal do conjunto de políticas orientadas
aos agricultores familiares.
Nesse contexto, o PRONAF figura como a maior e mais antiga política continuada
direcionada ao setor, tendo passado, ao longo dos anos, por várias mudanças em
sua estrutura administrativa e operacional. O principal objetivo do PRONAF é
estimular a geração de renda, por meio do financiamento de atividades e serviços
rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimentos
rurais ou em áreas comunitárias próximas. Possui as mais baixas taxas de juros dos
financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas
de crédito do país.
Os créditos consignados por meio do PRONAF podem ser utilizados para o
financiamento de projetos individuais ou coletivos, seja para o custeio da safra
ou atividade agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos
ou infraestrutura de produção e de serviços. São beneficiários do PRONAF os
agricultores e produtores rurais que compõem as unidades familiares de produção
rural e que comprovem, mediante a apresentação da Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP) ativa, o seu enquadramento em um dos seguintes grupos, definidos
com base no Artigo 3º da Lei n.º 11.326/200657.
I - Grupo “A”
Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária
(PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)
que não contrataram operação de investimento sob a égide do Programa
de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) ou que ainda não
contrataram o limite de operações ou de valor de crédito de investimento
para estruturação no âmbito do Pronaf.
II - Grupo “B”
Beneficiários que possuam renda bruta familiar nos últimos 12 meses
57

Fonte: https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/PRONAF.asp aceso em 29/06/2017.
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de produção normal, que antecedem a solicitação da DAP, não superior a
R$20.000,00 (vinte mil reais) e que não contratem trabalho assalariado
permanente.
III - Grupo “A/C”
Agricultores familiares assentados pelo PNRA ou beneficiários do PNCF que:
a) tenham contratado a primeira operação no Grupo “A”;
b) não tenham contratado financiamento de custeio, exceto no próprio Grupo
“A/C”.
IV - Agricultores familiares que:
a) explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário,
comodatário, parceiro, concessionário do PNRA ou permissionário de áreas
públicas;
b) residam no estabelecimento ou em local próximo, considerando as
características geográficas regionais;
c) não detenham, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais,
contíguos ou não, quantificados conforme a legislação em vigor;
d) obtenham, no mínimo, 50% da renda bruta familiar da exploração
agropecuária e não agropecuária do estabelecimento;
e) tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do
estabelecimento, utilizando mão de obra de terceiros de acordo com as
exigências sazonais da atividade agropecuária, podendo manter empregados
permanentes em número menor que o número de pessoas da família ocupadas
com o empreendimento familiar;
f) tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção
normal, que antecedem a solicitação da DAP, de até R$360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais), considerando neste limite a soma de 100% do Valor
Bruto de Produção (VBP), 100% do valor da receita recebida de entidade
integradora e das demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas
no estabelecimento e fora dele, recebida por qualquer componente familiar,
excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de
atividades rurais;
V – Demais beneficiários
São também beneficiários do PRONAF, mediante apresentação de DAP válida, as
pessoas que:
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a) atendam, no que couber, às exigências previstas no tópico IV - Agricultores
familiares - e que sejam:
1 - pescadores artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com fins
comerciais, explorando a atividade como autônomos, com meios de
produção próprios ou em regime de parceria com outros pescadores
igualmente artesanais;
2 - aquicultores que se dediquem ao cultivo de organismos que tenham na
água seu normal ou mais frequente meio de vida e que explorem área não
superior a dois hectares de lâmina d’água ou ocupem até 500 m³ de água,
quando a exploração se efetivar em tanque-rede;
3 - silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam
o manejo sustentável daqueles ambientes;
b) se enquadrem nas alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “f” do tópico IV - Agricultores
familiares - e que sejam:
1 - extrativistas que exerçam o extrativismo artesanalmente no meio rural,
excluídos os garimpeiros e faiscadores;
2 - integrantes de comunidades quilombolas rurais;
3 - povos indígenas;
4 - demais povos e comunidades tradicionais.
Para acessar o PRONAF, os beneficiários devem procurar as entidades e os
órgãos públicos autorizados pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário (SEAD) a expedir a DAP. As condições e os procedimentos
gerais para a emissão da DAP são regidos pela Portaria n.º 234, de 04 de abril de
2017, da SEAD, sendo necessária a comprovação documental de enquadramento
em um dos grupos elegíveis ao PRONAF, acima descritos.
O PRONAF dispõe atualmente das seguintes linhas de crédito58:
PRONAF Custeio
Destina-se ao financiamento das atividades agropecuárias e de beneficiamento
ou industrialização e comercialização de produção própria ou de terceiros
enquadrados no Pronaf.
PRONAF Mais Alimentos - Investimento
Destinado ao financiamento da implantação, ampliação ou modernização da
infraestrutura de produção e serviços, agropecuários ou não agropecuários,
58

Fonte: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/linhas-de-cr%C3%A9dito

108

no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas.
PRONAF Agroindústria
Linha para o financiamento de investimentos, inclusive em infraestrutura, que
visam o beneficiamento, o processamento e a comercialização da produção
agropecuária e não agropecuária, de produtos florestais e do extrativismo, ou
de produtos artesanais e a exploração de turismo rural.
PRONAF Agroecologia
Linha para o financiamento de investimentos dos sistemas de produção
agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e
manutenção do empreendimento.
PRONAF Eco
Linha para o financiamento de investimentos em técnicas que minimizam
o impacto da atividade rural ao meio ambiente, bem como permitam ao
agricultor melhor convívio com o bioma em que sua propriedade está inserida.
PRONAF Floresta
Financiamento de investimentos em projetos para sistemas agroflorestais;
exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo
florestal, recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e
reserva legal e recuperação de áreas degradadas.
PRONAF Semiárido
Linha para o financiamento de investimentos em projetos de convivência
com o semiárido, focados na sustentabilidade dos agroecossistemas,
priorizando infraestrutura hídrica e implantação, ampliação, recuperação
ou modernização das demais infraestruturas, inclusive aquelas relacionadas
com projetos de produção e serviços agropecuários e não agropecuários, de
acordo com a realidade das famílias agricultoras da região Semiárida.
PRONAF Mulher
Linha para o financiamento de investimentos de propostas de crédito da
mulher agricultora.
PRONAF Jovem
Financiamento de investimentos de propostas de crédito de jovens agricultores
e agricultoras.
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PRONAF Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares
Destinada aos agricultores e suas cooperativas ou associações para que
financiem as necessidades de custeio do beneficiamento e industrialização
da produção própria e/ou de terceiros.
PRONAF Cota-Parte
Financiamento de investimentos para a integralização de cotas-partes dos
agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou para aplicação
em capital de giro, custeio ou investimento.
Microcrédito Rural
Destinado aos agricultores de mais baixa renda, permite o financiamento
das atividades agropecuárias e não agropecuárias, podendo os créditos
cobrirem qualquer demanda que possa gerar renda para a família atendida.
Créditos para agricultores familiares enquadrados no Grupo B e agricultoras
integrantes das unidades familiares de produção enquadradas nos Grupos A
ou A/C.
No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
registra-se grande dificuldade de enquadramento e/ou comprovação documental
em um dos grupos elegíveis ao PRONAF, resultando na profunda exclusão do
segmento às políticas de crédito e de fomento à agricultura familiar, inclusive no
âmbito dos programas que dispõem instrumentos e normativos que priorizam o
acesso dos PCTs.
Ao longo dessa consultoria, principalmente quando da elaboração do Produto
2, identificou-se apenas uma entidade representativa do povos e comunidades
de matriz africana e de terreiros que conseguiu obter a DAP. Trata-se da
Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu (ACBANTU), a qual
pode ser apontada como uma das entidades mais antigas e atuantes no âmbito
da SAN e da exigibilidade do DHAA. No entanto, a referida entidade também
aglutina comunidades quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas, entre
outras coletividades cujo acesso a DAP não tem se caraterizado pelo contexto de
profunda exclusão observado entre os povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros.
Nos espaços de participação e oitiva do segmento, as lideranças têm criticado
as condicionalidades, o excesso de burocracia e as exigências documentais para a
obtenção da DAP, as quais não contemplam as especificidades e contexto fundiário
dos territórios de matriz africana e de terreiros. Essas dificuldades vêm sendo
objeto de debates e reivindicações, principalmente no âmbito do CONSEA e das
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Conferências de SAN, identificando-se as seguintes propostas para a adequação e
a superação desses entraves:
• Criar uma Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (DAP) específica para os povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, adequada as suas particularidades, considerando, ainda,
a possibilidade de aceitação de documentos equivalentes;
• Ampliar o conceito de famílias para fins de emissão da DAP e acesso às políticas
de crédito e de fomento à agricultura familiar, de modo a contemplar o conceito
de “família de santo” e de família extensa relativa aos povos e comunidades de
matriz africana de terreiros, capacitando os órgãos e a agências responsáveis
pela emissão desses documentos quanto a essa questão;
• Definir linhas de crédito diferenciadas, adequadas à capacidade e
especificidades das práticas produtivas dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, em lugar da renda anual;
• Adequar os normativos da vigilância sanitária ao processo produtivo que
envolve as práticas tradicionais dos povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros, capacitando os órgãos e as agências responsáveis pela inspeção,
controle e emissão de licenças e certificações;
• Criar programas específicos de crédito, fomento e comercialização dos produtos
oriundos dos povos de comunidades de matriz africana e de terreiros, nas áreas
rurais e urbanas, capacitando os gestores para a sua efetiva implantação;
• Promover o reconhecimento e a valorização dos saberes dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros nas atividades de Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER), inclusive por meio da instituição de espaços
de diálogo e de troca de experiência entre sociedade e governo, no âmbito
nacional e internacional;
• Ampliar as possibilidades de acesso a todas as modalidades do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), aprofundado o debate sobre formas organizativas e arranjos produtivos
que contemplem as especificidades de povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros para a sua inserção nos mercados institucionais;
• Diminuir o excesso de exigências para os produtos comercializados pela
agricultura familiar para o PAA e PNAE (excesso de exigências de higienização,
empacotamento padronizado que as famílias não têm condições de adquirir);
• Tornar públicos e conhecidos os mecanismos da chamada pública para
acesso ao mercado institucional, provendo debates com os órgãos de controle
para evitar a insegurança jurídica provocada pelas auditorias realizadas em
programas de compra da agricultura familiar;
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• Estabelecer cotas para aquisição de gêneros alimentícios destinadas a todo
equipamento público que sirva refeições aos seus usuários;
• Assegurar a responsabilização dos gestores públicos municipais/locais quanto
a implementação e fiscalização das políticas públicas de SAN, em especial PAA
e PNAE;
• Agregar valor aos alimentos das culturas alimentares tradicionais, com
certificação de origem, a exemplo do selo quilombola.
Convém destacar que os incentivos e as garantias de acesso prioritário dos
PCTs aos programas de comercialização de alimentos juntos aos mercados
institucionais, notadamente o PAA e o PNAE, não têm contemplado os povos
e comunidades de matriz africana e de terreiros, uma vez que o acesso a esses
programas se vinculam à exigência de DAP física ou jurídica aos fornecedores de
alimentos. Além disso, a aquisição de alimentos no âmbito do PNAE tem como
públicos específicos prioritários os assentamentos de reforma agrária, os povos
indígenas e as comunidades quilombolas, não abarcando os povos e comunidades
de matriz africana e de terreiros59.
De igual modo, a Lei n.º 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que institui a Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar
e Reforma Agrária (PNATER) e cria Programa Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER)
estabelece os PCTs entre os beneficiários das ações de ATER. No entanto, nos
termos do Artigo 5º da Lei n.º 12.188/2010, Parágrafo Único, “para comprovação
da qualidade de beneficiário da PNATER, exigir-se-á ser detentor da Declaração
de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP
ou constar na Relação de Beneficiário - RB, homologada no Sistema de Informação
do Programa de Reforma Agrária – SIPRA”.
Mais recentemente, com a publicação do Decreto n.º 9.064, de 31 de maio de
2017, que regulamenta a Lei n.º 11.326/2006, instituiu-se o Cadastro Nacional da
Agricultura Familiar (CAF), o qual abrangerá: “I - os beneficiários que se enquadrarem
nos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
II - os assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA; III - os
beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF; e IV - as demais
Unidades Familiar de Produção Agrária (UFPA) e os empreendedores familiares
rurais que explorem imóvel agrário em área urbana” (Artigo 5º do Decreto n.º
9.064/2017).
59 Para mais informações, conferir a Lei n.º 11.947/2009 e a Resolução n.º 04 do FNDE, de 02
de abril de 2015.
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Consoante o Artigo 6º do Decreto n.º 9.064/2017, o CAF substituirá a DAP
para fins de acesso às ações e às políticas públicas destinadas à UFPA e aos
empreendimentos familiares rurais, e até que se conclua a implementação do CAF,
a DAP permanecerá como instrumento de identificação e de qualificação da UFPA
e dos empreendimentos familiares rurais.
No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
importa assinalar que o CAF irá cadastrar empreendedores familiares rurais que
explorem imóvel agrário em área urbana, o que abre espaço para inclusão do
segmento no âmbito desse instrumento.
Desataca-se, por fim que o II PLANSAN (2016-2019) estabelece Metas e Ações
Relacionadas, no âmbito dos Desafios 2, 3 e 4, com foco na inclusão produtiva e
acesso às políticas de crédito e fomento à agricultura familiar em interface com os
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros.
Desafio 2: Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a
inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase
em Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no
meio rural
Área Temática: Inclusão Produtiva Rural
Meta 2.10: Atender 100.000 famílias de povos e comunidades tradicionais
em situação de pobreza por meio de uma estratégia de inclusão produtiva
rural, por meio da oferta de assistência técnica e extensão rural e do acesso a
recursos de fomento e às tecnologias sociais de água para produção
Responsável: MDS/SESAN
PPA: Programa 2069; Objetivo 0615; Meta 04ES
Área Temática: Acesso às Políticas Públicas
Meta 2.43: Efetivar a emissão de 100 mil DAPs para Povos e Comunidades
Tradicionais, garantindo a diversidade dos povos e comunidades tradicionais.
Responsável: MDA
PPA: Programa 2012; Objetivo 1035; Meta 042R; Meta complementada
Meta 2.44: Apoiar a agroindustrialização em 600 empreendimentos coletivos
de Povos e Comunidades Tradicionais.
Responsável: MDA
PPA: Programa 2012; Objetivo 1035, Meta 042T
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Ação Relacionada 2.52. Promover o acesso dos povos e comunidades
tradicionais de matriz africana às políticas públicas de inclusão produtiva e
SAN, por meio de parcerias com os Ministérios da Educação, das Cidades, do
Desenvolvimento Agrário, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome e demais órgãos com interface com as políticas de inclusão social.
Responsável: SEPPIR
Desafio 3. Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis,
a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de
produção de base agroecológica
Área Temática: Fortalecimento da Agricultura Familiar
Meta 3.1: Prestar ATER qualificada, direcionada e continuada para 1 milhão
de famílias da agricultura familiar, incluindo ATER específica para jovens
rurais e povos e comunidades tradicionais, 50% do público atendido seja de
mulheres, que 30% do orçamento seja destinado a atividades específicas de
mulheres.
Responsável: MDA/SAF
PPA: Programa 2012; Objetivo 0412; Meta 0424
Meta 3.4: Qualificar 2.000 organizações da agricultura familiar, sendo 1.600
cooperativas e associações e 400 empreendimentos coletivos de povos e
comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e capacitação,
com enfoque na gestão, organização da produção e comercialização, e
considerando sua diversidade e suas especificidades.
Responsável: MDA/SAF
PPA: Programa 2012; Objetivo 0413; Meta 0427
Área Temática: Transição Agroecológica
Meta 3.16: Estimular que 1 milhão de agricultores e agricultoras familiares,
assentados e assentadas da reforma agrária e povos e comunidades
tradicionais, incluindo a juventude rural, estejam inseridos em sistemas de
produção de base agroecológica, orgânica ou em transição agroecológica.
Responsável: MDA
PPA: Programa 2012; Objetivo 0760; Meta 0450 Meta complementada
Área Temática: Juventude
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Meta 3.33: Atendimento de 80 mil jovens da agricultura familiar, assegurando
a participação de jovens de segmentos de PCTs com ATER específica para a
juventude rural
Responsável: MDA
PPA: Programa 2012, Objetivo 1033, Meta 042K, Meta complementada
Meta 3.35: Efetivação da contratação por jovens rurais de pelo menos 20%
das operações de crédito do PRONAF, assegurando a participação de jovens
de segmentos de PCTs.
Responsável: MDA
PPA: Programa 2012; Objetivo 1033; Meta 04QO; Meta complementada
Ação Relacionada 3.36. Ampliação do Programa de Formação Agroecológica
e Cidadã para 20 mil jovens, assegurando a participação de jovens de
segmentos de PCTs.
Responsável: MDA.
PPA: Programa 2012; Objetivo 1033; Meta 042L; Meta complementada
Ação Relacionada 3.37. Elaboração e implementação do Plano Nacional
de Juventude e Sucessão Rural, assegurando a participação de jovens de
segmentos de PCTs.
Responsável: MDA.
PPA: Programa 2012; Objetivo 1033; Meta 04QN; Meta complementada
Desafio 4. Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da
população brasileira à alimentação adequada e saudável
Área Temática: Compras Públicas
Ação Relacionada 4.4. Priorização do atendimento de Povos e Comunidades
Tradicionais nas compras públicas de produtos da agricultura familiar.
Responsável: MDS/SESAN.
PPA: Programa 2069; Objetivo 0615; Iniciativa 05MY

3.3.2. A Agricultura Urbana e Periurbana
Existem poucas informações sobre as práticas produtivas dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros. No entanto, os mapeamentos e
as pesquisas socioeconômicas até então realizados indicam que grande parte dos
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territórios de matriz africana e de terreiros não dispõe de áreas disponíveis para
a produção suficiente de alimentos, principalmente os territórios situados em
grandes centros urbanos.
Nesse sentido, a ausência de uma política sistemática de fomento à agricultura
urbana e periurbana também pode ser apontada como obstáculo para o aceso às
políticas de inclusão produtiva, sobretudo considerando-se as condicionalidades
e o recorte marcadamente rural das políticas de crédito e fomento à agricultura
familiar que não dialogam com as especificidades e o contexto fundiário dos
territórios de matriz africana e de terreiros.
O I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015) estabeleceu como meta “firmar 10
convênios de 100 mil reais cada de apoio a projetos de agricultura urbana para
os povos e comunidades tradicionais de matriz africana”. No entanto, não se
identificou o desenvolvimento de ações nessa perspectiva.
Nas instâncias de participação e oitiva, principalmente no CONSEA e nas
Conferências de SAN, as lideranças de matriz africana e de terreiros têm debatido
a necessidade do desenvolvimento de ações de fortalecimento da agricultura
urbana e periurbana para um maior alcance das políticas de inclusão produtiva
pelo segmento, reivindicando-se o acesso a áreas ociosas e espaços livres para a
sustentação de práticas produtivas, assim como o manejo sustentável em parques
florestais, reservas naturais e demais áreas congêneres.
Em 2014 foi criado pelo CONSEA o Grupo de Trabalho de Agricultura Urbana
e Periurbana (GT AUP) com o objetivo de reunir subsídios para a construção de
uma política nacional de agricultura urbana e periurbana. Os trabalhos do GT AUP
resultaram na elaboração do documento Subsídios para uma Política Nacional de
Agricultura Urbana e Periurbana (PNAUP), encaminhado à CAISAN juntamente a
recomendação de criação de um Comitê Técnico dedicado à questão60.
Em atendimento, a Resolução n.º 2, de 30 de julho de 2015, instituiu, no âmbito
da CAISAN, o Comitê Técnico n.º 13 (CT 13) com o objetivo de dar seguimento
aos subsídios encaminhados pelo CONSEA, além de apoiar e orientar o processo
de organização e de implementação de ações de fomento à agricultura urbana e
periurbana, nas três esferas de governo.
Conforme já mencionado, a instituição do CAF pelo Decreto n.º 9.064/2017
abarcou o cadastramento de empreendedores familiares rurais que explorem
imóvel agrário em área urbana, o que abre espaço para inclusão do segmento no
âmbito do cadastro, possibilitando o acesso às políticas de crédito e fomento à
60

Conforme Recomendação n.º 011/2014 do CONSEA.
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agricultura familiar, atualmente restritas aos beneficiários portadores de DAP ativa.
Outro marco importante, também de cunho mais recente, foi o lançamento em
31 de maio de 2017 do Plano Safra da Agricultura Familiar (2017-2020). Segundo
informações disponíveis no sítio eletrônico do SEAD, pela primeira vez o Plano
Safra (2017-2020) estabeleceu ações para o fortalecimento da agricultura urbana
e periurbana. O Plano foi estruturado em torno de 10 eixos de atuação, entre os
quais, o Eixo 9. Agricultura Urbana e Periurbana, que prevê o desenvolvimento
das seguintes ações: I. Assistência Técnica e Extensão Rural; II. Fomento a arranjos
produtivos para Agricultura Urbana; III. Projetos de comercialização da produção
de alimentos – PNAE; IV. Incentivo ao cooperativismo e ao associativismo.
Também merece destaque o Projeto de Lei n.º 906/2015 em tramitação na
Câmara Federal, em caráter conclusivo, que objetiva a criação da Política Nacional
de Agricultura Urbana e Periurbana (PNAU). Segundo informações disponíveis
no sítio eletrônico do Poder Legislativo Federal, entre as ações previstas pelo
Projeto de Lei n.º 906/2015 estão: o apoio aos municípios na definição de
áreas aptas ao desenvolvimento de agricultura urbana comunitária e individual;
a viabilidade de aquisição de produtos da agricultura urbana para os programas
governamentais como o PAA e o PNAE; e a definição de linhas especiais de
crédito para agricultores urbanos e suas organizações, visando ao investimento
na produção, no processamento e na estrutura de comercialização. A proposta
já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e pela Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, encontrando em
análise pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania61.
O II PLANSAN (2016-2019) também estabeleceu duas Metas e uma Ação
Relacionada, associadas ao Desafio 4, em interface direta com a promoção da
agricultura urbana e periurbana, consistindo em:
Desafio 4. Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da
População Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional
e medidas regulatórias
Área Temática: Economia Solidária
Meta 4.21. Capacitar 10.000 mulheres urbanas, rurais, do campo, da floresta
e das águas para o fortalecimento de sua participação no mundo do trabalho.
Responsável: SPM
PPA: Programa 2016; Objetivo 0931; Meta 04BH
61 Fonte: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1150824. Acesso em 30/06/2017.
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Área Temática: Agricultura Urbana
Meta 4.28. Promoção e desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana
em bases agroecológicas, em articulação com órgãos e entidades dos governos
federal, estaduais e municipais.
Responsável: MAPA/Orgânicos
PPA: Programa 2077; Objetivo 1048; Iniciativa 05A1
Ação Relacionada 4.29. Elaboração de diretrizes para orientação e
organização das ações de promoção da agricultura urbana e periurbana.
Responsável: SEAD
PPA: Programa 2069; Objetivo 1155; Iniciativa 06IL
As duas Metas e a Ação Relacionada acima descritas não apresentam recorte ou
orientação específica aos povos de comunidades de matriz africana e de terreiros.
No entanto, considerando-se os recentes avanços e maior visibilidade da agenda
da agricultura urbana e periurbana, deve-se avaliar o potencial dessas ações para
um maior alcance das políticas de inclusão produtiva pelo segmento.
Nessa perspectiva, convém chamar a atenção para a existência de projetos de
caráter experimental e/ou de forma localizada e pontual que vêm desenvolvendo
ações de apoio e fomento às práticas produtivas dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros em contextos urbanos. Entre estes, destaca-se o projeto
“Sustentabilidade em Casas Tradicionais de Matriz Africana do DF e Entorno:
Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia e Conservação dos Recursos
Naturais”, ora em execução pelo Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças da
EMBRAPA.
O referido projeto constitui-se em experiência piloto e primeira ação estruturada
da EMBRAPA junto aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
tendo sido elaborado em observância aos compromissos assumidos pela empresa
no âmbito do I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015). O projeto teve início
em fevereiro de 2016, prevendo-se a realização de atividades ao longo de três
anos, estruturadas em torno de três eixos: I- Sistemas agroecológicos de produção;
II- Conservação e uso de recursos naturais e; III- Construção social de mercados.
Pode-se dizer, de maneira ampla, que o projeto objetiva alcançar dois resultados
principais. Por um lado, pretende-se contribuir para a sustentabilidade das casas
tradicionais de matriz africana e de terreiros do Distrito Federal e Entorno, na
perspectiva do intercâmbio de conhecimentos e práticas relacionados à produção
de alimentos e a conservação dos recursos naturais. E, por outro, promover
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aprendizado institucional com vistas a ampliação da contribuição da EMBRAPA na
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e
Comunidades Tradicionais, bem como avançar na qualificação das estratégias de
intercâmbio e de construção coletiva do conhecimento, reconhecendo diferentes
atores, estilos de agricultura e saberes tradicionais62.
Também merece destaque, no ano de 2014, o “Edital 001/2014 – Apoio
a Empreendimentos e a Redes de Economia Solidária de Matriz Africana” da
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes do Estado da Bahia (SETRE/
BA) que contemplou 34 projetos de entidades de matriz africana e de terreiros,
investindo nove milhões de reais e beneficiando mais de 100 empreendimentos,
incluindo ações de apoio e fomento à agricultura urbana e periurbana desenvolvida
pelo segmento. Entre os projetos apoiados, destaca-se a implantação de sistemas
agroecológicos integrados, pelo Coletivo de Entidades Negras (CEN), em 12 terreiros
na região metropolitana de Salvador e no Recôncavo da Bahia, bem como o apoio
à construção da sede física e à estruturação da cooperativa Etnodesenvolvimento
Kitaanda Bantu, pela ACBANTU, ambos em fase de conclusão63.

3.4. Biodiversidade
A criação de marcos legais e políticas de proteção dos conhecimentos tradicionais
associados ao patrimônio genético constitui-se em pleito histórico dos PCTs, com
destaque para a regulação do acesso a esses conhecimentos por parte da grande
indústria, coibindo a apropriação e estabelecendo mecanismo de repartição dos
benefícios e dos lucros advindos desse contexto.
Nesse tocante, registra-se a aprovação Lei n.º 13.123, de 20 de maio de
2015, também conhecida como Marco Legal sobre a Biodiversidade Brasileira,
que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso
ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para
a conservação e uso sustentável da biodiversidade. A referida Lei encontra-se
em processo de regulamentação pela Casa Civil da Presidência da República,
reivindicando-se a efetiva participação dos PCTs na discussão e na deliberação da
matéria, havendo grande expectativa de que esse processo culmine na ampliação
das garantias e no pleno exercício dos direitos previstos na Lei.
O II PLANSAN estabelece a Meta 2.37, associada ao Desafio 2, que prevê a
regulamentação participativa da Lei n.º 13.123/2015.
62 Para mais informações, conferir Produto 2 dessa consultoria.
63 Fonte: http://www.secom.ba.gov.br/modules/debaser2/visualizar.php?audiovideo=0&xfid=58605 acesso em 01/07/2017.
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Desafio 2. Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a
inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase
em Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no
meio rural
Área Temática: Biodiversidade
2.37 Meta: Regulamentação e Implementação participativa da Lei nº
13.123/2015 – Lei da Biodiversidade
Responsável: MMA/SBF
PPA: Programa 2078; Objetivo 1063; Iniciativa 050º; Meta Complementada.

3.5. Diagnóstico, Formação, Pesquisa e Extensão em SAN e
DHAA
As ações de diagnóstico da insegurança alimentar e nutricional e de formação,
pesquisa e extensão em SAN e DHAA têm se intensificados nos últimos anos,
constituindo-se como instrumentos importantes para a identificação e análise das
populações em maior situação de vulnerabilidade, norteando o planejamento das
políticas públicas.
Nesse contexto, destaca-se a Ação Relacionada 8.14 associada ao Desafio 8 do
II PLANSAN (2016-2019), que estabelece o estímulo à cooperação científica com
base na formação de redes para o fortalecimento de projetos voltados a inovações
tecnológicas, considerando-se, entre outros recortes, as comunidades tradicionais.
Desafio 8. Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa, a
intersetorialidade e a participação social
Área Temática: Formação, Pesquisa e Extensão em SAN e DHAA
Ação Relacionada 8.14. Estímulo e apoio à cooperação científica com
base na formação de redes para o fortalecimento de projetos voltados a
inovações tecnológicas relacionadas a Rede de Pesquisadores em Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional, Inclusão Digital, cidades sustentáveis,
mobilidade, transporte, habitação, saneamento, desporto e lazer, voltadas
para municípios e comunidades tradicionais.
Responsável: MCTI.
PPA: Programa 2021; Objetivo 1055; Iniciativa 04UB.
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O II PLANSAN (2016-2019) também no âmbito da Ação Relacionada 2.7
associada ao Desafio 2, a realização de um diagnóstico dos grupos e territórios
da agricultura familiar e dos PCTs na região de implementação do Plano de
Desenvolvimento Agropecuário – PDA Matopiba.
Desafio 2. Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a
inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase
em Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no
meio rural
Área Temática: Insegurança Alimentar e Nutricional
Ação Relacionada 2.7. Realizar um diagnóstico dos grupos e territórios da
agricultura familiar e dos PCTs na região de implementação do Plano de
Desenvolvimento Agropecuário – PDA Matopiba.
Responsável: MDS.

3.6. Cooperação Internacional
A garantia de direitos e o respeito as especificidades dos PCTs são temas que
fazem parte da agenda política de diversos organismos internacionais, a exemplo
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização das Nações
Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A articulação dessa agenda
em âmbito internacional tem possibilitado o estabelecimento de pactos, tratados
e convenções extremamente significativos paras os PCTs no Brasil, influenciando
a agenda governamental e assegurando direitos e compromissos importantes em
interface com a promoção da SAN e inclusão produtiva.
Vale destacar, nesse contexto, grande interesse dos povos e comunidade de
matriz africana e de terreiros na construção de espaços de diálogo e troca de
experiências junto à comunidade internacional, principalmente com os países do
continente africano e com os países marcados pela diáspora africana.
A Ação Relacionada 9.6, associada ao Desafio 9 do II PLANSAN (2016-2019)
estabelece ações nessa perspectiva, com foco nos países da América Latina e
Caribe, considerando os PCTs.
Desafio 9. Apoio às iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar
e nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas
alimentares democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional,
por meio do diálogo e da cooperação internacional
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Área Temática: Cooperação Internacional
Ação Relacionada 9.6. Ações de articulação política e cooperação setorial
com os países da América Latina e Caribe, na esfera bilateral e no âmbito
de organismos internacionais e regionais, com ênfase na Comunidade dos
Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC) e no Mercado Comum do
Sul (MERCOSUL) nos temas de Segurança Alimentar e Nutricional, Agricultura
Familiar e Desenvolvimento Rural; levando-se em conta a perspectiva de
gênero e de povos e comunidades tradicionais.
Responsável: MRE.
PPA: Programa 2082; Objetivo 1141; Iniciativa 06AA; Iniciativa
complementada.
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II. Redes de produção, abastecimento e
consumo dos povos tradicionais de matriz
africana e povos de terreiro nas regiões
do país

Lista de abreviaturas e siglas
ACBANTU

Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu

ADA

Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos

AFA

Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia

ATER

Assistência Técnica e Extensão Rural

CadÚnico

Cadastro Único para Programas Sociais

CAF

Cadastro Nacional da Agricultura Familiar

CGMAFs

Comitês Gestores Estaduais da Ação de Distribuição de Alimentos para Povos e
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana

CAISAN

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional

CEN

Coletivo de Entidades Negras

CECOQ/PI

Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Piauí

CNC

Conferências Nacionais de Cultura

CNS

Conselho Nacional de Saúde

CNSAN

Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional

CNDH

Conselho Nacional de Direitos Humanos

CNPC

Conselho Nacional de Política Cultural

CNPCT

Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais

CNPH

Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças (EMBRAPA Hortaliças)

CNPIR

Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial

COMPIR

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Sete Lagoas/MG)

CONAB

Companhia Nacional de Abastecimento

CONAPIR

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

CONAQ

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas

CONSEA

Conselho Nacional de Segurança Alimentar

CP

Comissões Permanentes

DAP

Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

DHAA

Direito Humano à Alimentação Adequada

DPI

Departamento do Patrimônio Imaterial

EAN

Educação Alimentar e Nutricional

EIBIA

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar

EMATER

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

EMPRABA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

FAO

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

FCP

Fundação Cultural Palmares

FGM

Fundação Gregório de Matos

FERAPI

Feira da Reforma Agrária e de Comunidades Quilombolas do Piauí

FIES

Fundo de Financiamento Estudantil

FIPIR

Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial

FNDE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FONSANPOTMA

Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz
Africana

FRUCAN

Federação Religiosa de Umbanda e Candomblé de Sete Lagoas/MG

FUNCEP

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza da Bahia
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FUNAI

Fundação Nacional do Índio

GPTEs

Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos

GTI

Grupo de Trabalho Interministerial

GTIT

Grupo de Trabalho Interdepartamental para Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros

IA

Insegurança Alimentar

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INCRA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INRC

Inventário Nacional de Referências Culturais

IPEA

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

LOSAN

Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional

MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MDA

Ministério do Desenvolvimento Agrário

MDH

Ministério de Direitos Humanos

MDSA

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

MDS

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEC

Ministério da Educação

MinC

Ministério da Cultura

MJC

Ministério de Justiça e Cidadania

MROSC

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

MS

Ministério da Saúde

OIT

Organização Internacional do Trabalho

ONU

Organização da Nações Unidas

PAA

Programa de Aquisição de Alimentos

PBF

Programa Bolsa Família

PCT

Povos e comunidades tradicionais

PIDESC

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

PLANAPIR

Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial

PLANSAN

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

PMAF

Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana

PNC

Plano Nacional de Cultura

PMPIR

Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Sete Lagoas/MG)

PNDH

Programa Nacional dos Direitos Humanos

PNPIR

Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial

PLANSAN

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

PNAE

Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNPI

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial

PNSAN

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

PNUD

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PPA

Plano Plurianual

PRONAF

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

RM

Região Metropolitana

SAI

Sistemas Agroecológicos Integrados

SAN

Segurança Alimentar e Nutricional

SEAD

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário

SECULT

Secretaria Estadual de Cultura da Bahia
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SEDES

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da Bahia

SEDUR

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano da Bahia

SEPPIR

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

SESAN

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

SESOL

Superintendência Estadual de Economia Solidária da Bahia

SETRE

Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia Superintendência
Estadual de Economia Solidária (SESOL/BA).

SINAPIR

Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial

SISAN

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

SISPLANSAN

Sistema de Monitoramento do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

SM

Salário Mínimo

SNC

Sistema Nacional de Cultura

SNIIC

Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais

SNPC

Sistema Nacional de Patrimônio Cultural

SPU

Secretaria de Patrimônio da União

STF

Supremo Tribunal Federal

SUCAB

Superintendência de Construções Administrativas da Bahia

UESPI

Universidade Estadual do Piauí

UFBA

Universidade Federal da Bahia

UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais

UFPA

Unidades Familiar de Produção Agrária

UFPI

Universidade Federal do Piauí

UnB

Universidade de Brasília

UNESCO

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura

UNINOVAFAPI

Centro Universitário de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí
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1. As redes de produção, abastecimento
e consumo dos povos e comunidades de

matriz africana e de terreiros: principais
características, desafios e perspectivas

1.1. A Cultura Alimentar dos Povos e Comunidades de Matriz
Africana e de Terreiros
A alimentação é uma das primeiras necessidades humanas e acompanha a vida,
suprindo as necessidades biológicas do organismo no desempenho das funções
vitais. É também uma dimensão privilegiada da socialidade humana, estreitamente
ligada ao estabelecimento de relações, vínculos e reciprocidades, dos seres
humanos entre si e com o ambiente.
As sociedades e os grupos particulares diferenciam-se quanto aos víveres que
consideram alimentos. Alimentos largamente consumidos em uma dada sociedade
podem ser proibidos ou objeto de tabu em outras, assim como pode haver
também um alto grau de diferenciação na maneira em que são obtidos, cultivados,
processados, preparados e consumidos.
Desde esse ponto de vista, a alimentação implica uma dimensão biológica e
nutricional, mas não se reduz a ela, impregnando-se de aspectos culturais e simbólicos.
Alimentar-se e alimentar outrem são atos atravessados por valores, crenças, ideias,
significados. Ou ainda, como nos ilustra muito sugestivamente Fischer, “o homem é
um onívoro que se nutre de carne, vegetais e de imaginário” (1979:01).
Tendo como referência Pureza e Perigo (DOUGLAS, 1976), um clássico da
literatura antropológica, é possível pensar a separação dos alimentos entre
comestíveis e não comestíveis na sua inter-relação com os sistemas classificatório,
é dizer também, como categorias sociais destinadas a ligar as ideias entre si. Nessa
perspectiva, que também se pauta em Durkheim e Mauss (1981), tem-se a própria
organização da sociedade como fundamento para o surgimento das categorias
de classificação do universo. As sociedades e os grupos particulares criam as
suas categorias de classificação e de percepção do mundo a partir da própria vida
social, sendo universal o fato mesmo da classificação, da formulação de categorias
ordenadas e ordenadoras do mundo.
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Consoante a mesma autora, a formulação das categorias de classificação do
universo insere-se na vida social a partir de dois diferentes níveis: um largamente
“funcional” e o outro “expressivo”. No nível funcional dão suporte institucional e
moral às crenças e tabus que reforçam os valores e os constrangimentos sociais.
No nível expressivo, refletem as relações existentes entre os diferentes elementos
presentes na sociedade.
Transplantando essas questões para o universo dos povos e comunidades
de matriz africana e de terreiros, temos como princípio ordenador do cosmos
os vínculos estabelecidos entre os seres humanos e as divindades. Para esses
povos e comunidades, pensados aqui na sua imensa variedade de origens e de
formas organizativas, essa ligação pode ser entendida como um dos aspectos
centrais às tentativas de assunção em termos da sua unidade, a qual só pode
ser verdadeiramente compreendida à luz da sua rica, complexa e inconteste
diversidade.
Nessa perspectiva, é preciso, desde já, assinalar, os limites de qualquer exercício
de interpretação não vigilante, devendo-se situar as reflexões aqui empreendidas
como indicativas de universo extremamente complexo e diversificado, que têm
como objetivo principal a elaboração de uma base tangível para o diálogo entre
agentes públicos e populações específicas atendidas pelas políticas de SAN.
Podemos, então, dizer que os objetos e os alimentos desempenham um papel
crucial no estabelecimento e na manutenção desses vínculos, constituindo-se como
mediadores privilegiados e elo de comunicação, posto que são, a um só tempo,
oferenda (dos seres humanos às divindades) e fonte de “axé” [Àse] ou de “inguzu”
[Nguunzu] (das divindades aos seres humanos)1. Para os povos e comunidades
de matriz africana e de terreiros, as práticas alimentares exercem uma mediação
fundamental na convivência muito particular estabelecida entre os seres humanos
e as divindades, relação essa que precisa ser reconhecida, respeitada e valorizada
no exercício do seu DHAA.
Os elos dessa comunicação, é dizer, da consubstanciação entre seres humanos
e divindades, só poderão ser verdadeiramente compreendidos, no sentido de
respeitados e valorizados, se aludidos no bojo dos seus múltiplos aspectos e
1 “Axé” [Àse] e “inguzu” [Nguunzu] são palavras utilizadas, respectivamente, nos candomblés
[Kandombeles] de origem Ioruba/Jeje [Yorùbá/Jêje] e Banto [Bantu]. Em termos simplificados, é
possível dizer que o seu significado se reporta ao sentido de energia vital e de forças sagradas,
entre outras noções aproximadas. As diversas tradições de matriz africana e de terreiros utilizam diferentes línguas, palavras e expressões de origem africana e/ou afro-brasileira, que serão
utilizadas ao longo desse documento técnico como indicativas de um universo semântico e
linguístico extremamente complexo e diversificado. Por orientação e auxílio do Sr. Leonel Monteiro, Ogan, Nòví Nukúndéjí e Gerente de Projeto para Comunidades Tradicionais da SEPPIR, as
palavras e expressões de origem africana serão grafadas na forma adotada pela língua portuguesa, indicando-se, entre colchetes, a sua grafia nas línguas africanas de origem.
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contextos. É preciso, portanto, asseverar-se dos seus elementos expressivos e
manifestos (ou ainda, revelados, no sentido do resguardo daquilo que retém ou
oculta ao se manifestar), sem se perder de vista o seu caráter intangível, sublime
e etéreo, o que Pierre Verger, no seu exercício de compreensão e escuta do Povo
Ioruba [Yorùbá], nos descreve como fruto de uma dupla aliança, dos seres humanos
com o incognoscível e com ancestrais divinizados.
Recordemos brevemente que os cultos prestados aos orixás
se dirigem, em princípio, às forças da natureza. Na verdade,
a definição de orixá é mais complexa. Se for verdade que ele
representa uma força da natureza, isso, entretanto, não ocorre
sob sua forma desenfreada e incontrolável. O orixá é apenas
uma parte da natureza, acomodada, disciplinada, fixada,
controlável, formando um encadeamento nas relações dos
homens com o incognoscível. Outro encadeamento constituise por um ser humano divinizado, que viveu outrora e que
soube estabelecer esse controle, essa ligação com a força,
assentando-a, domesticando-a, estabelecendo entre ambos
um laço de interdependência, por meio do qual ele atraía
para si e para os seus a ação benéfica e protetora dessa força,
desviando seu poder destrutivo em direção a seus inimigos. Em
contrapartida, a essa parcela de força, fixada, sedentarizada,
ele fazia as oferendas e os sacrifícios necessários para sustentar
seu poder, seu potencial, sua força sagrada, denominada axé
(VERGER, 2002: 125) 2.
Consoante o mesmo autor, a parte da natureza fixada e controlada pelos orixás
[Òrìsà] é representada pelos objetos-testemunha do período épico em que viveram
os ancestrais divinizados. Esses objetos simbólicos variam de acordo com cada
orixá [Òrìsà] (meteoritos e machados neolíticos, para Xangô [Sàngó], divindade do
trovão; seixos dos rios para Oxum [Òsun], divindade dos cursos d’água, etc.) e são
utilizados como suporte do axé [Àse].
Segundo Verger, além dos objetos-testemunha, também são conservados e
retransmitidos, de geração em geração, “os segredos que dão a esses descendentes
o poder sobre o orixá: palavras que encerram um potencial de constrangimento,
pronunciadas no momento de assentamento do orixá, elementos que constituem
seu suporte místico, folhas, terra, areia, ossos de animais, etc.” (VERGER, 2002:125).
Dessa maneira, os objetos-testemunha (suporte do axé [Àse]) cumprem o papel
de representar a aliança estabelecida entre os seres humanos e os ancestrais
2 Nas tradições de origem Ioruba/Jeje [Yorùbá/Jêje] as divindades são chamadas de orixá
[Òrìsà]. Em outras tradições recebem nomes distintos: vodum [Vodun], inquice [Nkisi], entidades,
caboclos, encantados, variando de acordo com as respectivas nações, origem e/ou designação
religiosa.
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divinizados, mas não de materializá-la, sendo a força mística dos orixás [Òrìsà], dos
voduns [Vodun] e das inquices [Bankisi]3 periodicamente alimentada e revitalizada
por meio de banho de folhas, libações, oferendas, saudações, orações, cantigas,
danças, locuções musicais e de toda a rica liturgia estabelecida em torno de cada
uma das divindades cultuadas.
No que tange aos alimentos, uma série de itens específicos, individualizados
pelas diferentes nações, casas e terreiros e pelas litúrgicas instituídas em torno de
cada uma das divindades cultuadas, precisam ser providenciados. Do contrário,
a relação entre os seres humanos e as divindades se enfraqueceria, acarretando
inúmeros riscos e prejuízos, previstos e imprevistos, individuais e coletivos. Como
nos observa Maupoil, numa citação de Verger:
Um laço de solidariedade une o vodun e os homens. Eles se
completam e não têm como ficar um sem o outro. Através de
suas orações e sacrifícios, os homens “dão força” aos voduns.
Quanto mais numerosas e magníficas as oferendas, mais força
têm as divindades e melhores serão as suas intenções. Se seu
número decresce, os voduns se enfraquecem. Os crentes se dão
conta desse fato, o que, às vezes, acarreta uma certa negligência
nas relações do homem com a divindade. O homem, porém, é
freado, nessa trajetória do abandono, pelo constrangimento
social, o medo de represálias divinas e a confiança que ele
mantém na eficácia de uma aliança com o incognoscível. Se
acaso deixasse completamente de honrar um vodun, o nome
deste desapareceria. (MAUPOIL, Bernard apud VERGER, Pierre,
2002:125)
Vale ressaltar que as oferendas, que Maupoil nos descreve como devendo ser
“numerosas e magníficas”, implicam, entre outras coisas, a aquisição de alimentos
diversos e bastante específicos: animais dos mais variados tipos, frutas, bebidas,
óleos, ervas, seivas, mel, sementes, castanhas, vegetais, sempre de acordo com a
preferência de cada divindade e com as formas específicas de culto estabelecidas
pelas diferentes nações, terreiros e casas. Acrescente-se, ainda, à diversidade
qualitativa, o grande quantitativo de alimentos empregados. Nos levantamentos
etnográficos de Motta (1998), em diferentes ocasiões e contextos, chama a atenção
o grande volume dos alimentos, principalmente de proteína de origem animal,
evidenciando-nos, assim, o seu caráter notoriamente dispendioso, bastando-se, para
isso, como nos sugere esse autor, “pensar no preço dos ingredientes” (1998:172).
O seu caráter dispendioso, evidentemente, envolve questões de ordem
monetária, o que não deve ser subestimado nem negligenciado, mas indo-se
3

Forma plural de inquice [Nkisi].
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muito além. Deve-se compreender como “numerosas e magníficas” o atendimento
regular e sistemático às preferências de cada uma das divindades cultuadas,
segundo uma lógica que escapa ou que não pode ser plenamente garantida ou
realizada a partir do circuito hegemônico de produção de alimentos, conforme nos
observa Carvalho:
Para dar de comer aos santos, em um ciclo de obrigações
extremamente complexo, os terreiros necessitam conseguir,
nas feiras próximas ou suburbanas, uma enorme variedade de
animais com características precisas: galinhas, galos e frangos
brancos, vermelhos, amarelos, pretos, arrepiados; pintos
brancos, marrons e pretos; cabras e cabritos brancos, marrons
e pretos; bodes brancos, marrons e pretos; galinhas d´Angolas;
patos; carneiros; cágados; caramujos brancos. Nenhuma
granja de escala industrial produz essa variedade de animais,
pelo contrário, a prática estabelecida da produção de animais
de grande escala é estabilizar uma variedade, de preferência
aquela que exige menos tempo de chegada à idade de abate.
No sentido oposto desta lógica da homogeneização, os terreiros
de santo estimulam os pequenos produtores a preservar a
variedade de tipos e espécies (CARVALHO, 2011:51)
Nesse tocante, Alves (2007) também nos apresenta elementos bastante
sugestivos, recolhidos entre as lideranças da Nação Xambá, em Olinda/PE:
Os pequenos comerciantes do entorno do terreiro comercializam
produtos que são utilizados na Xambá como velas, azeite de
dendê, farinha de mandioca, animais (galo, bode, pinto, carneiro).
Esses produtos podem inclusive variar de preços de acordo com o
período em que são mais procurados. Segundo Guitinho o preço
do produto fica mais alto quando os comerciantes percebem
que ele é mais utilizado em determinado mês. “Em junho, por
exemplo, eles sabem que a Xambá comemora o Orixá Xangô,
então aumentam o preço do carneiro, animal que oferecemos
a esse Orixá. Em fevereiro, que é o mês de Oxum, sobe o
preço da cabra amarela, da galinha amarela e de perfumes de
alfazema. Em abril aumenta o galo e o bode vermelhos. Quando
chega setembro, na festa de Cosme e Damião, sobe o preço da
pipoca, de confeitos, doces e cocadas”. Em assim a casa passa a
colaborar com a economia do bairro (ALVES, 2007:79).
Em diálogo com as lideranças do Ilê Axé T’Ojú Labá (Ocidental/GO) e do Tumba Nzo
Jimona dia Nzambi (Águas Lindas de Goiás/GO), foi possível constatar a dificuldade
de acesso a produtos que, apenas, aparentemente poderiam ser considerados
como amplamente disponíveis nas grandes redes de supermercados, a exemplo do
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inhame e da batata doce. Além da necessidade de acesso a produtos orgânicos nos
rituais de limpeza e de cumprimento a preceitos religiosos, geralmente mais caros
e de oferta reduzida nas grandes redes de supermercados e nas chamadas feiras
livres, em determinados contextos litúrgicos as raízes e as leguminosas precisam
ser de espécies determinadas, bem como apresentar características particulares
relativas à cor, formato, tamanho, entre outras especificidades.
Convém destacar as dificuldades e o enorme rigor que envolvem os processos
de substituição e/ou de adaptação dos alimentos utilizados no preparo das
comidas sagradas, e mesmo a impossibilidade de se realizar tais procedimentos.
Durante a visita ao Ilè Asé T’Ojú Labá, a Ialorixá [Iyálorìsà] Mãe Dora ponderou a
existência de protocolos extremamente complexos e rigorosos para se proceder a
substituição e/ou adaptação de novos gêneros alimentícios, o que nem sempre é
possível, motivo pelo qual precisam dispor de esforços e de recursos consideráveis
para consecução dos alimentos adequados às suas necessidades4.
Para além dos aspectos mais coletivizados, por inseridos nas festividades e
liturgias próprias a cada casa, terreiro ou nação, há que se considerar também
as obrigações individuais estabelecidas para os seus adeptos, clientes eventuais
(pessoas que buscam na sabedoria das religiões de matriz africana de terreiros
acolhimento e orientações na resolução dos seus problemas) e, principalmente,
para as autoridades religiosas e os seus “filhos de santo” iniciados5.
Para grande parte das religiões de matriz africana e de terreiros a iniciação
tem como primeiro passo a consulta a um oráculo que revelará ao consulente
a divindade dona da sua cabeça, estabelecendo-se, a partir de então, um longo
e complexo conjunto de ritos e de obrigações que permeará toda a existência
do iniciado, nas diversas ocasiões e nos diferentes momentos da vida religiosa,
determinando-se, inclusive, uma série de interdições, preferências e protocolos
alimentares.
4 Segundo Vilson Caetano de Sousa Júnior, Babalorixá [Bàbálorìsà] do Ilê Obá L´Okê e Professor
da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (UFBA), autores clássicos como Manuel
Querino e Vivaldo da Costa Lima sugerem a existência e a permanência de “iguarias ortodoxamente preparadas e resistentes à substituição e ao acréscimo de novos ingredientes” (2014:131).
Consoante esse autor, mesmo considerando a existência de adaptações e de substituições, as
quais, evidentemente, precisam ser devidamente contextualizadas como formas contemporâneas
de vivência das tradições herdadas dos antepassados, é digno de nota que, ainda hoje, “tal
resistência configura-se como uma reivindicação, uma espécie de forma simbólica ostensiva, de
exprimir o ideal rigoroso dos velhos tempos” (2014:131).
5 A produção e a difusão de extensa literatura leiga e acadêmica sobre as religiões de matriz
africana e de terreiros acabaram por tornar correntes expressões como “pai de santo”, “mãe de
santo”, “filhos de santo”, entre outras noções aproximativas e/ou de cunho generalizante. Tais
expressões nem sempre são aceitas ou tidas como adequadas pelos representantes de tradições
que salvaguardaram as suas línguas africanas de origem, sobretudo quando há a adoção de palavras oriundas do universo de outras religiões, ainda que essas sejam comumente utilizadas por
um conjunto expressivo de adeptos dessas religiões.
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Além dos gêneros aqui convencionados como “alimentícios”, é preciso chamar
a atenção para a grande importância das folhas sagradas que possuem, entre os
seus vários usos (farmacológico, terapêutico, litúrgico), um papel fundamental
no processo de iniciação. Segundo Carvalho (2011) não existe no candomblé
[Kandombele] uma iniciação completa sem o banho de folhas, havendo, inclusive,
um cargo ritual específico para o cuidado com as plantas.
O ogan Olasanyin é o encarregado de conhecer, identificar,
apanhar as plantas saudáveis com um manejo sustentável e
ajudar a preparar o amassi, ou abô, o líquido sagrado de Osanyin
com o qual se lava a cabeça do iniciado (Carvalho, 2011: 43).
Os cargos rituais de cuidado com as plantas sagradas são uma constante
nas religiões de matriz africana e de terreiros, recebendo nomes e atribuições
específicos, mas sendo sempre pautados por um caráter preservacionista de
resguardo das matas. Destaca-se, assim, os povos e comunidades de matriz e de
terreiros como os principais responsáveis pela qualidade ambiental e pela presença
de áreas verdes em contextos muitas vezes marcados por grande degradação
ambiental, conforme observado no “Mapeamento dos Terreiros de Salvador”
(SEMUR/CEAO, 2007), que nos trouxe a seguinte reflexão:
O Mapeamento dos Terreiros em Salvador nos explicita também
uma dimensão das religiões de matrizes africanas pouco visível,
o seu comprometimento com a questão ambiental como uma
necessidade estratégica da própria sobrevivência das suas
práticas culturais. Para as religiões afro-brasileiras, as plantas são
imprescindíveis – Kosi ewe, Kosi Orixá – (“Sem folha, não há Orixá”).
Portanto, as matas e/ou as florestas são espaços sagrados para o
“povo de santo”. Na paisagem de alguns terreiros integram matas e
árvores fundamentais para a existência das energias denominadas
Orixás, Inquices, Voduns, Caboclos ou Encantados, a depender da
sua respectiva nação ou origem. Embora boa parte das áreas verdes
dos territórios urbanos venha diminuindo ao longo do tempo, em
virtude da especulação imobiliária, são nas áreas de terreiros, ou
de seus usos, que ainda encontramos as poucas reservas de mata
atlântica existente em Salvador, ainda que estejam em permanente
ameaça pela concentração da população socialmente excluída em
bairros populares que crescem de forma densa e aleatória (Gilmar
Santiago, Secretário de Governo do Município de Salvador) 6.
Sobre o uso das folhas sagradas no processo de iniciação, Motta (1998) nos
observa que o amassi [Amasi] consiste em se lavar a cabeça do iniciante com água
6 SANTIAGO, Gilmar. “Uma Ação de Valorização das Religiões de Matrizes Africanas”. In; Mapeamento dos Terreiros de Salvador. SANTOS, Jocélio Teles dos (Coord.). (SEMUR/CEAO, 2007:05).
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misturada ao sumo de determinadas folhas (sendo esse sumo propriamente o
amassi [Amasi]), utilizando-se também um sabão especial (sabão da costa), sendo
esse o momento essencial em que se situa o caráter irreversível da iniciação.
O amassi imprime um caráter indelével e cria relações sociais
indestrutíveis, das quais a principal é a que se estabelece entre
o neófito e o pai ou mãe-de-santo que foi o principal oficiante
da cerimônia (MOTTA, 1998:173).
Pierre Verger (2009) realizou um estudo minucioso sobre as plantas sagradas
no universo Ioruba [Yorùbá] (usos rituais, formas de manipulação e propriedades
terapêuticas), chamando a atenção para a sua estreita ligação com mundo da
linguagem (cantos, orações, encantamentos), descrita por Verger como impregnada
pelo caráter sutil e enigmático do idioma Ioruba [Yorùbá].
Nessas encantações os nomes das folhas são a acompanhados
por duas ou três frases de encantação que descrevem suas
qualidades em determinado caso. A certa folha podem
ser atribuídas diferentes qualidades, de acordo com a sua
associação com determinado conjunto de folhas ou com outra
folha, na medida em que entra na composição de diferentes
preparações medicinais.
Há outro fator que pode atribuir determinada virtude a uma
folha. Trata-se do odú ou signo de adivinhação por Ifá no qual
se inclui a encantação do remédio a ser ministrado (VERGER,
2002: 146).
Tem-se, assim, a palavra proferida como fonte de força e de saúde ou, mais
precisamente, como portadora de axé [Àse] ou inguzu [Nguunzu], inserindose no rol dos procedimentos que precisam ser adotados para a alimentação e a
revitalização da força mística dos orixás [Òrìsà], dos voduns [Vodun] e das inquices
[Bankisi].
Caberia, aqui, refletir sobre a própria inadequação das concepções de saúde e
de nutrição, tal qual encontramos formulado no arcabouço do Estado brasileiro.
Tendo como referência o “Guia para Comprovação da Segurança de Alimentos
e Ingredientes” (ANVISA, 2013), constatamos que a saúde e a nutrição, embora
relacionadas, constituem domínios distintos, no sentido da separação entre as
substâncias que são consideradas “alimentos” e os produtos que são classificados
como tendo uma “finalidade terapêutica” (abrangendo-se, nessa última, as plantas
medicinais, as drogas vegetais e os produtos utilizados em torno do que se
convencionou chamar de “medicina popular”)7.
7

Conferir a distinção entre alimentos, ingredientes e produtos de finalidade terapêutica, pre-
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Em primeiro lugar porque a própria ideia de alimento não se restringe ao
conceito de substância, estendendo-se às forças telúricas, encantações verbais,
entre outros elementos implicados na formação, manutenção e desenvolvimento
do organismo e no desempenho das funções vitais.
Em segundo lugar porque a dimensão alimentar e a terapêutica encerram
uma mesma realidade, integral e integradora do cosmos, o que precisa ser aqui
sublinhado como parte do esforço de compreensão das práticas alimentares
dos povos de matriz africana e de terreiros, de modo a não se perder os nexos
necessários à realidade fatídica com o que esse documento técnico se propõe
dialogar. Conforme nos sintetiza muito apropriadamente Wanderson Flor do
Nascimento, professor de filosofia da Universidade de Brasília e Taata ria Nkisi,
trata-se de um universo formado por “totalidades complexas e dinâmicas, mas
nunca duplas ou duais” (2016:159).
Sobre o caráter terapêutico das folhas, nos observa Motta, no tocante ao
amassi [Amasi], que o termo não designa “outra coisa, em sua língua fon original (e
não exatamente ioruba), que remédio”, não se podendo separar a própria ideia de
pureza espiritual do conceito de bem-estar corporal (1998:174).
O amassi é, portanto, uma terapia, baseada no poder curativo
das folhas que o compõem. Os filhos-de-santo do Recife não
poderiam, por motivos até ecológicos, seguir as mesmas receitas
de seus predecessores da Nigéria e do Benim. Mas, do mesmo
modo que seus antepassados, eles sabem que as folhas curam
e purificam e que constituem, por conseguinte, a fonte primeira
da saúde-santidade em que se encontra a finalidade suprema da
iniciação. (...). Não há, portanto, santidade dissociada da saúde
e do bem-estar. E é nesta fusão que se encontra uma noção
básica do Xangô e do Candomblé e mesmo, provavelmente, de
toda a religião iorubá, na África e na diáspora americana. Tratase do axé, que é força, saúde, santidade e felicidade. Sua fonte
primeira é, como se acaba de assinalar, o sumo de certas folhas
(MOTTA, 1998:174).
Consoante Motta, se o sumo de determinadas folhas pode ser compreendido
como fonte primeira do axé [Àse], a sua energia também precisa ser alimentada
pelo sangue dos animais sacralizados, momento em que se localiza o ponto de
culminância do processo iniciático. Segundo Motta, no processo de iniciação,
após o amassi [Amasi], é realizado o assentamento do orixá [Òrìsà] que “consiste
na instalação do santo personalizado e individualizado do fiel numa pedra ou
num pedaço de metal”, o qual precisa ser alimentado e impregnado do axé [Àse]
sentes no Guia para Comprovação da Segurança de Alimentos e Ingredientes (ANVISA, 2013),
elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com base na legislação incidente.
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presente no sangue do animal imolado (1998:173). Após o estabelecimento do
vínculo com a divindade, o iniciado deverá realizar as oferendas e as obrigações
adequadas, em observância aos preceitos e compromissos assumidos entre o
iniciado e a divindade dona da sua cabeça.
Na avaliação de Motta (1998), a sacralização de animais é uma prática tradicional
fundamental para as religiões de matriz africana e de terreiros, observada nas mais
diversas situações e contextos, muito embora essa temática tenha sido evitada na
maior parte dos estudos dedicados ao tema.
Sobre essa mesma questão, Wanderson Flor do Nascimento também observa
que o tema tem sido atravessado por discursos preconceituosos e intolerantes,
onde muitas vezes tem-se a impressão que a imolação animal é um ritual bárbaro,
mas que quando olhamos mais de perto compreendemos que ele é parte do
sistema de alimentação tradicional dos povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros, partilhando “de toda a visão de mundo que sustenta as práticas,
crenças e valores que atravessam os candomblés” (2015:66).
Um dado importante é que para estas religiões, que mantêm
suas raízes africanas, o princípio ou força vital é essencialmente
movimento, dinâmica. E ele se reproduziria no corpo como um
todo e, especialmente no sangue, elemento que circula em todo
o organismo dos seres vivos dotados de sistema vascular. Essa
circulação, movimento, dinâmica, seria uma das principais
manifestações dessa força vital que habita em tudo e em todas
as pessoas humanas ou não humanas.
E nos rituais onde há a imolação animal, há a entrega deste
princípio fundamental para as divindades, para que toda a
comunidade se fortaleça em seu caráter articulado e dinâmico
fortalecendo, com este elemento, as divindades que dele
se alimentam. Normalmente, apenas o sangue, algumas
das vísceras, patas e cabeça são oferecidos às divindades.
Todo o restante é entregue à comunidade para se alimentar
(2015:66:67).
De fato, trata-se de um tema tabu, fonte de preconceitos e de equívocos das
mais diversas ordens, haja vista as iniciativas legislativas que intentam impor
restrições à imolação de animais pelos povos de matriz africana e de terreiros, as
imagens depreciativas e difamatórias que circulam nos meios de comunicação,
os casos flagrantes de intolerância religiosa e de violação do DHAA, entre outros
exemplos da enorme gama de problemas cotidianamente vivenciados.
Convém advertir, no tocante às iniciativas legislativas, que o Ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, liberou
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para julgamento o Recurso Extraordinário n.º 494.601– 7/210, impetrado pelo
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra o Estado do Rio Grande
Sul, questionando a constitucionalidade da Lei Estadual n.º 12.131/04-RS, que
institui o Código Estadual de Proteção aos Animais e que tipifica, em seu Artigo 2º,
Parágrafo Único, o sacralização ritual nas religiões de matriz africana.
Art. 2º – É vedado:
I – ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de
experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem condições
inaceitáveis de existência;
II – manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes
impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade;
III – obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força;
IV – não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário
para consumo;
V– exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados do
responsável legal;
VI – enclausurar animais com outros que os molestem ou os aterrorizem;
VII – sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados pela
Organização Mundial de Saúde – OMS, nos programas de profilaxia da raiva.
Parágrafo único. Não se enquadra nesta vedação o livre exercício dos cultos e
liturgias das religiões de matriz africana.
Além de tipificar apenas as religiões de matriz africana, desconsiderando
a existência de práticas homólogas em outras religiões professadas no país8, o
Decreto Estadual n.º 43.252/2004, de regulamentação do Artigo 2º da Lei Estadual
n.º 12.131/04-RS, estabelece, no artigo 2º do Decreto Estadual n.º 43.252/2004,
que “para o exercício de cultos religiosos, cuja liturgia provém de religiões de
matriz africana, somente poderão ser utilizados animais destinados à alimentação
humana, sem utilização de recursos de crueldade para a sua morte”.
O Recurso Extraordinário n.º 494.601 – 7/210 que será julgado pelo Plenário
do STF circunscreve-se ao estado do Rio Grande do Sul. Caso considerado
improcedente, restringirá práticas alimentares tradicionais dos povos e comunidades
de matriz africana e de terreiros nesse estado, mas poderá constituir-se como uma
diretriz jurisprudencial extremamente preocupante para os adeptos das religiões
de matriz africana e de terreiros em todo o país.
8 Vale ressaltar tratar-se de prática milenar, presente no judaísmo, sendo chamada de Korban, e
no islamismo de Udhiyah, para citar apenas poucos exemplos.
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Trata-se, portanto, de uma discussão fundamental para a garantia do DHAA
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, sendo urgente o
enfrentamento dessa questão na agenda política da SAN, conforme expresso na
Recomendação n.º 003/2016 do CONSEA9 e na Moção de Repúdio apresentada
na V CNSAN10.
Mais recentemente, em 17 de maio de 2017, foi julgada, pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 2232470-13.2016.8.26.0000 contra a Lei Municipal de Cotia nº 1.960/2016,
que proibia e fixava multa para o sacrifício de animais em rituais ou cultos, realizados
em estabelecimentos fechados e/ou logradouros públicos, com finalidade mística,
iniciática, esotérica ou religiosa, no âmbito desse município. Uma liminar, emitida
em novembro de 2016, havia suspendido os efeitos da Lei Municipal 1.960/2016
que, após o julgamento do mérito, foi declarada inconstitucional, por maioria de
votos, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo.
Segundo informações veiculadas na mídia, a sessão foi acompanhada por
lideranças de matriz africana e de terreiros que lotaram o Salão Nobre do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido providenciado, devido ao grande
volume de pessoas, a transmissão em um telão, numa sala quatro andares abaixo,
para que todos os presentes pudessem acompanhar a sessão. As lideranças que
acompanharam a sessão declararam que, embora o julgamento seja relativo ao
município de Cotia, esperam que a posição da corte paulista seja considerada um
precedente relevante para o julgamento do STF na ação movida pelo Ministério
Público do Rio Grande do Sul contra lei homóloga no Estado do Rio Grande do Sul11.
Observando o exposto no Artigo 2º do Decreto Estadual n.º 43.252/2004 de
regulamentação do Artigo 2º da Lei Estadual n.º 12.131/04-RS, e a Lei Municipal de
Cotia nº 1.960/2016, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal
de Justiça do Estado São Paulo, é possível identificar, entre outros problemas, duas
fontes de equívocos e de preconceitos bastante difundidos, cuja inconsistência
e implausibilidade convém, aqui, sublinhar. Trata-se da equivocada associação
entre o sacrifício ritual e a ideia de maus-tratos aos animais, bem como a errônea
suposição da ocorrência de desperdício dos alimentos nesse contexto.
Como se sabe, a proteína animal se constitui como fonte de alimento e de
nutrição para inúmeras sociedades, sendo largamente consumida no Brasil, um
9 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/recomendacoes/2016/
recomendacao_003_mp_ptma.pdf/view
10 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/5a-conferencia-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional/documentos-da-5deg-conferencia/mocoes-aprovadas-lista-completa.pdf
11 Fonte: http://www.conjur.com.br/2017-mai-17/lei-nao-proibir-sacrificio-religioso-animais-decide-tj-sp acesso em 28/05/2017
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dos maiores produtores mundiais de carne. Só para dar pequena ideia desse
gigantesco volume, segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2015 o rebanho de bovinos
no Brasil alcançou a marca recorde de 215,2 milhões de cabeças, o efetivo de
galináceos atingiu 1,3 bilhões de animais e o rebanho de suínos contabilizou 40,3
milhões de cabeças12.
O circuito industrial de produção de carne, considerando desde a produção
de ração, como soja e milho, até a carne processada, embalada e vendida nos
supermercados, tem sido alvo de inúmeras críticas, sendo apontado como fonte
de graves problemas sociais e ambientais, além de questões relacionas à saúde
pública e o maltrato aos animais.
Segundo Souza (2005), pesquisadora da EMBRAPA Suínos e Aves, a temática
do bem-estar animal vem recebendo crescente atenção nos meios técnicos,
científicos e acadêmicos, podendo ser considerada, juntamente às questões
ambientais e de SAN, um dos três maiores desafios com os quais a agropecuária
tem se confrontado nos últimos anos.
Com a industrialização da agricultura, os métodos de produção
mudaram radicalmente, revelando uma preocupação quase
que exclusiva com o desempenho quantitativo dos animais. O
confinamento foi o caminho para reduzir trabalho, perda genética
dos animais e ganhar espaço, colocando os animais sob fácil
controle. Agravaram-se, então, os problemas de comportamento
e bem-estar dos animais. Novos tipos de sofrimento resultaram
do confinamento intensivo dos animais como o aumento de
doenças, produção sem atenção individualizada dos animais. O
sofrimento também resulta de privação física ou psicológica dos
animais confinados, tais como, ausência de espaço, isolamento
social, impossibilidade de se movimentar, monotonia e outros.
(SOUZA, 2005:01:02).
José Carlos Pabis, especialista em Defesa Pecuária e Defesa Sanitária Animal, nos
descreve algumas situações corriqueiras de maus-tratos as animais na indústria de
alimentos, a exemplo da criação intensiva de aves de postura, por meio de gaiolas,
que as impedem de realizar “comportamentos naturais, como fazer ninhos, ciscar,
esticar as asas, empoleirar, se movimentar, hábitos extremamente importantes
para as aves, e devido ao stress muitas aves bicam até a morte as mais fracas”,
tornando-as “mais suscetíveis a problemas de saúde, incluindo osteoporose e
fraturas” (2011:21).
12 Fonte: http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3268&busca=1&t=ppm-rebanho-bovino-alcanca-marca-recorde-215-2-milhoes-cabecas-producao-leite acesso em 12/02/2017.
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Na suinocultura, as matrizes são confinadas nas chamadas “celas de gestação
para porcas prenhes”, podendo apenas se levantar e deitar, submetendo os leitões,
após o nascimento, “a diversas privações, onde ficam confinados em suas diferentes
etapas, até estarem preparados para o abate, sendo privados do mínimo necessário
para o seu desenvolvimento mais próximo do natural, sem nunca ter tido contato
com o ambiente externo, ou seja, solo, (terra), grama” (PABIS, 2011:29).
Consoante Souza (2005), os maus-tratos aos animais repercutem na qualidade
da carne, com grande influência do procedimento adotado no momento do abate,
cujo estresse provocado aumenta o risco de incidência de problemas como PSE
(pale, soft, exudative – pálida, mole, exudativa) e DFD (dark, firm, dry – escura, dura,
seca), resultando a perda de produção (descarte) ou perda de valor econômico com
a venda de um produto de baixa qualidade. Tais problemas encontram-se bastante
presentes na indústria de produção de carne, não só no Brasil como em outras
partes do mundo.
Pode-se dizer que o abate tradicional de animais pelos povos de matriz africana
e de terreiros situa-se no polo diametralmente oposto, caracterizando-se por um
rigoroso protocolo de bem-estar animal, sem paralelos na indústria de alimentos,
mesmo se considerado as formas de manejo e de abate mais adequados e
satisfatórios. Há, inclusive, cargos específicos que requerem um profundo
conhecimento e sensibilidade por parte da pessoa encarregada pelo procedimento
cerimonial, chamado de Asògún, na tradição Ioruba [Yorùbá], de Taata Poko e
Taata Kivonda, na tradição Angola, entre outras denominações. Compete a esse
especialista observar uma série de condições e preceitos, pautados por princípios
de saúde e bem-estar animal, incluindo os esforços para a eliminação do estresse
no momento do abate, aproveitamento integral do animal imolado, entre outros
fundamentos religiosos, cerimoniais e comunitários.
Conforme nos explica a Ialorixá [Iyálorìsà] Mãe Dora, do Terreiro Ilè Asé T’Ojú
Labá, localizado na Cidade Ocidental/GO, bem antes do abate propriamente
dito, é preciso realizar uma série de procedimentos preparatórios, certificandose da saúde do animal, de como ele foi tratado e alimentado, procedendo a sua
desintoxicação quando o animal adquirido apresenta sinais de manejo inadequado
e buscando, diante da impossibilidade de criatório próprio, a compra em circuitos
de maior confiabilidade13.
A gente compra de produtores que não são da rede de terreiros e compra de terreiros
13 Entrevista concedida no dia 09/02/2017, em atividade de acompanhamento aos técnicos
da EMBRAPA responsáveis pela execução do projeto “Sustentabilidade em Casas Tradicionais de
Matriz Africana do DF e Entorno: Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia e Conservação
dos Recursos Naturais”.
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também. Eu preciso de um cabrito aí tem um terreiro que tem criatório e a gente compra
deles. Eu prefiro comprar de um terreiro porque eu sei como esse animal foi tratado,
do que ele se alimenta, ao invés de comprar de uma pessoa que produz animais para
venda, que não tem nada a ver com o santo, e eu não sei o que ele dá para o bicho
comer, como ele é tratado. A gente procura o animal que não tenha hormônio, que não
esteja contaminado por essas coisas. Então quando a gente precisa de um animal, no
caso um cabrito, um bode, alguma coisa assim, a gente compra 15 dias antes para fazer
a desintoxicação do animal. Tem um fazendeiro no Gama que a gente compra muito
dele, ele tem uma produção de bichos para abate que atende o povo do candomblé
[Kandombele], ele se preparou para atender essa demanda. Ele fica na feira do Gama,
mas ele tem uma fazenda. A gente compra o bicho 15 dias antes, paga caríssimo, e aqui
a gente faz a desintoxicação, aqui ele come grama, come capim, as coisas naturais, a
gente deixa ele solto, ele vai andar e comer as coisas naturais. O frango quando a gente
precisa comprar de fora, a gente faz o mesmo processo, tem o galinheiro aí, ele fica
solto, ciscando... A minha bacia de milho aí, é esse tipo de alimentação que a gente
procura dar, alimentos naturais para a desintoxicação.
A impossibilidade de criatório próprio, bem como a dificuldade de pleno
abastecimento por meio de redes de maior confiabilidade, configurou uma ampla
gama de saberes de saúde alimentar e de adequação dos alimentos, processo que
se inicia no próprio momento da compra do animal.
A gente aprende com o tempo a manusear o bicho e saber se ele
tem hormônio. Se você mexer na pele do animal e ela tiver um
barulhinho, um chiado em algumas partes, alguém deu hormônio
para ele. Então ele tem que se desintoxicar disso, ficar com a
pele sequinha. Então, a exemplo do frango, tem algumas partes
do animal que você apalpa e descobre se ele foi alimentado com
hormônio e aí você precisa colocar o animal para desintoxicação.
Eu não posso oferecer para uma divindade, para um filho que
está recolhido, que está num processo de limpeza, eu não posso
oferecer para ele um bicho que está contaminado, nunca. É até
uma questão de lógica, se ele está num processo de limpeza,
como é que eu vou dar um veneno para ele. A gente está ali num
trabalho enorme, para tirá-lo das coisas do mundo, tirar todas
essas energias para deixar ele o mais limpo possível, então a
gente tem toda essa preocupação.
Além da certificação quanto à saúde do animal, o abate tradicional é cercado
por uma série de condições e preceitos cujo desconhecimento e preconceito
criaram imagens pejorativas e equivocadas a seu respeito, conforme nos descreve
a Ialorixá [Iyálorìsà] Mãe Dora.
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As pessoas não conhecem a acham que você mata o animal
aleatoriamente. Não, você mata porque existe uma razão de ser.
Você faz uma troca de alimentos com as divindades. Ah, santo
não come! Depende do que você entende como santo, de que
santo você está falando. O que você oferta para ele? O mesmo
que o muçulmano oferta, o mesmo que a Igreja Católica oferta,
o mesmo que as outras religiões fazem. O problema é que nós
somos religiões de matriz africana, portanto, coisa de preto, de
negro. Ai não tem jeito, preconceito existe sim. Só que a gente
não mata um bicho por matar. Se você ver um ritual de imolação
de um bicho é um dos rituais mais bonitos que existe. A gente
reza, você não sai matando. Por exemplo se eu for oferecer
uma cabra para Iemanjá [Yemonjá/Yemojá], ela não pode estar
prenha, isso para qualquer uma das Yabás [Ayaba]. As Yabás
[Ayaba] são os santos femininos. Ela não pode estar penha. É
contra axé [Àse], então você não pode, você tem que ter muito
cuidado. Então, a gente vai para o jogo para saber se aquele
bicho está prenha. Eu tenho um cuidado enorme, vou saber
mesmo se aquele bicho está penha. Eu observo as tetas, porque
com o tempo você vai sentindo, você apende a saber se ela está
prenha, você aprende a identificar se tem vida ali dentro, se ela
está gerando. Eu vou vejo, olho direitinho, para sentir na mão
mesmo. Só de colocar a mão eu já sei que está penha e aí não
serve. Acontece até de o vendedor dizer que não está, mas eu
sei e digo que não serve. Então, não se pode matar um animal
que está gerando vida. É uma outra vida que está vindo, então
eu não posso fazer isso. A gente reza, reza muito. Por exemplo,
se a gente vai matar um cabrito, ele não pode berrar. Não pode!
Se ele berrar você solta na hora, o Asògún solta na hora. Chorou
é porque ele não está preparado para morrer. O bicho tem que
saber que chegou a hora dele ir, que ele vai fazer uma troca e
tem que ser assim. Você tem de olhar para o animal e saber que
ele está preparado. O Asògún tem que estar preparado, que é
o sacerdote responsável pela imolação do animal. Ele tem que
saber de tudo isso, tem que saber as regras, tem que saber as
cantigas, ele precisa saber se o animal está na hora dele ir, se
ele aceita fazer a troca. Se oferecer a folha para ele, e ele não
aceitar, ele está dizendo para mim que não está preparado.
Então não é essa coisa aleatória que muita gente imagina.
O rigoroso protocolo presente no abate tradicional de animais pelos povos de
matriz africana e de terreiros implica inúmeros desafios e dificuldades, que vêm
se agravando ao longo do tempo, conforme nos contextualiza a Ialorixá [Iyálorìsà]
Mãe Dora.
Está ficando mais difícil conseguir animais sadios, porque as
pessoas não estão criando, porque tem todo um processo,
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tem que ser liberado pelo IBAMA, pela Vigilância Sanitária,
Agência Nacional de Saúde, tem que ter todos esses selos,
todas essas licenças para você poder criar bichos, não é uma
coisa aleatória, que você faz de qualquer jeito, não á assim não.
Como eles colocam muitas barreiras, e quando descobre que é
um terreiro colocam mais barreiras ainda, todo dia é um fiscal,
você tem que criar o bicho num estrado, fora do chão, para não
ter contaminação, para não pegar frieira e outras coisas que
eu acho que procede, mas você tem que pagar também muitos
impostos e todo o processo faz com que o bicho fique muito caro,
um cabrito, por exemplo, custar 400 reais. Então é justamente
por causa disso, está cada vez ficando mais difícil. Ainda tem o
pessoal neopentecostal que fica perseguindo, destrói, falando
que é coisa do demônio e a gente começa a ficar até com medo.
Teve um caso de uma pessoa lá na Ceilândia que criava bode,
ovelha, acabou tendo que fechar porque o pessoal foi lá e destruiu
tudo. Além de denunciar, todo dia era a vigilância sanitária lá,
mas eles criavam tudo dentro dos conformes. Até que chegou
um dia que esse pessoal foi lá, destruiu tudo, cortaram as
cercas, os bichos fugiram. Então está desse jeito. O cenário não
está bonito, não está favorável. Está muito complicado e para
nós mais ainda. Tem os agentes do governo que não facilitam e
ainda tem o pessoal que discrimina e age com violência.
No que diz respeito ao destino do animal abatido, dimensão também cercada
de desinformação e preconceito, a Ialorixá [Iyálorìsà] Mãe Dora ressalta o uso
integral de todas as partes do animal e o consumo comunitário das carnes do
animal sacralizado.
Todo bicho imolado numa roça tem que ser comido pela
comunidade, os meus filhos de santo têm que comer desse
bicho. Então, aqui, o couro vai servir para o atabaque, a gente
não perde e não desperdiça nada. O estrume vai servir de
esterco. Nada pode ser desperdiçado, nada vai para o lixo. As
vísceras você não descarta, você enterra porque elas vão virar
adubo, nada é desperdiçado. O chifre de um bode vira axé [Àse],
a gente bota para secar e ele vira axé [Àse]. Então, não existe
nenhum desperdício e nada disso que se diz por aí. É muita
desinformação. Mas a gente tem falado disso há muitos anos e
se as pessoas estão desinformadas é porque elas não ouviram,
elas não querem ouvir. É preciso desconstruir essas ideias
equivocadas, esses preconceitos. A gente vive num processo de
desconstrução todos os dias, de desconstruir esses preconceitos
de que o candomblé [Kandombele] é religião de macumbeiro, de
pobre, de preto, de analfabeto. Então, é preciso discutir essas
questões que são fundamentais. E essa é uma questão que para
a gente é fundamental. Hoje estamos sofrendo com essas ações
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da bancada evangélica contra as nossas comunidades. Nós
estamos cercados, sendo desrespeitados todos os dias os nossos
direitos que eles querem suprimir a todo custo e com grande
hipocrisia. Então a gente vive essas contradições no dia-a-dia.
São os evangélicos falando o tempo todo sobre demônios que é
uma coisa que a gente não conhece, porque a gente não cultua.
Então é muito estranho ter que lidar como uma coisa que você
não conhece, que você não cultua, mas que eles ficam falando
a todo momento. A gente não trata disso. A gente trata do ser
humano como um todo e do ser humano que busca ficar bem,
o ser humano tomando banho de erva, ficando legal, tirando as
energias negativas que a gente pega no dia-a-dia porque está
no mundo, que você está limpando. Tanto que o ebó [Ebó] é
tudo que a boca come, são as coisas naturais, os grãos que a
gente usa, é o que tem de mais natural. A gente inclusive busca
usar roupas de fibra natural, principalmente quando a gente
está na função. A gente procura usar roupa que contenha fibra
natural, as roupas são todas de algodão 100%, que é o mais
natural possível. A gente anda descalço, não é só uma questão
de simplicidade, mas é também uma questão de pegar energia
da terra, a gente trabalha com energia.
Sobre essa mesma questão, nos observa Motta, com relação ao Culto do Xangô
[Sàngó] no Recife:
O útil sempre acompanha muito de perto o sagrado no Xangô.
Apesar de todas as suas implicações ontológicas, o sacrifício não
é somente bom para rezar ou para simbolizar. Na verdade, ele
exerce funções muito práticas na vida dos fiéis e na economia
da cidade do Recife. Ele possui uma função terapêutica.
Fortificando o santo, dono de sua cabeça, o homem se fortifica a
si mesmo. Mas o sacrifício é também bom para comer. A religião
afro-brasileira, com permissão do neologismo, é fagocêntrica. O
que transparece já no vocabulário do povo-de-santo. Ao lado de
obrigação, os fiéis empregam, para designar o sacrifício, o termo
iorubá ebó, que quer dizer comida, além, simplesmente de, em
bom vernáculo, “comida” (1998:175).
Consoante esse autor, a repartição do animal imolado no Xangô [Sàngó] de
Pernambuco é fundamentada pela oposição entre o “axé” [Àse], presente em
determinadas vísceras e principalmente no sangue do animal sacralizado, e o
“eran” [Eran] que compreende basicamente as carnes do animal abatido. O axé
[Àse], em princípio, refere-se a parte reservada aos orixás [Òrìsà] (conforme a
expressão presente no mundo do candomblé, “Ko si edje, ko si orisa” [Kò sí Edje,
Kò sí Òrìsà] – “se não há sangue não há orixá”), a qual é depositada nos otás [Òtá]
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(altares) e posteriormente despachada e entregue ao orixá [Òrìsà] em algum lugar
apropriado. Enquanto o eran [Eran], constituído da parte substantiva do animal, no
sentido das suas carnes propriamente ditas, é empregado no preparo das refeições
comunitárias de partilha dos alimentos.
Convém lembrar que palavra “sacrifício” vem do latim “sacrificium” cujo sentido
literal é o de “ofício sagrado”, o que também nos remete ao verbo “sacrificar” como
a ação propriamente dita de se transferir algo da esfera do profano para a esfera
do sagrado, ou seja, de preceder a sua sacralização.
Tem-se, assim, ao contrário das imagens preconceituosas e distorcidas,
práticas alimentares pautadas por rigorosos protocolos de bem-estar animal, de
sustentabilidade ambiental e de respeito máximo aos alimentos, que não podem
ser pensadas de maneira dissociada da sua dimensão espiritual, religiosa e partilha
comunitária dos alimentos.
Segundo Vilson Caetano de Sousa Júnior, os povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, quando questionados sobre o seu sistema de alimentação
tradicional, têm em mente um universo extremamente amplo, que pode ser
descrito como compreendendo “o que não se come e o não comer; com quem se
come; como se come e quando se come” (2014:128).
O que “não se come” diz respeito aos tabus alimentares que variam segundo
as regras prescritas pelas diferentes tradições. O “não comer” relaciona-se a fatos
determinados e/ou ocasiões especiais, a exemplo dos períodos de luto e durante
a realização de cerimônias dedicadas aos mortos, quando se abstém o consumo
de determinados alimentos. O “com quem se come” vincula-se aos preceitos e
reservas que devem ser observados nas diferentes ocasiões, incluindo-se as
situações que extrapolam o contexto litúrgico-religioso, como as festas laicas e
os eventos públicos. O “como se come e quando se come” varia de acordo com a
situação e com a posição que o indivíduo ocupa no seio da comunidade, sendo a
partilha das refeições orientada por critérios marcadamente hierárquicos.
Para o consumo de algumas comidas, a supressão dos talheres
é obrigatória, e há ocasiões em que apenas algumas pessoas
podem utilizar talheres. Há comidas que podem ser consumidas
por todos, mas há também as destinadas apenas aos iniciados.
Até estas são divididas segundo a ordem iniciática. Assim,
segue a comida cumprindo uma de suas funções mais antigas,
sociologicamente falando, a de reforçar papéis sociais, realçar
níveis hierárquicos, manter status e exibir prestígio e poder
(SOUZA JÚNIOR, 2014:129).
Consoante o mesmo autor, os alimentos também são classificados segundo
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a sua origem e propósito, sendo as comidas votivas ofertadas às divindades
constitutivas de classes especiais de alimentos.
Chama-se de comida de ejé, a de origem animal. Ejé, na língua
yorubá, significa sangue. A expressão “comida de ejé” refere-se,
assim, às comidas oriundas do sacrifício de animais consagrados
aos orixás. É digno de nota observar que, geralmente, as carnes
consumidas nas comunidades de terreiro, em sua maioria, são
provenientes dos sacrifícios, tema que, na contemporaneidade,
tem alcançado debate significativo nos estados brasileiros.
Há também as comidas secas, aquelas à base de grãos,
raízes, hortaliças e frutas. Em linhas gerais, as comidas secas
acompanham as comidas provenientes do sacrifício, mas há
ocasiões em que as primeiras “substituem” as segundas, ou
melhor, desempenham a função das segundas com a mesma
“força”. Isso acontece em ocasiões especiais (SOUZA JÚNIOR,
2014:129:130).
Nessa perspectiva, as oblações, tanto animais quanto vegetais, dizem respeito
aos alimentos consubstanciados em força e energia vital ofertados às divindades,
chamados ebó [Ebó] nos candomblés [Kandombeles] de origem Ioruba [Yorùbá], o
que, segundo nos afirma Motta, “quer dizer comida, além, simplesmente de, em
bom vernáculo, comida” (1998:175). Conforme nos observa Vilson Caetano de
Sousa Júnior:
Embora a comida de orixá possa ser também sacrifício, nem
todo sacrifício é comida de orixá. Sobre isso, as pessoas de
candomblé sabem que, embora os elementos “pareçam” os
mesmos, ao se referir às coisas utilizadas, mudam o “tratamento”
e as palavras de encantamento ditas sobre essas. E, assim,
seguem estabelecendo fronteiras entre comida como sacrifício,
aquelas que servem para comer, e “comidas” que não servem
para comer, presentes em alguns sacrifícios. A estas, restringemse apenas o torrar ou o ferventar ou, ao menos, a aplicação de
cortes transversais no caso de raízes, hortaliças e frutas, a fim de
as dessacralizar. Trata-se de elementos que simplesmente serão
“passados” pelo corpo das pessoas (como se costuma dizer nos
terreiros), chamados genericamente de ebó (2014:128).
Segundo Vilson Caetano de Sousa Júnior, as comidas votivas também são
classificadas segundo o uso ou não do azeite de dendê. As comidas votivas que
não levam azeite de dendê são chamadas “comidas brancas”, as quais não podem
ser confundidas com as “comidas de branco”.
As “comidas brancas” estão presentes nos ritos de passagem e
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no culto aos orixás chamados funfum, brancos, aqueles ligados
aos primórdios, ao tempo em que os primeiros grupos partiram
em direção aos quatro cantos do mundo para povoar a terra.
As “comidas brancas” diferenciam-se das “comidas de azeite”,
referendadas também como comidas quentes, pois estas ora
levam o azeite de dendê, ora “pegam” pimenta, como se diz.
(SOUZA JÚNIOR, 2014:130).
Já “comidas de branco” é como são chamados, em algumas casas de candomblé
[Kandombele], os alimentos de consumo cotidiano, a exemplo do tradicional arroz
com feijão presente na mesa das famílias brasileiras. Ou ainda as comidas tidas como
“refinadas” que acompanham a realização de algumas festividades, “consumidas
em concorridas celebrações dos terreiros, como no café dedicado ao orixá ou
a um ente querido; no farto almoço oferecido pelos terreiros; sem esquecer as
festividades em que são contratados serviços de buffets” (2014:127). Desse modo,
não participam da classe de alimentos votivos ofertados às divindades.
Vilson Caetano de Sousa Júnior também chama a atenção para o fato de que os
alimentos utilizados na feitura das comidas votivas dificilmente serão chamados
de “ingredientes”, sendo o emprego de palavras adequadas para se referir aos
materiais utilizados um elemento importante e de grande eficácia para a distinção
entre os alimentos profanos (quer cotidianos ou aqueles utilizados como bens de
consumo festivo) e as comidas sagradas.
Dificilmente, um consulente sairá de um terreiro levando uma
nota, contendo a expressão “ingredientes”, para fazer uma
“limpeza”, um “sacudimento”, designação popular do tratamento
mágico religioso. Embora a palavra “ingrediente” ainda não
tenha adentrado no linguajar dos terreiros, ainda hoje, parece
ser o termo “material” mais utilizado. Dessa maneira, ao utilizar
tal palavra, em vez de “chamar” diretamente o nome dos grãos,
o sacerdote está mesmo estabelecendo esta fronteira ou, ao
menos, demonstrando os diferentes sentidos que a oferenda
pode cumprir dentro do seu universo (SOUZA JÚNIOR,
2014:128:129).
Além do enorme cuidado e pormenores observados na aquisição e no tratamento
dispensado aos materiais empregados, a feitura das comidas sagradas também é
cercada de uma série de minúcias e preceitos. Para grande parte das religiões de
matriz africana e de terreiros, a cozinha é um espaço de vivência do sagrado e
de ligação com as divindades femininas, havendo cargos e funções específicos,
geralmente desempenhado pelas mulheres, que requerem o domínio de uma
enorme gama de saberes e de fazeres que atravessam o universo da cozinha e o
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preparo dos alimentos sagrados. Há, inclusive, formas protocolares de manipulação
dos objetos e de condução das atividades, além de prescrições e interditos para se
evitar o contágio dos utensílios de uso religioso e, principalmente, dos alimentos
sagrados.
É na cozinha do axé que as comidas dedicadas aos orixás
são feitas. A cozinha ritual dos candomblés merece atenção
especial. O professor Lima [Vivaldo da Costa Lima] referia-se a
ela como “cozinha ritual dos candomblés”. Até mesmo naquelas
comunidades onde, por razões espaciais, as comidas do dia a dia
são preparadas no mesmo ambiente, no momento da preparação
das primeiras, acontece uma separação feita não por limites
externos, mas internos, representados por atitudes, ações e
diferentes formas de uso e manuseio dentro do próprio espaço.
A cozinha ritual extrapola noções como as de espacialidade
e se insere, algumas vezes, em momentos vividos, quando
acontecem, para além da separação de utensílios, mudanças
de atitude diante da comida que está sendo preparada num
espaço recriado, onde tudo participa do sagrado: panelas,
travessas, pratos, fogão, bacias, cestos, peneiras, colheres
de pau, ralos, pilão, frigideiras, formas de assar, mas também
aparelhos eletrodomésticos e, sobretudo, as pessoas que nela
transitam. É desta separação das demais comidas que depende,
num primeiro momento, a sua “condição” de comida de santo.
(SOUZA JÚNIOR, 2014:130).
Pode-se dizer que a cozinha ritual dos povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros, considerando todo os materiais, objetos, pessoas, preparos e
processos nela implicados, constitui-se como um espaço de plena atenção e de
sutilezas, marcado pela vivência do sagrado e da ancestralidade.
Tem-se, assim, em todos os espaços e âmbitos da comensalidade, cuidados e
práticas tradicionais ancestrais que não podem ser pensados de forma dissociada da
sua dimensão espiritual e religiosa, devendo ser compreendidos como integrando
reciprocidades mútuas, estabelecida entres os seres humanos, as divindades e as
coletividades implicadas nesses contextos.
Como dissemos, os alimentos desempenham um papel fundamental no
estabelecimento e na manutenção desses vínculos, sendo atravessados, no nível
“funcional” e “expressivo”, no sentido proposto por Douglas (1976), pelos valores
axiomáticos e cosmovisivos de ligação e de aliança entre os seres humanos e os
ancestrais divinizados. Ligação essa que encontramos presente nas obrigações, nas
oferendas e nos cuidados dispensados a cada uma das divindades cultuadas; na
condução das atividades, na manipulação dos objetos e no preparo dos alimentos
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sagrados; nos tabus, abstenções e protocolos alimentares estabelecidos para os
seus adeptos e iniciados; no compartilhamento comunitário das refeições, no
acolhimento e na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas que procuram
na sabedoria das religiões de matriz africana de terreiros solução para os seus
problemas e aflições cotidianas; nos calendários festivos, nas atividades litúrgicas,
nas diferentes ocasiões, momentos e períodos da vida religiosa de cada membro
ou pessoa da comunidade.
A partir desse princípio norteador uma ampla rede de relações e de interrelações são continuamente criadas e recriadas, abarcando-se, para além da
complexa teia tecida em torno de cada casa, terreiro ou nação, domínios extensivos
e coextensivos, relativos aos laços de solidariedade existentes entre esses povos
e comunidades, suas organizações representativas e formas de atuação conjunta,
que se interconectam a circuitos locais, regionais, globais e, principalmente à
vivência comunitária.
Segundo Wanderson Flor do Nascimento (2015), para as religiões de matriz
africana e de terreiros os alimentos constituem uma das principais formas
de socialização da existência no mundo, sendo a comida sempre pública e
comunitária, independente da origem religiosa, da condição social ou financeira
dos participantes natos ou acolhidos nas refeições, sempre compartilhadas.
Nas religiões de matrizes africanas, em especial os candomblés,
não há rituais em que alguma forma de alimentação não
aconteça. É mantendo a boca do mundo mastigando, que a vida
se mantém. As formas de alimentação do mundo, das pessoas
da comunidade, das divindades, das pessoas que vão ao terreiro
em busca de auxílio são constantes e permanentes, mesmo que
a quantidade de comida varie, a depender da situação e das
condições econômicas do terreiro. Mas sempre há o que comer.
E sempre há de se comer. Sempre se come junto, pois é junto
que se vive (2015:66).
Conforme também atestam os resultados da pesquisa “Mapeando o Axé –
Pesquisa Socioeconômica e Cultural das Comunidades Tradicionais de Terreiro”
(MDS/UNECO, 2010-2011), nas capitais e regiões metropolitanas dos Estados do
Pará, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os povos e comunidades
tradicionais de matriz africana e de terreiros têm a sua importância reconhecida
em comunidades marcadas pela escassez de alimentos e de baixas condições
socioeconômicas. Nesses espaços, marcados pela solidariedade social e étnica, é
pratica comum a distribuição de alimentos, a valorização dos alimentos saudáveis,
diversificados e culturalmente adequados. Entre os 4.045 casas e terreiros

149

mapeados nessa pesquisa, 95% realizam distribuição de alimentos, sendo que
47% fazem-no diariamente.
Denize Ribeiro, em sua tese de doutorado sobre as concepções e as estratégias
de SAN entre os terreiros de candomblé [Kandombele] da região de Novo Alagados,
Salvador/BA, também ressalta a importância do compartilhamento dos alimentos
nesse contexto, onde dar de comer é algo extremamente valorizado, sendo
prevalecente a concepção dos alimentos como um direito de todos, anterior a
qualquer outro direito humano, remetendo-nos ao sentido de partilha universal
expresso pelo conceito filosófico africano de Ubuntu.
A justiça redistributiva da filosofia africana, Ubuntu, fazse presente, pois o alimento existe para o bem de todos e de
tudo, assim ele é distribuído na comunidade não importando
o segmento a que cada indivíduo pertença, ou quem chega à
busca desse benefício (RIBEIRO, 2013:04).
Vale aqui mencionar a existência de um ritual especialmente dedicado aos
alimentos, anualmente realizado na Comunidade Afro-Religiosa Savalu, Hunkpame
Savalu Vodun Zo Kwe, em Salvador/BA, denominado Nududu, que significa
alimento na língua Fon. A cerimônia Nududu retrata a importância dos alimentos e
do ato de se alimentar como algo indissociavelmente ligado ao sentido de partilha
dos alimentos.
Além da promoção da SAN, por meio da distribuição de alimentos e do
compartilhamento das refeições, é preciso atentar-se também para a ampla rede
de serviços e produtos dinamizados em torno das atividades rituais e cotidianas
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, convertidas em
oportunidades de trabalho, de ocupação e de renda para milhares de famílias, o
que Carvalho (2011) nos conceitua como uma rede econômica e de sabedoria,
denominada “economia do axé”.
A economia do axé é uma rede econômica que merece todo
apoio do Estado, primeiramente para fazer justiça à sabedoria
de séculos preservada pelos povos de santo; em segundo
lugar porque ela é exemplo de sustentabilidade econômica e,
a partir dela, é possível construir outro modelo de crescimento
e de desenvolvimento econômico, mais harmônico que o
modelo cego, predador do meio ambiente e desagregador dos
laços comunitários que predomina no Brasil, nesse momento
(CARVALHO, 2011:38).
Observa-se, assim, em torno da chamada “economia do axé”, inúmeros ofícios
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tradicionais, costureiras, bordadeiras, ferreiros, oleiros, marceneiros, entre outros,
cujos serviços contratados se constituem como importantes fontes de trabalho,
de ocupação e de renda em comunidades marcadas por baixas condições
socioeconômicas, salvaguardando, ainda, saberes e fazeres tradicionais de
inestimável valor para riqueza do patrimônio cultural do país.
No tocante à alimentação, os povos e comunidades tradicionais de matriz africana
e de terreiros são, a um só tempo, produtores e consumidores de alimentos saudáveis
e diversificados, não raro, oriundos de práticas de uso e manejo sustentável da
biodiversidade, pautados pelos princípios da agroecologia, da policultura e da
economia solidária. Dessa forma, inúmeros agricultores familiares, inseridos nas
mais diversas cadeiras produtivas (agricultura urbana, periurbana, extrativismo,
pesca artesanal, entre outros), têm na economia do axé um expressivo mercado
dinamizador das suas práticas produtivas, que aportam conhecimentos, saberes e
tecnologias fundamentais para a construção de um modelo de desenvolvimento
socialmente mais justo e ambientalmente sustentável.
Essa imensa e diversificada rede de produtos e serviços, construída e preservada
pela sabedoria dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, conformam,
em conjunto, um complexo de matrizes culturais e civilizatórias cujas formas de
vivência, de convivência e de ambiência são fundamentais à soberania alimentar
desses povos e comunidades, à SAN de milhares de famílias, à sustentabilidade
ambiental do planeta e sustento das gerações futuras. Acrescente-se, ainda, o
trabalho social, comunitário e organizativo tradicionalmente desenvolvido pelos
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros que atingem milhares de
pessoas em situação de insegurança alimentar e de grande vulnerabilidade social
e econômica.
Para além do assistencialismo (em muitos casos obviamente
urgente), há que se escutar a sabedoria dos terreiros sobre a
produção de alimentos, animais e vegetais; sobre as artes e os
ofícios tradicionais; sobre a sustentabilidade diante dos recursos
naturais e humanos; sobre as redes de produção e de consumo
que sejam capilares, multilaterais, justas e estáveis em vez de
monopolistas, desiguais, concentradoras e desiquilibradas.
Nesse sentido, trata-se de uma grande tradição de sabedoria
de vida, de espiritualidade, de construção de vida comunitária e
também de modelo econômico que deve ser reconhecido como
um dos grandes recursos civilizatórios do país (CARVALHO,
2011:39).
Vale também ressaltar a enorme abrangência e complexidade da rede econômica
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros que se constitui, a um
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só tempo, como integrante e integradora de circuitos econômicos locais que se
interconectam a circuitos regionais, nacionais e globais de valorização da produção
artefatual, em escala comunitária, que escapam à lógica hegemônica do grande
capital.
Destaca-se, assim, a aquisição e o consumo de produtos comunitários oriundos do
meio rural e urbano, das comunidades quilombolas e das cooperativas suburbanas,
dos povos indígenas e dos extrativistas imersos em biomas diversos, no Brasil e
em outras partes do mundo, da rica artesania regional brasileira e dos países do
continente africano. Trata-se, portanto, de uma rede vigorosa de valorização de
produtos e serviços comunitários, inscritos nos mais diversos espaços e âmbitos,
tidos como fundamentais e insubstituíveis na acepção dos povos e comunidades
tradicionais de matriz africana e de terreiros.
Contudo, em que se pese a concretude e a complexidade dessa extensa
rede construída e mantida, ao longo dos séculos, pela sabedoria dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros, são inúmeras dificuldades e os
obstáculos cotidianamente enfrentados, muitas vezes sem qualquer forma de
reconhecimento, apoio ou fomento do poder público e grande invisibilidade nas
camadas mais pobres da população.
Os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiros são,
em sua maioria, constituídos pela população negra (preta e parda), assim como
grande parte dos produtores e dos prestadores de serviços que fazem parte
das suas redes de produção, abastecimento e consumo. Carregam, portanto, as
marcas indeléveis e o enorme passivo gerado durante os quase quatro séculos
de escravidão negra nas Américas, que foi responsável pela diáspora de mais de
nove milhões de africanos e pelo genocídio de dezenas de milhões de negros e
índios. Considerando a população mundial à época, talvez não haja na história da
humanidade acontecimento mais trágico.
O racismo estruturante da sociedade brasileira e o histórico de abandono a que
essas populações foram relegadas pelo poder público resultaram em condições de
vida precárias, exclusão social e discriminação. Herança que se revela, ainda hoje,
no preconceito racial e étnico, nos altos índices de violência e no grave quadro de
exclusão social e de persistência dessas desigualdades.
Se, por um lado, esses povos e comunidades, depositários de matrizes culturais
e civilizatórias de inestimável valor simbólico e identitário, resguardaram os seus
territórios tradicionais e mantiveram vivas as suas tradições, resistindo e se
adaptando em contextos adversos e de grande vulnerabilidade, por outro lado
encontram-se em situação de risco e mesmo de perda da rica constelação de
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saberes e de fazeres salvaguardados pelas suas matrizes civilizatórias.
Grande parte desses problemas, além de resultarem da ausência de políticas
mais efetivas de resguardo dos seus territórios tradicionais e do racismo
institucional que impede o seu acesso às políticas universais, também decorrem
do não reconhecimento das suas especificidades e do despreparo histórico dos
órgãos e dos agentes públicos para lidar com estas, inclusive na implementação de
políticas públicas específicas.
Conhecer sobre quais bases repousam tais diferenças deve ser compreendido
como o primeiro passo para a construção de políticas públicas de SAN orientadas
aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros. Mais que conhecer,
é preciso respeitar e reconhecer, valorizando o seu protagonismo e autonomia,
apoiando as suas iniciativas e os trabalhos comunitários tradicionalmente
desenvolvidos, fortalecendo as suas redes econômicas e organizações
representativas, promovendo o acesso ao conjunto de bens e serviços necessários
à melhoria da qualidade de vida das suas famílias, em atendimento aos seus pleitos
e demandas, o que buscaremos contextualizar no próximo tópico.

1.2. As Redes de Matriz Africana e de Terreiros: Desafios e
Perspectivas
O caráter abrangente e intersetorial da SAN implica grandes desafios de
mensuração e monitoramento, estabelecendo-se, ao longo do tempo, diferentes
arcabouços conceituais e metodológicos para a contextualização da insegurança
alimentar e nutricional e a avaliação da realização progressiva do DHAA.
Inicialmente, com base nas orientações da Anne Kepple, pesquisadora vinculada
à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), foi
adotado, no âmbito do governo federal, quatro dimensões de análise da SAN,
sendo14:
I. disponibilidade do alimento;
II. acesso (físico e econômico) ao alimento;
III. utilização dos nutrientes;
IV. estabilidade da disponibilidade, acesso e utilização do alimento.
Nesse esquema analítico, a disponibilidade relaciona-se à ações e condições
14 Para mais detalhes sobre as contribuições de Anne Anne Kepple na construção de marcos
conceituais e metodológicos de análise da SAN no âmbito do governo federal brasileiro, conferir: O Estado de Segurança Alimentar e Nutricional. Um Retrato Multidimensional (FAO, 2014).
Disponível em: http://www.fao.org.br/download/SOFI_p.pdf
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da produção suficiente de alimentos e, se preciso, a sua importação, acrescido
das condições de armazenamento e de distribuição dos mesmos. Por acesso
entende-se a capacidade de se obter os alimentos em quantidade suficiente e
nutricionalmente adequados, respeitando-se o uso cultural e a aceitabilidade social
da sua obtenção. A utilização dos nutrientes refere-se ao aproveitamento biológico
dos alimentos. Essa dimensão engloba tanto o estado de saúde das pessoas
assistidas pelos programas sociais, quanto a situação microbiológica do alimento
e os riscos de contaminação químicos e físicos dos mesmos. A estabilidade liga-se
à temporalidade dessas três dimensões, relacionando-se a regularidade com que
essas ações atendem os grupos sociais contemplados pelas políticas públicas.
Essas quatro dimensões também podem ser associadamente analisadas por
meio de um eixo transversal, relativo ao seu contexto sócio organizacional,
caracterizado a partir de três níveis: o micro, entendido como nível individual ou
domiciliar; o meso, relacionado ao nível comunitário ou regional; e o macro que se
refere ao nível nacional ou ao contexto mundial.
A partir de uma iniciativa do CONSEA, instituiu-se o “Grupo de Trabalho de
Indicadores e Monitoramento”, formado por representantes de diversos setores
governamentais, instituições de pesquisa e membros de organizações da sociedade
civil, resultando na elaboração de uma nova matriz conceitual, composta de
sete dimensões de análise da SAN, as quais foram adotadas, pelo Decreto n.º
7.272/2010, no monitoramento da Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (PNSAN).
I. produção de alimentos;
II. disponibilidade de alimentos;
III. renda e despesas com alimentação;
IV. acesso à alimentação adequada;
V. saúde e acesso à serviços de saúde;
VI. educação;
VII. políticas públicas, orçamento e direitos humanos.
Conforme já mencionado, existem poucos dados disponíveis para uma análise
aprofundada da SAN e da realização do DHAA pelos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, considerando as suas múltiplas dimensões, determinantes
e respectivos níveis. No entanto, a partir dos materiais compilados no Produto 1,
entre outros documentos e insumos, foi possível identificar as principais demandas
e propostas do segmento relativas à SAN e a realização do DHAA, em diálogo com
os marcos analíticos acima referenciados, procedendo os ajustes necessários.
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Optou-se, assim, pela manutenção das três dimensões indicadas no Termo de
Referência da consultoria, organizando as informações a partir da sua subdivisão
pelos três campos sugeridos (Produção, Abastecimento e Consumo), em diálogo
com o arcabouço conceitual estabelecido, conforme apresentaremos a seguir.

1.2.1. Produção de Alimentos
O acesso ao território e o pleno exercício dos direitos territoriais e patrimoniais
se constituem-se como uma dimensão fundamental e estratégica para a garantia
da SAN e da realização do DHAA pelos povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros. Conforme buscou-se contextualizar no tópico anterior, a soberania
alimentar do povos e comunidade de matriz africana e de terreiros não poder ser
plenamente garantida ou realizada a partir do circuito hegemônico de produção
de alimentos, sendo a produção sustentada nos territórios tradicionais e nas redes
econômicas de base local e comunitária o principal meio de acesso a uma série de
itens específicos, indispensáveis às suas práticas alimentares tradicionais.
Grande parte dos mapeamentos e das pesquisas socioeconômicas realizados
sugerem a produção de alimentos pelos povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros no nível micro, prioritariamente voltados ao autoconsumo, com a
comercialização e/ou troca de pequeno excedente, em determinados casos.
Um dos fatores que podem ser apontados para a predominância da produção
em nível micro relaciona-se ao tamanho das propriedades, além de outros
determinantes, a exemplo da dificuldade de acesso às políticas de crédito e de
fomento à agricultura familiar, crescimento urbano desordenado, especulação
imobiliária, indefinição ou insegurança quanto ao domínio territorial e alta
incidência de impostos para se manter grandes áreas não edificadas em perímetro
urbano, principalmente para os territórios tradicionais localizados em grandes
metrópoles.
Segundo informações da pesquisa “Mapeando o Axé – Pesquisa Socioeconômica
e Cultural das Comunidades Tradicionais de Terreiro” (MDS/UNECO, 2010-2011),
nas capitais e regiões metropolitanas (RM) dos Estados do Pará, Pernambuco,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 72,3% do universo mapeado possuía uma área
de até 300m2, com expressivas diferenças regionais. Na RM de Belo Horizonte
72,6% das propriedades possuíam uma área maior que 300m2 e na RM de Recife
82,7% possuíam uma área menor que 300m2. Observou-se, também, que 76%
não dispunham de área para cultivo. Entre os 24% que dispunham, 60,7% realizam
algum tipo cultivo, contabilizando aproximadamente 14% do universo total
mapeado. Entre os terreiros que realizam cultivo, 50,5% avaliaram a produção
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como insuficiente para suprir a demanda. Identificou-se, ainda, 14% do universo
mapeado com áreas destinadas à criação de animais.
No “Mapeamento dos Terreiros de Salvador” (SEMUR/CEAO,2007), metade
dos terreiros cadastrados contava com área total inferior à 360m2 e apenas 43,2%
declarou possuir escritura registada do imóvel.
Deve-se, contudo, chamar a atenção para a existência de territórios inseridos
em áreas rurais, sobre os quais há poucos dados disponíveis, já que grande parte
dos mapeamentos e das pesquisas disponíveis foram realizados em grandes
centros urbanos. Muito provavelmente, esses contam com uma área maior,
conforme parece nos indicar o “Mapeamento de Espaços de Matrizes Africanas
do Recôncavo” (SEPROMI/BA, 2012), no Estado da Bahia, que mapeou territórios
tanto na área urbana quanto na área rural, em 19 municípios no Recôncavo Baiano,
contabilizando 420 territórios mapeadas.
Convém registrar que a referida publicação consiste em relatório desmembrado
das ações do “Mapeamento dos Espaços de Religião de Matriz Africana no
Recôncavo Baiano e na Sub-região do Baixo Sul”, realizado pela Secretaria de
Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI/BA), a partir de um
convênio firmado com a SEPPIR. Embora a publicação “Mapeamento de Espaços
de Matrizes Africanas do Recôncavo” (SEPROMI/BA, 2012) não apresente dados
sobre o tamanho das propriedades, há a indicação da presença de matas em 30%
dos terreiros mapeados, 74% possuem árvores sagradas, 19% contam com fontes
e nascentes no interior do território e 8% possuem lagos ou lagoas no seu entorno.
Nessa mesma direção, também podemos citar o “INRC Lugares de Culto de
Matrizes Africanas e Afro-Brasileiras no DF e Entorno – DF” (IPHAN, 2010) que
identificou casas e terreiros situados em áreas com grande presença de chácaras
e de unidades territoriais voltadas à produção alimentos para comercialização.
Embora não levantando informações detalhadas sobre a situação fundiária
das casas inventariadas, a pesquisa apresentou elementos que possibilitaram a
realização de um diagnóstico posterior, que identificou potencial produtivo e áreas
disponíveis para a realização do projeto “Sustentabilidade em Casas Tradicionais de
Matriz Africana do DF e Entorno: Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia
e Conservação dos Recursos Naturais”, ora em execução pelo Centro Nacional de
Pesquisa de Hortaliças da EMBRAPA. As informações do referido diagnóstico não
estão disponíveis ao público, mas nos foram disponibilizadas pela equipe técnica
responsável pelo projeto, tendo sido identificadas propriedades de até 4 hectares.
Registra-se, assim, grande diversidade fundiária e poucos dados disponíveis sobre as práticas produtivas sustentadas nos territórios tradicionais de matriz
africana e de terreiros, identificando-se, nas propostas mapeadas, um conjunto de
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ações e medidas a serem implantadas para a criação e a ampliação das atividades
desenvolvidas nesses territórios, apontando-se, ainda, para o grande potencial da
produção de alimentos em lugares não diretamente incidentes sobre as áreas de
domínio territorial exclusivo, conforme apresentaremos a seguir.

1.2.1.1. Direitos Territoriais e Patrimoniais
Nos diferentes espaços e instâncias de participação e de oitiva dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros, a garantia do acesso à terra e a
regularização fundiária dos territórios tradicionais são apontadas como condição
fundamental para a continuidade e a vitalidade das suas matrizes culturais e
civilizatórias, incluindo as práticas alimentares tradicionais. A partir da leitura dos
documentos emanados desses espaços e instâncias, foi possível identificar as
seguintes propostas relativas a essa questão:
• Criação de marcos legais específicos para a regularização fundiária e a
proteção dos territórios tradicionais dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, estabelecendo metas físicas e orçamentarias,
fortalecendo (com dotação orçamentária e recursos humanos) as estruturas
que trabalham com a regularização e a salvaguarda dos territórios
tradicionais, nos respectivos âmbitos (municipal, estadual e federal);
• Promover assistência jurídica gratuita na regularização dos imóveis dos
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, bem como imunização
e isenção de impostos e taxas, promovendo ações de construção, reforma,
reparo e recuperação de suas edificações e benfeitorias;
• Reconhecer os territórios tradicionais como patrimônio material e imaterial
e como território de interesse social e ambiental, tanto nas áreas rurais
quanto urbanas, imunizando impostos e promovendo a sua salvaguarda,
de modo a garantir o mesmo tratamento dispensado aos demais espaços e
templos religiosos, combatendo o racismo institucional;
• Reconhecer e criar medidas protetivas aos demais espaços tradicionais de
respeito à terra e de produção de alimentos sagrados, a exemplo de matas,
dos parques e reservas florestais, dos rios e demais locais de culto de uso
compartilhado;
• Aprovar leis federais, municipais e estaduais que permitam o livre acesso
e o manejo tradicional dos recursos naturais (a exemplo da Lei de Babaçu
Livre, aprovada em alguns municípios), procedendo à revisão das legislações
que impedem ou comprometem as práticas tradicionais, inclusive aquelas
realizadas em parques e reservas ambientais, rurais e urbanas15;
15 Encontram-se em discussão diversos Projetos de Leis, em âmbito federal, estadual e munic-
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• Assegurar o direito à consulta prévia, livre e informada no tocante à
elaboração e a implementação de medidas legislativas e/ou administrativas
que possam afetar os modos de vida dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, conforme assegura a Convenção n.º 169 da
Organização Internacional do Trabalho;
• Disponibilizar e divulgar informações sobre a Malha Fundiária ou
Discriminatória de Base Territorial, para tornar-se de conhecimento da
população aquilo que é de domínio federal, estadual, municipal ou privado;
• Realizar diagnósticos, pesquisas e mapeamentos, elaborando-se um
sistema de informações integrado, contendo indicadores, mapas e todos
os dados agregados sobre os territórios tradicionais de matriz africana e
de terreiros.

1.2.1.2. Recuperação e Garantia da Qualidade Ambiental dos
Territórios Tradicionais
O exercício dos direitos territoriais e patrimoniais também abrange a garantia
e o resguardo da qualidade ambiental dos territórios tradicionais, sendo essa uma
condição fundamental para a existência e a vitalidade das práticas produtivas, para
o controle microbiológico dos alimentos e para a estabilidade do ciclo produtivo,
mapeando-se as seguintes reflexões e propostas sobre essa questão:
• Reconhecer, no âmbito do exercício dos direitos territoriais e patrimoniais,
a estreita relação dos povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros com os seus territórios tradicionais e com os recursos naturais
que utilizam para sua reprodução física, cultural, social e econômica, sejam
eles utilizados de maneira permanente ou temporária;
• Realizar diagnóstico socioambiental, mapeando os territórios/áreas a
serem preservadas em todo território nacional, incluindo os parques, as
matas e as reservas de uso compartilhado;
• Reconhecer e valorizar a dimensão preservacionista dos povos e
comunidades de matriz africana, criando políticas e mecanismos de
ipal, chamados de “Lei do Babaçu Livre”, que propõem a proibição da derrubada indiscriminada
de palmeiras de babaçu, a criação de regras para a exploração da espécie e o livre acesso das
quebradeiras de coco aos babaçuais, localizados tanto em terras públicas quanto privadas. No entanto, apenas 14 municípios, situados nos Estados do Maranhão, Tocantins e Para, possuem leis
aprovadas sobre a matéria. Em âmbito estadual já foram aprovadas duas leis relativas ao tema,
nos Estados do Tocantins e do Maranhão. As leis aprovadas variam de conteúdo e nem todas
garantem o livre acesso das quebradeiras de coco aos babaçuais, sendo que em alguns casos o
seu acesso é condicionado à autorização do proprietário da terra onde se encontram as palmeiras. Para mais informações, conferir http://www.actionaid.org.br/sites/files/actionaid/quebradeiras_actionaid_port_rev1.pdf
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compensação pelos serviços ambientais prestados;
• Coibir a degradação ambiental, assegurando o direito à consulta prévia,
livre e informada no tocante às ações, obras e projetos incidentes
sobre os territórios tradicionais, direta ou indiretamente, promovendo a
recuperação ambiental e realização de ações compensatórias e medidas
mitigadoras dos impactos observados, principalmente no que diz respeito
a degradação resultante da implantação de grandes obras e projetos de
desenvolvimento;
• Garantir o acesso às políticas universais de promoção e monitoramento
da qualidade ambiental, a exemplo do saneamento público, do controle de
vetores de doença, do reflorestamento e da recuperação das matas ciliares,
das políticas habitacionais e de desenvolvimento urbano etc., considerando
o entorno e as áreas de influência sobre os territórios tradicionais;
• Desenvolver ações específicas de resguardo e melhoria da qualidade
ambiental, a exemplo da salvaguarda das árvores sagradas, da recuperação
das matas e das espécies vegetais associadas às práticas tradicionais etc.

1.2.1.3. Qualidade e Garantia de Acesso aos Recurso Hídricos
Os recursos hídricos inserem-se nas questões ambientais, mas devido a sua
importância e os graves problemas observados, passaram a ser objeto de reflexão
em separado, figurando entre as diretrizes e os objetivos da PNSAN e tendo a
temática sido profundamente debatida na V CNSAN16.
Considerou-se, assim, nas instâncias de participação e oitiva da sociedade,
o acesso universal à água como garantia da SAN e da realização do DHAA,
compreendendo a água como alimento em si e como recurso fundamental à
produção dos alimentos, mapeando-se, além das propostas orientadas ao meio
ambiente como um todo, as seguintes questões específicas:
• Garantir o acesso à água de qualidade e segura e à alimentação,
preferencialmente agroecológica/orgânica, em quantidade e variedade
suficientes, incluindo o acesso às tecnologias sociais de armazenamento
da água de chuva para consumo humano e para a produção de alimentos;
• Reconhecer as práticas tradicionais de conservação e de proteção
das fontes de água pelos povos de matriz africana e de terreiros como
16 A PNSAN, instituída pelo Decreto 7.272/2010, estabelece em seu artigo 3, Diretriz VI,
“promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com prioridade
para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura
familiar e da pesca e aquicultura”. E em seu artigo 4, Objetivo IV, “incorporar à política de Estado
o respeito à soberania alimentar e a garantia do direito humano à alimentação adequada, inclusive o acesso à água, e promovê-los no âmbito das negociações e cooperações internacionais”.
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•

•

•

•

estruturantes para o debate sobre a escassez dos recursos hídricos;
Criar mecanismos que garantam o efetivo controle social dos processos
de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais no entorno
e na bacia hidrográfica onde se localizam os territórios tradicionais e
demais locais sagrados de uso litúrgico e/ou comunitário, visando ao
amortecimento e à mitigação dos impactos negativos desses processos;
Promover assistência técnica qualificada e permanente, que trate da gestão
e do uso racional da água na sua interface com a SAN, considerando-se os
conhecimentos tradicionais, sem hierarquização entre os saberes técnicocientíficos e os tradicionais;
Democratizar a gestão dos recursos hídricos, em especial os conselhos
nacional e estaduais de recursos hídricos, assegurando a participação dos
povos de matriz africanas e de terreiros nessas instâncias;
Elaborar a proposição de um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) para
inserir no artigo 6º o direito à terra e à água entre os Direitos Sociais.

1.2.1.4. Diversidade dos Alimentos
A diversidade dos gêneros alimentícios e o acesso a uma série de itens que não
fazem parte do circuito hegemônico da produção de alimentos são fundamentais à
realização do DHAA pelos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros.
A dificuldade de acesso a esses alimentos vem se agravando ao longo do tempo,
em função do aumento do custo para a sua aquisição, da instabilidade e mesmo
da escassez da oferta de determinados alimentos nas redes de produção de base
comunitária, apontando-se como um dos principais caminhos para o enfrentamento
dessa questão a salvaguarda desses gêneros alimentícios e o fomento à sua
produção sustentável pelos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros.
• Realizar diagnóstico das espécies vegetais e animais não convencionais
fundamentais para as práticas alimentares tradicionais de matriz africana
e de terreiros, identificando-se fragilidades e/ou insuficiência na oferta
desses alimentos, criando programas específicos para a salvaguarda e o
fomento à produção, envolvendo a parceria de universidades e de agências
de pesquisa de ponta, a exemplo da EMBRAPA, com ênfase na agroecologia
e no manejo sustentável pelos povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros;
• Criar bancos de sementes, de mudas e de matrizes animais, crioulas
e orgânicas, de amplo acesso e voltados à reintrodução das variedades
fundamentais às práticas alimentares tradicionais, realizando ações de
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•

•

•
•

capacitação e de difusão de tecnologias promotoras da autossuficiência e
do manejo sustentável e agroecológico;
Desenvolver tecnologias e insumos para a adaptação do cultivos de
espécies fundamentais às práticas tradicionais, nos diferentes biomas,
incluindo as formas de conservação, armazenamento e estocagem;
Promover o intercâmbio de experiências e a troca de saberes e de insumos
relacionados às práticas produtivas dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros;
Valorizar a biodiversidade e adotar medidas para garantir e promover a
biossegurança.
Criar marcos legais e políticas de proteção ao patrimônio genético e aos
conhecimentos tradicionais associados, regulando o acesso por parte da
grande indústria, coibindo a apropriação e estabelecendo mecanismo
de repartição dos benefícios e dos lucros advindos desse contexto. Vale
registrar que foi aprovado um novo Marco Legal sobre a Biodiversidade
Brasileira, a Lei 13.123 de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso
ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação
e uso sustentável da biodiversidade. A referida Lei encontra-se em
processo de regulamentação pela Casa Civil da Presidência da República,
pleiteando-se a efetiva participação dos povos e comunidades tradicionais
na discussão e na deliberação da matéria, havendo grande expectativa de
que esse processo culmine na ampliação das garantias e no pleno exercício
dos direitos previstos na Lei.

1.2.1.5. Acesso a Áreas e Espaços livres para a Produção de Alimentos
e Sustentação da Atividades Produtivas
Conforme já ressaltado, inúmeros territórios de matriz africana e de terreiros
não dispõem de áreas para a produção suficiente de alimentos, principalmente
se considerada a necessidade do acesso a itens específicos, de oferta variável e,
por vezes, insuficiente. Com vistas tanto à promoção da SAN quanto à realização
do DHAA, tem-se apresentado como potencialmente eficaz o acesso a áreas
e espaços livres para a sustentação de práticas produtivas, além do fomento à
agricultura urbana e periurbana, a exemplo do que vêm sendo realizado em
diversos contextos, tanto no Brasil quanto no exterior.
• Criar um programa específico para que os povos tradicionais de matriz
africana e povos de terreiro tenham acesso à espaços livres para auto-
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sustentabilidade, criação e plantio, promovendo ações de capacitação e o
acesso aos insumos necessários, com ênfase na agroecologia;
• Fomentar a agricultura urbana e periubana desenvolvida em quintais,
pequenos espaços e demais áreas disponíveis, incluindo o manejo
sustentável nos parque florestais e nas reservas naturais, promovendo
ações de capacitação e o acesso aos insumos necessários, com ênfase na
agroecologia e/ou na transição agroecológica;
• Desonerar os impostos das propriedades e dos imóveis urbanos destinados
à produção de alimentos como forma de incentivo à agricultura urbana e
periurbana.

1.2.1.6. Etnodesenvolvimento e Inclusão Produtiva
Nos diferentes espaços e instâncias de participação e oitiva dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros, a dificuldade de acesso às políticas
de crédito e de fomento à agricultura familiar, assim como os custos e o excesso de
burocracia na obtenção das licenças e certificações das agências reguladoras, são
apontados como um dos principais obstáculos ao desenvolvimento e ampliação
das suas atividades produtivas, identificando-se as seguintes propostas nesse
âmbito:
• Criar uma Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (DAP) específica para os povos e comunidades
de matriz africana e de terreiros, adequada as suas particularidades,
considerando, ainda, a possibilidade de aceitação de documentos
equivalentes;
• Ampliar o conceito de famílias para fins de emissão da DAP e acesso
às políticas de crédito e de fomento à agricultura familiar, de modo a
contemplar o conceito de “família de santo” e de família extensa relativa
aos povos e comunidades de matriz africana de terreiros, capacitando os
órgãos e a agências responsáveis pela emissão desses documentos quanto
a essa questão;
• Definir linhas de crédito diferenciadas, adequadas à capacidade e
especificidades das práticas produtivas dos povos e comunidades de
matriz africana e de terreiros, em lugar da renda anual;
• Adequar os normativos da vigilância sanitária ao processo produtivo
que envolve as práticas tradicionais dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, capacitando os órgãos e as agências responsáveis
pela inspeção, controle e emissão de licenças e certificações;
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• Criar programas específicos de crédito, fomento e comercialização dos
produtos oriundos dos povos de comunidades de matriz africana e de
terreiros, nas áreas rurais e urbanas, capacitando os gestores para a sua
efetiva implantação;
• Promover o reconhecimento e a valorização dos saberes dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros nas atividades de Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER), inclusive por meio da instituição de
espaços de diálogo e de troca de experiência entre sociedade e governo,
no âmbito nacional e internacional;
• Ampliar as possibilidades de acesso a todas as modalidades do Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), aprofundado o debate sobre formas organizativas e
arranjos produtivos que contemplem as especificidades de povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros para a sua inserção nos
mercados institucionais;
• Diminuir o excesso de exigências para os produtos comercializados
pela agricultura familiar para o PAA e PNAE (excesso de exigências de
higienização, empacotamento padronizado que as famílias não têm
condições de adquirir);
• Tornar públicos e conhecidos os mecanismos da chamada pública para
acesso ao mercado institucional, provendo debates com os órgãos de
controle para evitar a insegurança jurídica provocada pelas auditorias
realizadas em programas de compra da agricultura familiar;
• Estabelecer cotas para aquisição de gêneros alimentícios destinadas a todo
equipamento público que sirva refeições aos seus usuários;
• Assegurar a responsabilização dos gestores públicos municipais/locais
quanto a implementação e fiscalização das políticas públicas de SAN, em
especial PAA e PNAE;
• Agregar valor aos alimentos das culturas alimentares tradicionais, com
certificação de origem, a exemplo do selo quilombola.

1.2.2. Abastecimento (Disponibilidade dos Alimentos)
A dimensão do abastecimento e/ou da disponibilidade dos alimentos se
relaciona à capacidade de obtenção dos alimentos em quantidade suficiente,
nutricionalmente adequados, respeitando o uso cultural e a aceitabilidade social
da sua obtenção. Trata-se, portanto, de uma dimensão extremamente complexa,
atravessada por múltiplos fatores e determinantes.
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No nível micro, relaciona-se à produção de alimentos para autoconsumo e a
comercialização e/ou troca de pequeno excedente, mas abarcando também a
obtenção de alimentos por meio das redes locais comunitárias. Também abrange
o abastecimento pelas redes regionais, no nível meso, assim como a aquisição dos
alimentos por meio dos circuitos de produção hegemônicos, no nível macro.
Dessa maneira, uma série de questões precisam ser observadas no tocante ao
abastecimento e/ou existência de insegurança alimentar e nutricional, avaliandose desde as despesas e a renda disponível para alimentação diária por parte de
cada pessoa, família ou domicílio, até a disponibilidade de produtos nutricional e
culturalmente adequados e o próprio contexto nacional da produção suficiente de
alimentos e, caso necessário, a sua importação.
Conforme já ressaltado, no que diz respeito aos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros, essa avaliação encontra-se limitada pela escassez de dados
disponíveis, considerando-se todos os seus determinantes e respectivos níveis.
Ainda assim, com base nas informações disponíveis, é possível apontar alguns
indícios que sugerem o acesso insuficiente aos alimentos.
Grande parte dos mapeamentos e das pesquisas socioeconômicas identificaram
contextos de grande vulnerabilidade socioeconômica, tendo algumas pesquisas
pontuais, inscritas em universos relativamente pequenos, diagnosticado a
presença de insegurança alimentar e nutricional. Como exemplo, podemos citar
uma pesquisa junto aos sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana e de terreiros,
em Teresina/PI, que teve como objetivo avaliar a SAN intrafamiliar, por meio de
questionário socioeconômico e da aplicação dos instrumentos da Escala Brasileira
de Insegurança Alimentar (EBIA). A referida pesquisa, realizada no período de agosto
de 2011 a julho de 2012, em parceria com o CONSEA/PI e o Grupo de Pesquisa
em Alimentos e Nutrição e Centro Universitário de Saúde, Ciências Humanas e
Tecnológicas do Piauí (UNINOVAFAPI), com uma amostra constituída por 137
casas ativas, identificou a presença de insegurança alimentar (IA) em 79,6% do
universo pesquisado, sendo 29,9% de IA leve, 36,6% na forma moderada e 16,1%
na grave (CARVALHO & ALBERTO & PEREIRA, 2014).
Nos domicílios com moradores menores de 18 anos, a prevalência de IA grave
(22,7%) foi maior que em domicílios com moradores maiores de 18 anos (14,7%).
Entre os 137 chefes de terreiros entrevistados houve predominância de IA
moderada entre as cores preta (46,2%) e parda (41,0%); a cor branca apresentou
maior prevalência de IA leve (55,6%) (CARVALHO & ALBERTO & PEREIRA, 2014).
No tocante à escolaridade, o analfabetismo foi observado em 29,1% dos
entrevistados, 38,1% não concluíram o ensino fundamental e apenas 2,2%
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possuíam ensino superior. Quanto à ocupação e renda, 42,3% dos entrevistados
declaram ter como ocupação principal o trabalho no terreiro e 40,1% auferiram
renda per capita de até um salário mínimo (SM)17 (CARVALHO & ALBERTO &
PEREIRA, 2014).
A pesquisadora Denise Ribeiro (2013), também aplicou, no ano de 2011, a EBIA
junto aos zeladores de 21 terreiros de candomblé [Kandombele] da região de Novo
Alagados, Salvador/BA, identificando a percepção da presença de IA em 75% do
universo pesquisado, sendo 22,2% de IA leve, 22,2% na forma moderada e 55,5%
na grave.
A pesquisa “Mapeando o Axé – Pesquisa Socioeconômica e Cultural das
Comunidades Tradicionais de Terreiro” (MDS/UNECO, 2010-2011), nas capitais e
RMs dos Estados do Pará, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, teve como
foco principal avaliar a distribuição comunitária de alimentos, identificando como
principal recurso disponível a esse fim a renda das lideranças das casas mapeadas.
Em relação ao rendimento médio mensal, observou-se que 46,9% recebem até um
SM e 28,9% recebem entre um e dois, com grandes diferenças regionais. Na RM do
Recife 81,6% recebem até dois SM e na RM de Belém 81,6% recebem até dois SM.
Tendo em vista que a grande maioria recebe até 2 SM por mês, os dados sobre a
preocupação com os alimentos também apontaram para um cenário de insuficiência.
Tendo como referência os últimos três meses, 23% das lideranças declararam
preocupação com a falta de alimentos para distribuição antes de se poder comprar
mais e 14% se viram obrigados a interromper a distribuição por falta de alimentos.
Destaca-se, assim, a renda das lideranças das casas de matriz africana e de
terreiros como um elemento importante para a avaliação da capacidade de obtenção
suficiente dos alimentos. Nesse sentido, é possível considerar o incremento da
renda dessas lideranças e as políticas sociais e de transferência de renda como
estruturantes para a garantia do acesso suficiente aos alimentos, a exemplo da
distribuição de cestas de alimentos, da previdência social e do Programa Bolsa
Família, pleiteando-se, inclusive, nas instâncias e nos espaços institucionalizados
de participação social, ajuda financeira para os sacerdotes e as sacerdotisas em
idade avançada e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Levando-se em conta a interface e a capilaridade do segmento em comunidades
marcadas por baixas condições socioeconômicas, a promoção do trabalho, da
ocupação e da renda por meio das redes econômicas constituídas em torno
dos povos e comunidades de matriz africana também devem ser vistas como
estratégicas para o combate à insegurança alimentar e nutricional, a exemplo da
17 Fonte: https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/252/378 acesso em
18/02/2017.
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valorização e apoio aos ofícios tradicionais, do fomento ao empreendedorismo
de base comunitária, da valorização do salário mínimo, do acesso ao seguro
desemprego, entre outras.
Contudo, deve-se ressaltar que os pontos aqui levantados constituem-se em
observações de cunho geral, derivadas de número limitado de informações. Uma
investigação aprofundada e mais bem embasada demandaria a produção e o
levantamento de um conjunto expressivo dados, que extrapolam os objetivos e as
possibilidades dessa consultoria.
Ainda com relação à dimensão do abastecimento, para além das questões
já apresentadas no tópico sobre produção de alimentos, foi possível identificar
algumas propostas relacionadas ao uso cultural e a aceitabilidade social na
obtenção dos alimentos, nos respectivos níveis (micro, meso, macro), conforme
apresentaremos a seguir.

1.2.2.1. Níveis Micro e Meso
• Fortalecer as redes de abastecimento local e comunitário, fomentando a
criação de feiras e demais espaços de comercialização dos alimentos;
• Mapear os produtores locais, identificando-se os espaços de produção
e de comercialização dos alimentos, bem como os produtos disponíveis,
promovendo a criação de redes de compra direta ao produtor;
• Diagnosticar a demanda de alimentos específicos, elaborando-se
estratégias de mobilização e de preparação dos produtores locais para o
atendimento das necessidade alimentares dos povos e comunidades de
matriz africana e de terreiros;
• Promover a compra direta e o acesso aos alimentos adequadamente
produzidos e manejados nos mercados locais e regionais, reduzindo os custos
com aquisição de itens produzidos em locais distantes e/ou importados.
Deve-se considerar, na articulação e mobilização dos produtores, a
realização de ações de combate ao preconceito e a intolerância religiosa;
• Promover ações de capacitação e a aquisição de equipamentos para a
conservação, armazenamento e estocagem adequada dos alimentos;
• Promover o intercâmbio de experiências e a troca de saberes e de insumos
entre os povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, incluindose os produtores locais que participam das suas redes econômicas, a
exemplo das sementes, das mudas e das matrizes animais e das técnicas
tradicionais de uso e manejo da biodiversidade.
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1.2.2.2. Nível Macro
No que diz respeito à grande indústria dos alimentos, grande parte das questões
levantadas nas instâncias de participação e oitiva insere-se no rol das preocupações
da população em geral, a exemplo do acesso a alimentos saudáveis e orgânicos,
da redução do uso de agrotóxicos, da proibição à produção de transgênicos, da
correta rotulagem dos alimentos, da criação de políticas de biossegurança, entre
outras questões.
Contudo, destaca-se como uma questão mais específica a proteção do patrimônio
genético relativo aos conhecimentos tradicionais associados, por meio da criação
de marcos específicos para regular o acesso a esse patrimônio, principalmente
por parte da grande indústria, coibindo a apropriação e estabelecendo mecanismo
de repartição dos benefícios e dos lucros advindos desse contexto. Conforme já
mencionado, a aprovação do novo Marco Legal sobre a Biodiversidade Brasileira,
a Lei 13.123 de 20 de maio de 2015, pode ser apontado como um importante
avanço nesse sentido, estando a referida Lei em processo de regulamentação pela
Casa Civil da Presidência da República, pleiteando-se a efetiva participação dos
povos e comunidades tradicionais na discussão e deliberação da matéria.

1.2.3. Consumo
Considerou-se, para fins de identificação das propostas relacionadas à dimensão
do consumo, as questões que envolvem o respeito e a valorização da cultura
alimentar dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, a exigibilidade
e a garantia da realização do DHAA, as condições e os equipamentos voltados ao
preparo, ao armazenamento e ao compartilhamento das refeições comunitárias e
demais ações de distribuição dos alimentos à comunidade.
• Reconhecer os territórios, as entidades e as organizações representativas dos
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros como equipamentos
de promoção da SAN, disponibilizando recursos para o fomento às ações e
das atividades tradicionalmente desenvolvidas, incluindo-se capacitações
e a aquisição de equipamentos e insumos utilizados nesse contexto;
• Aumentar o quantitativo de cestas de alimentos e de comunidades e/ou
entidades atendidas por esses programas;
• Considerar as práticas alimentares tradicionais e saudáveis em todos os
equipamentos públicos de SAN;
• Valorizar as tradições e as práticas alimentares dos povos tradicionais
de matriz africana e povos de terreiro nas políticas e Planos de SAN, nos
diversos âmbitos;
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• Valorizar a alimentação tradicional dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros na merenda escolar;
• Criar um Grupo de Trabalho sobre Alimentação Escolar, População Negra
e Povos e Comunidades Tradicionais, no âmbito do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), ampliando o escopo da legislação
atual, que incide apenas sobre os indígenas e os quilombolas, considerando
os povos e comunidades de matriz africana e de terreiros no levantamento
de dados do senso educacional e no cálculo de per capita diferenciado
relativo à alimentação escolar;
• Incorporar a dimensão da cultura alimentar no âmbito da formação escolar,
com destaque para o elemento sagrado da alimentação para as religiões de
matriz africana e de terreiros;
• Acompanhar as situações de violação do DHAA e da SAN dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros, coibindo a discriminação,
as ameaças e as tentativas de imposição de restrições às suas práticas
alimentares tradicionais;
• Desenvolver ações de valorização, promoção e proteção das práticas
alimentares tradicionais, fiscalizando e punindo a veiculação de imagens
depreciativas na mídia;
• Implementar o Colegiado Setorial de Cultura Alimentar, no âmbito do
Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura (CNPC/
MinC), com a participação dos povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros;
• Assegurar o direito ao afastamento e o abono às faltas dos religiosos de
matriz africana e de terreiros em tempo de guarda de preceitos religiosos,
de modo a não comprometer o emprego e a renda das famílias no exercício
dos seus direitos culturais.

1.2.4. Eixos Transversais
A SAN possui um caráter intersetorial, identificando-se, nas instâncias de
participação e oitiva do segmento, propostas e demandas organizadas em torno
de alguns eixos transversais, conforme apresentaremos a seguir:

1.2.4.1. Gênero
• Garantir ações específicas para as mulheres negras nas políticas de crédito,
de inclusão produtiva e de formação;
• Criar um fórum permanente para mulheres da população negra, estimulando
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o intercâmbio entre as mulheres de diversas comunidades e segmentos;
• Reconhecer o papel protagonista das mulheres na luta pela valorização
e manutenção dos hábitos e culturas tradicionais, priorizando o seu
atendimento nas políticas de SAN, de inclusão produtiva e de crédito,
realizando cursos de formação e capacitação adaptados à realidade de cada
segmento. Destaca-se a necessidade de fortalecer as políticas públicas
voltadas às mulheres, constantes no Plano Nacional de Políticas para as
Mulheres, como o PRONAF Mulher e o Saúde da Mulher.

1.2.4.2. Participação, Controle Social e Fortalecimento das
Organizações Representativas
• Aprimorar e ampliar a participação dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros no controle social das diversas políticas, por meio
da criação de conselhos/comissões específicas, para que esses grupos
possam discutir suas próprias demandas;
• Garantir e promover a formação de conselheiros/as e gestores/as em
soberania e SAN, gestão de políticas de promoção da igualdade de gênero
e raça. Estimular a criação, no âmbito dos CONSEAs estaduais e municipais,
de instâncias de controle social, similares à Comissão Permanente 5 (CP5) – SAN da População Negra e de Povos e Comunidades Tradicionais, do
CONSEA nacional18;
• Criação de cotas nas diversas instâncias de participação para povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros;
• Criar instrumentos de exigibilidade da participação efetiva dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros nos espaços de decisão da
política;
• Fortalecer a institucionalização das instâncias e das organizações
representativas dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
garantindo formas de financiamento que não ameacem a sua autonomia,
criando espaços bem estruturados e diferenciados para a discussão dos
temas afetos ao segmento;
• Garantir recursos e criar instrumentos legais e regulatórios adequados
à realidade das entidades e das associações representativas dos povos
e comunidades de matriz africana e de terreiros, para viabilizar o
estabelecimento de parcerias e o repasse de recursos públicos.
18 As Comissões Permanentes do CONSEA nacional constituem-se como espaços de caráter permanente e de reuniões periódicas, dedicados ao debate e a elaboração de propostas sobre temáticas
específicas, as quais são submetidas à apreciação e deliberação por parte do Plenário do Conselho.
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1.2.4.3. Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo
Institucional
• Denunciar e eliminar o racismo institucionalizado dentro das estruturas
governamentais;
• Garantir um percentual da população negra de forma proporcional nos
espaços de gestão das três esferas de poder;
• Criar um Grupo de Trabalho para discutir o racismo como determinante da
insegurança alimentar e nutricional e ampliar o debate para o conjunto das
instâncias do CONSEA;
• Garantir o diálogo da política de SAN com as políticas de promoção da
igualdade racial;
• Produzir indicadores e utilizar os dados desagregados por raça/cor na
formulação implementação, monitoramento e avaliação das políticas de
Soberania e SAN;
• Desenvolver ações afirmativas para os povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros na educação, no mercado de trabalho e nos
concursos públicos, principalmente no provimento de cargos para atuar
diretamente nos seus territórios tradicionais e/ou com seus membros e
organizações representativas;
• Garantir a participação dos povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros nas instâncias de controle social para fortalecer as discussões
sobre políticas afirmativas e sobre o racismo institucional.

1.2.4.4. Interface entre SAN e a Promoção da Saúde
• Integrar as ações de SAN e de atenção à saúde, respeitando as
especificidades do segmento, incluindo e valorizando os saberes de matriz
africana e de terreiros nessas ações.
• Promover a implantação, em todos os municípios, de Programas de Atenção
Integral voltada ao atendimento dos falcêmicos;
• Promover a inclusão das práticas tradicionais de matriz africana e de
terreiros como procedimento pelo Ministério de Saúde (MS);
• Promover o alinhamento conceitual da Política Nacional de Saúde da
População Negra com a Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional.
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Figura. Síntese dos principais eixos de demandas
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III. Políticas Federais de segurança alimentar
e nutricional e de inclusão produtiva
orientadas aos povos e comunidades
tradicionais de matriz africana e povos de
terreiro

1. Direitos Territoriais e Patrimoniais
O presente capítulo tem como objetivo a compilação de informações e a
elaboração de subsídios para a adequação e o aprimoramento das políticas federais
orientadas aos territórios tradicionais de matriz africana e de terreiros, dimensão
fundamental e de natureza intrínseca a SAN e a inclusão produtiva.
A soberania alimentar dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros
não poder ser plenamente garantida ou realizada a partir do circuito hegemônico de
produção de alimentos, sendo a produção sustentada nos territórios tradicionais
e nas redes econômicas de base local e comunitária o principal meio de acesso a
uma série de itens específicos, indispensáveis as práticas alimentares tradicionais.
Grande parte dos mapeamentos e pesquisas socioeconômicas realizados
sugere a produção de alimentos pelos povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros no nível micro, prioritariamente voltados ao autoconsumo, com a
comercialização e/ou troca de pequeno excedente, em determinados casos.
Um dos principais fatores observados para a predominância da produção em nível
micro relaciona-se ao tamanho das propriedades, além de outros determinantes,
como a dificuldade de acesso às políticas de crédito e de fomento à agricultura
familiar, crescimento urbano desordenado, especulação imobiliária, inexistência
de escritura e/ou insegurança dominial, impactos decorrentes da implantação de
grandes empreendimentos e obras de infraestrutura, entre outras questões.
Segundo informações constantes na publicação dos resultados do “Mapeando
o Axé – Pesquisa Socioeconômica e Cultural das Comunidades Tradicionais de
Terreiro” (MDS/UNECO, 2010-2011), que identificou 4.045 terreiros e casas
tradicionais nas Capitais e Regiões Metropolitanas (RM) dos Estados do Pará,
Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 72,3% do universo mapeado
possuía uma área de até 300m2, com expressivas diferenças regionais. Na RM de
Belo Horizonte 72,6% das propriedades possuíam uma área maior que 300m2 e na
RM de Recife 82,7% possuíam uma área menor que 300m2. Observou-se, também,
que 76% não dispunham de área para cultivo. Entre os 24% que dispunham, 60,7%
realizam algum tipo cultivo, contabilizando aproximadamente 14% do universo
total mapeado. Entre os terreiros que realizam cultivo, 50,5% avaliaram a produção
como insuficiente para suprir a demanda. Identificou-se, ainda, 14% do universo
mapeado com áreas destinadas à criação de animais.
No “Mapeamento dos Terreiros de Salvador” (SEMUR/CEAO,2007), metade
das casas e terreiros cadastrados contava com área total inferior à 360m2 e apenas
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43,2% declarou possuir escritura registada do imóvel.
Convém chamar a atenção para os territórios tradicionais inseridos em áreas
rurais, sobre os quais há poucas informações disponíveis, já que grande parte
dos mapeamentos e pesquisas foi realizado em grandes centros urbanos. Muito
provavelmente, esses contam com uma área maior, conforme parece nos indicar
a publicação dos resultados do “Mapeamento de Espaços de Matrizes Africanas
do Recôncavo” (SEPROMI/BA, 2012), no Estado da Bahia, que mapeou 420
terreiros e casas tradicionais em 19 Municípios, no Recôncavo Baiano, no meio
rural e urbano1. A referida publicação não apresenta dados sobre o tamanho das
propriedades, mas há a indicação da presença de matas em 30% dos terreiros
mapeados, 74% possuem árvores sagradas, 19% contam com fontes e nascentes
no interior do território e 8% possuem lagos ou lagoas no seu entorno.
Nessa mesma direção, podemos citar o “INRC Lugares de Culto de Matrizes
Africanas e Afro-Brasileiras no DF e Entorno – DF” (IPHAN, 2010), que identificou
a presença de terreiros e de casas tradicionais situados em áreas periurbanas,
marcadas pela presença de chácaras e de propriedades que produzem e
comercializam alimentos. Mesmo não levantando informações detalhadas
sobre a situação fundiária dos territórios inventariados, a pesquisa apresentou
elementos que possibilitaram a realização de um diagnóstico posterior, que
identificou potencial produtivo e áreas disponíveis para a realização do projeto
“Sustentabilidade em Casas Tradicionais de Matriz Africana do DF e Entorno:
Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia e Conservação dos Recursos
Naturais”, ora em execução pelo Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças da
EMBRAPA. As informações do referido diagnóstico não estão disponíveis ao
público, mas nos foram disponibilizadas pela equipe técnica responsável pelo
projeto, tendo sido identificados territórios de até 4 (quatro) hectares.
Registra-se, assim, grande diversidade fundiária e poucas informações
disponíveis sobre as práticas produtivas sustentadas nos territórios tradicionais,
além de indicativos de vulnerabilidade territorial, principalmente indefinição e/ou
insegurança dominial e baixa incidência de áreas disponíveis para a produção de
alimentos.
Com efeito, a territorialidade dos povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros não se reduz aos aspectos fundiários, estando vinculada aos valores
ancestrais, culturais, simbólicos e organizativos que encerram uma mesma
realidade, integral e integradora dos elementos materiais e imateriais. Em
1 Trata-se de relatório desmembrado das ações do “Mapeamento dos Espaços de Religião de
Matriz Africana no Recôncavo Baiano e na Sub-região do Baixo Sul”, realizado pela Secretaria de
Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI/BA), a partir de um convênio firmado com a SEPPIR.
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consonância, observou-se, em interface com os territórios tradicionais, a realização
de políticas de cunho diversos, que se interconectam à diferentes dimensões que
as territorialidades de matriz africana e de terreiros ensejam.
Compreendeu-se, assim, a necessidade de agrupar as políticas orientadas aos
territórios tradicionais a partir dos principais efeitos produzidos e/ou objetivos
postulados, de modo a se estabelecer um diálogo mais profícuo com os distintos
instrumentos de gestão das políticas identificadas.
Nessa perspectiva, é possível dizer que as políticas federais orientadas aos
territórios tradicionais vêm sendo desenvolvidas com vistas ao alcance dos
seguintes objetivos e/ou resultados, ainda que de forma não necessariamente
exclusiva:
1. Identificação;
2. Reconhecimento;
3. Promoção, Apoio e Fomento;
Posto isso, contextualizaremos, a seguir, as principais políticas federais
relacionadas aos três campos acima referenciados.

1.1. Identificação
As ações de identificação abrangem o levantamento de informações que
possibilitam uma visão abrangente dos territórios de matriz africana e de
terreiros. Essas ações têm se intensificado na última década, constituindo-se
como estratégias importantes para uma maior visibilidade e a garantia de direitos
relativos ao segmento.
Caracterizam-se pela diversidade dos instrumentos utilizados, tais como
mapeamentos, inventários, cadastros, pesquisas socioeconômicas e culturais,
registros memoriais, entre outros, podendo apresentar informações quantitativas,
socioeconômicas, cartográficas, elementos paisagísticos, historiográficos, entre
outras informações.
Esses instrumentos vêm sendo elaborados a partir de múltiplos recortes, com
enfoques e metodologias diversos, que geralmente dialogam com as demandas
e os objetivos específicos a que essas informações se destinam, muitas vezes
consistindo em ações inéditas e inovadoras nos contextos em que se inserem.
Convém observar que nem sempre essas ações são pautadas pela produção de
informações territoriais. No entanto, sempre oferecem dados significativos quanto
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a essas questões, considerando-se o contexto atual de escassez de informações,
do não reconhecimento das especificidades dos territórios tradicionais e do
despreparo histórico dos órgãos e dos agentes públicos no desenvolvimento de
ações e políticas orientadas ao segmento.
Pode-se dizer que as ações de identificação, com suas diferentes metodologias,
propósitos e alcances, têm contribuído para o conhecimento de contextos e
dinâmicas específicos relativos ao segmento, possibilitando-se, ainda, a partir de
um olhar em conjunto, esboçar cenários para a formulação de indicadores, locais
e nacionais, que permitam a comparabilidade e a replicação dos instrumentos
utilizados.
Para além, essas ações também têm se caracterizado pela intensa mobilização
e inserção das lideranças de matriz africana e de terreiros em instâncias de
participação e de controle social. Destaca-se, ainda, a crescente participação
dos entes federados na condução e/ou apoio as ações de identificação, em
acolhimento a demandas expressas pelo segmento e/ou na execução de suas
agendas governamentais, competências e missões institucionais.
Deve-se, contudo, chamar a atenção para o caráter limitado dessas ações,
as quais não necessariamente implicam na garantia de direitos ou resultam em
medidas protetivas aos territórios tradicionais.
Nas reuniões de oitiva para elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de Terreiros, as
lideranças ponderaram a construção de uma base de dados integrada com
as informações levantadas nesses instrumentos. Principalmente os dados
quantitativos, socioeconômicos, territoriais, cartográficos e demais informações
pertinentes ao desenvolvimento de políticas públicas, de modo a conferir uma
maior visibilidade para o segmento e o seu efetivo acesso ao conjunto de bens e
serviços fundamentais ao exercício da sua cidadania.
Refletiu-se também algumas dificuldades em diferentes iniciativas
implementadas, tais como inconsistência ou não revisão dos dados; baixo alcance
das ações de identificação e de localização das casas tradicionais; ausência de
mecanismos mais efetivos de controle social; recursos humanos e financeiros
insuficientes; inexistência de devolutiva para as comunidades participantes, entre
outras questões.
No que diz respeito à construção de uma base de dados integrada, avaliou-se
como um dos principais obstáculos a diversidade de metodologias e instrumentos
utilizados, o que dificulta, quando não inviabiliza, a indexação das informações
consignadas.
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Nesse tocante, destaca-se que o IPHAN é o único órgão do Governo Federal
que dispõe de normativos e de metodologias padronizadas para a realização
de levantamentos dessa natureza. No entanto, considerando-se a diversidade
dos instrumentos adotados pelo Instituto, pode-se dizer qual tal padronização
é apenas relativa, havendo a possibilidade de desenvolvimento simultâneo de
distintas ações de identificação, por vezes abarcando-se diferentes dimensões de
um mesmo objeto, que refletem processos técnico-administrativos específicos e
paralelos.
Além das metodologias e procedimentos técnicos estabilizados na rotina
institucional do Instituto, registra-se, no ano de 2013, a criação do Grupo de
Trabalho Interdepartamental para Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros
(GTIT), instituído pela Portaria nº 537, de 20 de novembro de 2013, alterada pelas
Portarias nº 387, de 11 de agosto de 2014, e nº 489, de 19 de novembro de 2015.
Os trabalhos conduzidos pelo GTIT resultaram na publicação da Portaria nº 194,
de 18 de maio de 2016, que aprova Termo de Referência de Diretrizes e Princípios
para identificação, reconhecimento e preservação de bens culturais relacionados
aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (PMAF) e que orienta o
modo como as demandas relacionadas a esses bens deverão ser consideradas no
âmbito do IPHAN, em todas as suas unidades institucionais.
Consoante o Anexo 1 do Termo de Referência:
O Patrimônio Cultural deve ser apreendido - independentemente
do bem cultural - a partir da relação sinérgica entre elementos
materiais e imateriais de sua constituição enquanto referência
cultural para a comunidade, evitando, assim, uma equivocada
compartimentação da vida social na qual está inserido.
No entanto, alguns desses bens apresentam desafios mais
prementes para sua gestão integrada, pela natureza dinâmica e
coletiva de sua produção e reprodução cultural, que perpassam
desde a definição dos critérios para sua compreensão e
valoração enquanto bem patrimonial, até as diretrizes para sua
identificação, reconhecimento, preservação, apoio e fomento.
Nesse sentido, a experiência institucional que adveio da
instrução dos processos de tombamento de terreiros e a gestão
de sua preservação, demonstraram ao IPHAN a necessidade de
se debruçar sobre as especificidades do patrimônio dos PMAF.
Em virtude da forte relação entre os elementos materiais e
imateriais dos bens culturais relacionados a esses grupos, foi
criado o GTIT, com o objetivo de discutir diretrizes e princípios
para atuação do instituto na gestão integrada do patrimônio
cultural no universo desses povos tradicionais.
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Em consonância, o Termo de Referência elenca o rol de instrumentos de
reconhecimento e preservação do Patrimônio Cultural adotados pelo Instituto.
Considera que as ações de patrimonialização não devem ser direcionadas à
preservação de quaisquer religiões ou doutrinas, incidindo sobre os bens culturais
dos PMAF, a partir das categorias de proteção e salvaguarda com as quais o IPHAN
vem atuando em suas políticas.
Em termos mais objetivos, o Termo de Referência reafirma a necessidade
do desenvolvimento concomitante e integrado das políticas conduzidas pelo
Instituto, considerando-se o caráter dinâmico e a relação sinergética entre
elementos materiais e imateriais do Patrimônio Cultura dos PMAFs, recaindo
o reconhecimento, para fins de preservação, somente sobre edificações, bens
móveis, acervos, celebrações, saberes, lugares e formas de expressão, em face da
sua relevância para a formação da identidade nacional.
No que se refere as ações de identificação, recomenda-se a realização de
uma ou mais estratégias articuladas, capazes de identificar, de forma integrada,
o Patrimônio Cultural dos PMAF, ressaltando-se a importância de implementar
atividades de formação antes do início das ações de identificação, a fim de
possibilitar o protagonismo, de fato, na construção do discurso patrimonial do
segmento.
Nesse contexto, propõe-se o Inventário Nacional de Referências Culturais
(INRC) como uma metodologia participativa que possibilita a produção detalhada
de conhecimento e documentação, a partir das referências culturais da comunidade
e dentro das categorias presentes no Programa Nacional do Patrimônio Imaterial
(PNPI), com grande potencial para a mobilização e a formação de pesquisadores
no interior das próprias comunidades pesquisadas.
Também se considera oportuna a atividade de identificação proposta na
publicação “Educação Patrimonial: Inventários Participativos. Manual de
Aplicação” (IPHAN, 2016), que permite uma aproximação inicial das comunidades
com as políticas de patrimônio cultural e com o conceito de referências culturais.
Trata-se de uma metodologia de autoidentificação, com foco na reflexão sobre o
patrimônio cultural, suas categorias, significados e políticas, tida como de grande
potencialidade para estabelecer os primeiros vínculos entre as ações do IPHAN e
as comunidades demandantes da política patrimonial.
Propõe-se, ainda, a adoção de estratégias orientadas ao acolhimento de
demandas específicas, por exemplo, quando se fizer necessário mapear, de maneira
mais geral, a distribuição territorial de diferentes casas e lugares de referência
para os PMAF numa determinada região, assim como a classificação de tradições,
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relações entre linhagens, situação organizacional e fundiária, acesso a políticas
públicas, entre outras coisas, de cunho mais generalista, de forma cartográfica ou
não.
O Termo de Referência também tece comentários sobre outros instrumentos
de identificação, a exemplo das Cartografias Sociais que contribuem para a
compreensão das relações entre os diferentes atores, os seus conflitos e como
eles se refletem no território, assim como os laudos antropológicos/relatórios
etnográficos e demais peças que comumente compõem os processos de
tombamento. Sugere-se, ainda, a realização de estudos voltados ao levantamento
de informações e dados secundários, principalmente revisão bibliográfica sobre
tradições de matrizes africanas específicas.
No caso dos bens móveis e integrados, recomenda-se o seu arrolamento ou
inventário com base no cadastro do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão
(SICG), de modo a permitir o acesso amplo a informações produzidas nesse campo,
contribuindo para a análise futura dos processos de reconhecimento de forma
rápida, dinâmica e objetiva. A seleção dos bens deverá ser feita pelos detentores
da comunidade, a partir de valores e usos por eles reconhecidos, incluindo-se o
debate sobre a possibilidade de acesso público a esse acervo, assim como de sua
gestão e conservação.
Ressalvada a necessidade do desenvolvimento concomitante de diferentes
ações de identificação, voltadas ao acolhimento de demandas e/ou alcance de
objetivos específicos, conforme orienta o Termo de Referência (Portaria IPHAN nº
194/2016), pondera-se a pertinência da construção de estratégias e instrumentos
normativos para uma maior sinergia das informações consignadas, não apenas
pelo IPHAN, mas pelo conjunto de atores e instituições que vêm atuando nesse
sentido.
Tais medidas poderão contribuir para a solução e/ou encaminhamento das
dificuldades apontadas pelas lideranças na implementação de experiências
passadas, norteando também a produção de informações necessárias a formulação
de indicadores, locais e nacionais, que permitam a comparabilidade e a replicação
dos instrumentos utilizados, que são aspectos fundamentais para o planejamento
da ação pública, principalmente em um país plural e diverso, de dimensões
continentais, como o Brasil.
Nessa perspectiva, chamamos a atenção para a publicação, no ano de 2016, pela
SEPPIR, do “Guia Orientador para Mapeamento junto aos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana”, da “Cartilha: Povos e Comunidades Tradicionais
de Matriz Africana” e do “Caderno de Debates: Povos e Comunidades Tradicionais
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de Matriz Africana” (SEPPIR, 2016). Tais publicações são resultantes de um longo
processo de diálogo junto às lideranças e de esforços de construção conjunta entre
o poder público, sociedade civil, pesquisadores e responsáveis pela consecução de
mapeamentos, logrando a construção de conceitos, diretrizes gerais e ferramentas
de pesquisa para o subsídio de políticas públicas e maior inteligibilidade das
especificidades do segmento2.
No que diz respeito as ações de identificação, o Guia (SEPPIR, 2016) identificou a
realização de 13 ações de mapeamento ou pesquisa, em 10 unidades da federação
e no Distrito Federal, em 158 municípios, sendo 44 no Estado da Bahia, 01 no
Maranhão, 34 em Minas Gerais, 05 no Pará, 01 na Paraíba, 26 no Rio de Janeiro,
01 no Rio Grande do Norte e 31 municípios no Rio Grande do Sul.
Observou-se também a condução dessas ações por diferentes agentes e
instituições, governamentais e não-governamentais, pesquisadores acadêmicos,
lideranças tradicionais e organizações representativas do segmento, os quais
lançaram mão de metodologias e ferramentas diversas, priorizando-se “o
tratamento de dados absolutos para a constituição de mapas objeto-relacionais,
além de vertê-los em variáveis numéricas, utilizando-se de gráficos como formas
de representação das informações” (SEPPIR, 2016:12). A análise conjunta
desses materiais revelou que o resultado final dessas iniciativas em sua maioria
é apresentado em três formatos – representações gráficas, mapas temáticos e
textos analíticos-descritivos.
A partir de um processo de construção coletiva e tendo como base o acúmulo
das experiências passadas, o Guia apresenta os principais marcos legais, conceitos
e diretrizes gerais a serem observados nas ações de identificação, propondo-se
etapas para o planejamento de ações dessa natureza: delimitação da abrangência,
ferramentas de pesquisas, modelos de questionário, composição de equipes,
definição de atribuições, instrumentos de participação e controle social, estratégias
de comunicação, validação e devolutiva dos dados, entre outras questões.
O Guia também destaca a importância da identificação e localização das casas
tradicionais, orientando a realização de diagnósticos sobre as condições materiais
e imateriais de reprodução da vida nas comunidades pesquisadas, bem como o
levantamento de informações sobre a situação e o contexto fundiário, enfatizandose, assim, a relevância dessas ações para as políticas orientadas aos territórios
tradicionais.
Nas reuniões de oitiva para elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de Terreiros as
2 Os Guias encontram-se disponíveis em: http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/pub-seppir/col-pub-seppir acesso em 27/06/2017.
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lideranças refletiram sobre os diferentes objetivos e expectativas que atravessam
as ações de identificação, avaliando-se que muitas vezes a não explicitação e/ou
imprecisão na definição do objeto dessas iniciativas contribui para o retraimento
e/ou não adesão das comunidades ao processo da pesquisa. Nesse contexto,
ponderou-se o direito à privacidade e os rígidos protocolos para o desenvolvimento
de ações de identificação sobre temas que envolvem questões afetas à intimidade
e à vivência das tradições.
Observando as diversas experiências implementadas, é possível dizer que as
ações de identificação vêm sendo desenvolvidas com vistas ao alcance de dois
objetivos principais. Por um lado, há a demanda pela produção de informações
orientadas às políticas públicas, pautadas pelo levantamento de dados quantitativos,
indicadores numéricos, socioeconômicos, territoriais, entre outros aspectos. E,
por outro, as ações voltadas à produção de documentação e conhecimento sobre
aspectos gerais e específicos associados às matrizes culturais e civilizatórias
inscritas nas diversas tradições, mais diretamente vinculadas a questões internas ao
segmento. A depender dos objetivos, lançam mão de metodologias e instrumentos
de pesquisa ajustados ao alcance dos resultados pretendidos, havendo ainda ações
de identificação que buscam conjugar as duas possibilidades.
Com efeito, todas essas ações implicam em desafios, de ordem prática e
ética, que demandam a adoção de uma série de cuidados e procedimentos
adequados, apresentando-se como um horizonte comum o respeito à dignidade
humana e a sua consonância com as aspirações e a realidade sociocultural das
comunidades pesquisadas. Tais imperativos estão na pauta do dia, e há entre a
comunidade científica, nacional e internacional, consenso quanto à necessidade
do estabelecimento de parâmetros éticos para as atividades de pesquisa,
principalmente aquelas que envolvem indivíduos e/ou coletivos humanos.
Como exemplo, podemos citar a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de
2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que estabelece diretrizes e normas
para o desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos na área da
saúde, incorporando, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da
bioética, tais como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade,
entre outros preceitos.
Em âmbito internacional, a Declaração de Helsinque, adotada pela 18ª Assembleia
Médica Mundial, na Finlândia, em junho de 1964, é considerada um marco histórico
das pesquisas na área da saúde e da medicina, constituindo-se como um dos primeiros
esforços da comunidade médica internacional de estabelecimento de parâmetros
éticos para as pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos, incluindo as suas
revisões e versões nos anos de 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000.
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Convém ressaltar a existência de inúmeros tradados e convenções
internacionais, ratificados pelo Brasil, incidentes sobre essa questão, a exemplo
do “Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos” da Assembleia Geral
das Nações Unidas (1966); “Convenção de nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais”
da Organização Internacional do Trabalho (1989); “Declaração Universal sobre o
Genoma Humano e os Direitos Humanos” (1997), “Declaração Internacional sobre
os Dados Genéticos Humanos” (2003) e “Declaração Universal sobre Bioética e
Direitos Humanos” (2004), da Organização das Nações Unidas para Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO); entre outros.
No caso das populações indígenas, a Instrução Normativa nº 01/1995, da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), estabelece os requisitos e os documentos
mínimos para a abertura de processo administrativo de Autorização de Ingresso
em Terra Indígena, para fins de pesquisa científica, reiterando-se a necessidade
de anuência prévia dos representantes dos povos indígenas envolvidos, conforme
ordena os Artigos 6º e 7º da Convenção 169 da OIT.
Há também a obrigatoriedade de autorizações e pareceres de outros órgãos
governamentais, segundo o tipo de projeto de pesquisa a ser realizado. Esses
pareceres são demandados pela FUNAI durante a instrução do processo
administrativo, cabendo ao pesquisador apresentá-los quando solicitados3.
Todos os projetos devem ser submetidos ao parecer de mérito científico
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
conforme a Resolução Normativa CNPq nº009/1987 e, no caso de pesquisadores
estrangeiros, há ainda a necessidade de prévia autorização do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), nos termos do Decreto nº 98.830, de 15
de janeiro de 1990.
Vale registrar também a presença de iniciativas comunitárias, a exemplo
do “Protocolo Comunitário Biocultural das Raizeiras do Cerrado – Direito
consuetudinário de praticar a medicina tradicional” (Articulação Pacari, 2014),
elaborado pela rede socioambiental Articulação Pacari, formada por organizações
comunitárias que praticam a medicina tradicional através do uso sustentável dos
recursos naturais do bioma Cerrado.
Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico da Articulação Pacari,
o Protocolo pretende contribuir para a garantia de direitos de quem faz o uso
3 Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico da FUNAI, quando se tratar de pesquisas
com acesso ao Conhecimento Tradicional Associado e Patrimônio Genético, o pesquisador deverá
obter o consentimento prévio informado do povo indígena, conforme o que Artigos 12 e 17 do
Decreto nº 8.772/2016, que regulamenta a Lei nº 13.123/2015. Em caso de pesquisa envolvendo os seres humanos, o projeto de pesquisa deverá ser submetido ao Sistema Comitê de Ética em
Pesquisa/Comissão Nacional de Ética na Pesquisa – CEP/CONEP, nos termos da Resolução nº
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tradicional e sustentável da biodiversidade brasileira para a saúde comunitária,
apresentando, entre várias outras coisas, um conjunto de orientações
metodológicas para a construção de farmacopeias tradicionais e a exposição de
princípios, diretrizes gerais e marcos regulatórios para atuação de pesquisadores
junto às comunidades detentoras desses saberes, usos e práticas4.
Buscou-se, assim, nessa breve exposição, elencar as principais características,
dificuldade e potencialidades das ações de identificação, apresentando-se, por
conseguinte, sugestões e subsídios para o seu aprimoramento e adequação.
I. Elaboração de Instrumentos Normativos para as Ações de Identificação e
Pesquisa
Recomenda-se a constituição de um Grupo de Trabalho Interministerial, com a
participação e o protagonismo das lideranças do segmento, voltado à elaboração
de uma Portaria, entre outros dispositivos congêneres, estabelecendo-se princípios
e diretrizes gerais para o desenvolvimento de ações de identificação e pesquisa
(mapeamentos, cadastros, inventários, etc.), com a indicação de procedimentos
e instrumentos técnicos adequados à coleta e sistematização dos dados para a
elaboração de indicadores e subsídios necessários à construção, implementação e
monitoramento das políticas orientadas ao segmento.
Tendo em vista o atual contexto de escassez de informações e a diversidade
de propósitos, instrumentos, agentes e instituições envolvidos nas ações de
identificação e pesquisa, pondera-se a pertinência da elaboração de normativos
facultativos, de caráter meramente orientador, de modo a não inibir /ou engessar
a realização de levantamentos dessa natureza, optando-se pela construção de
estímulos complementares para a sua adesão.
Deve-se, contudo, observar a legislação incidente à matéria, com especial
atenção para:
• Artigos 6º e 7º da Convenção nº 169 da OIT que preceitua o direito à
consulta prévia, de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo
de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento prévio acerca das
medidas propostas;
• Lei nº 13.123/2015, regulamentada pelo Decreto nº 8.772/2016, que
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso
ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios
para conservação e uso sustentável da biodiversidade;
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, para emissão de parecer de ética da pesquisa. Fonte
http://www.funai.gov.br/index.php/servicos/ingresso-em-terra-indigena acesso 26/09/2017.
4 Fonte: http://www.pacari.org.br/protocolo-comunitario-biocultural-das-raizeiras-do-cerrado/
acesso em 18/10/2017.
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• Lei n.º 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), principalmente o Artigo
13, Inciso I, que orienta o resguardo dos princípios da ética em pesquisa e
o apoio a grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diversos programas
de pós-graduação, que desenvolvam temáticas de interesse da população
negra;
• Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que
estabelece diretrizes e normas para o desenvolvimento de pesquisas
envolvendo seres humanos na área da saúde e demais marcos regulatórios
associados.
Convém ressaltar a importância do alinhamento conceitual e procedimental
com os órgãos federais que desenvolvem ações e políticas diretamente afetas ao
segmento, para uma maior convergência e concatenação dos esforços
Deve-se também chamar a atenção para o Termo de Referência de Diretrizes e
Princípios dos bens culturais relacionados PMAF (Portaria IPHAN nº 194/2016),
entre outros documentos e insumos importantes, a exemplo dos materiais
incidentes às Conferências de SAN e de Promoção da Igualdade Racial; as
publicações “Guia Orientador para Mapeamento junto aos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana”, “Cartilha: Povos e Comunidades Tradicionais de
Matriz Africana” e “Caderno de Debates: Povos e Comunidades Tradicionais de
Matriz Africana” (SEPPIR, 2016).
II. Elaboração de Protocolo Comunitário para as Ações de Identificação e
Pesquisa
Os protocolos comunitários são instrumentos que expressam consensos
elaborados por comunidades locais sobre questões relevantes aos seus modos
de vida. Orientam-se ao conhecimento e ampla publicidade das aspirações e
perspectivas das comunidades locais sobre temas específicos, contribuindo para a
garantia de direitos e o pleno exercício da cidadania.
Recomenda-se, assim, a elaboração de um Protocolo Comunitário para as ações
de identificação e pesquisa junto aos povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros, como estratégia associada à elaboração de normativos, o qual poderá
contribuir para a difusão dos princípios e das diretrizes gerais a serem observados
no desenvolvimento dessas ações, em linguagem didática e acessível.
III. Criação de Plataforma/Observatório para Aglutinação dos Dados
Reitera-se a criação de uma Plataforma/Observatório para o suporte, a
aglutinação e a indexação das informações consignadas nas ações de identificação,
principalmente os dados quantitativos, socioeconômicos, territoriais, cartográficos

184

e demais informações pertinentes a elaboração de indicadores para as políticas
públicas e que possam conferir uma maior visibilidade para o segmento.
Nessa perspectiva, deve-se chamar a atenção para a compatibilidade da
Plataforma com os normativos e estratégias a serem adotadas para uma maior
concatenação das pesquisas e mapeamentos vindouros, recomendando-se a
elaboração de Termo de Adesão, com orientações quanto aos requisitos técnicos
e protocolos mínimos para inserção das informações produzidas por terceiros,
recaindo aos aderidos a responsabilidade sobre a consistência das informações
encaminhadas, entre outras possibilidades.
Como ilustração, propõe-se a Instrução Normativa nº 001 do IPHAN, de 02
de março de 2009, que dispõe sobre as condições de autorização de uso do
Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). A referida Instrução consiste
em licenciamento para uso de instrumento metodológico protegido por direito
autoral, mas pode ser utilizada como um exemplo sugestivo da adoção de
mecanismos para a produção de conhecimento e documentação em consonância
com os sistemas de gestão da informação, acervos e bancos de dados instituídos.
Convém sugerir a realização de esforços para a aglutinação das informações
consignadas nas iniciativas implementadas, avaliando-se a possibilidade da sua
revisão/complementação, para fins de indexação e/ou maior confiabilidade, por
meio da criação de incentivos e de Termos de Adesão específicos aos detentores
e/ou responsáveis por esses levantamentos, entre outras possibilidades.
Cumpre chamar a atenção para os dados oficiais, constantes em órgãos
públicos, passíveis de indexação para fins diversos e específicos, a exemplo dos
microdados do CadÚnico e dos processos que culminaram no tombamento e/ou
reconhecimento formal de bens culturais associados ao segmento, nas distintas
esferas de governo.
Deve-se avaliar também a pertinência do uso ferramentas de open dada
(dados abertos), de alimentação voluntária e colaborativa, ambientado em espaço
específico, complementar e/ou subsidiário à Plataforma/Observatório, para o
resguardo dos dados e informações consignados por meio de procedimentos e/ou
protocolos de controle mais rígidos.
IV. Plano de Divulgação e Sistema Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial
O alcance e a eficácia dos instrumentos e estratégias aqui sugeridos poderão
ser potencializados com a criação de planos de divulgação e de distribuição
focalizada dos materiais existentes e a serem produzidos, com especial atenção
para o desenvolvimento de esforços no âmbito do pacto federativo.
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Nessa perspectiva, o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (SINAPIR) poderá constituir-se como uma ferramenta importante para o
suporte dessas ações.
Deve-se considerar também o incentivo à construção de instrumentos e
estratégias congêneres nos âmbitos municipal, distrital e estadual, em consonância
com as ações protagonizadas na esfera federal. Para tanto, sugere-se ações de
capacitação e a elaboração de materiais informativos aos órgãos e conselhos
integrantes do SINAPIR, do Sistema Nacional de Cultura (SNC), entre outros.

1.2. Reconhecimento
Nos diferentes espaços e instâncias de participação e oitiva do segmento,
a garantia de acesso e o pleno exercício dos direitos territoriais e patrimoniais
são apontados como condição fundamental para a SAN, a inclusão produtiva e
realização do DHAA. Embora seja possível assinalar a presença de políticas de
reconhecimento e salvaguarda dos territórios tradicionais, esses instrumentos
têm sido avaliados como insuficientes, pleiteando-se, inclusive, a criação marcos
legais específicos e mais efetivos.
Para além, as lideranças também têm criticado a não observância de dispositivos
legais existentes, a exemplo do direito à consulta prévia, livre e informada no
tocante à implantação de grandes empreendimentos e obras de infraestrutura,
em áreas de influência direta e indireta sobre os territórios tradicionais, conforme
assegura a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho.
Considerou-se, assim, no âmbito desse documento técnico, como políticas de
reconhecimento as ações que resultam em medidas, legais e/ou administrativas,
de garantia de domínio e/ou resguardo da integridade física dos territórios
tradicionais.
Conforme já assinalado, a territorialidade dos povos de matriz africana e de
terreiros não se reduz ao meramente fundiário. No entanto, deve-se chamar a
atenção para as políticas mais diretamente vinculadas aos aspectos físicos e
fundiários, que remontam um extenso conjunto de reivindicações e pleitos
históricos do segmento.
Se, por um lado, esses povos e comunidades, depositários de matrizes culturais
e civilizatórias de inestimável valor simbólico e identitário, resguardaram os seus
territórios e mantiveram vivas as suas tradições, resistindo e se adaptando em
contextos adversos e de grande vulnerabilidade, por outro lado encontram-se em
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grave situação de insegurança e mesmo de risco de perda da rica constelação de
saberes e de fazeres salvaguardados em íntima correlação com o suporte material
em que se assentam as suas práticas.
Nesse contexto, observou-se que as políticas orientadas à garantia de domínio
e/ou resguardo da integridade física dos territórios tradicionais apresentam como
perspectiva principal o reconhecimento desses territórios como constitutivos
do Patrimônio Cultural, sendo o IPHAN o órgão público de referência, em esfera
federal.
Observou-se também, a despeito da existência de marcos legais que conceituam
a territorialidade de uma forma mais ampla, reconhecendo a estreita desses
povos e comunidades com os seus territórios tradicionais e os recursos naturais
que utilizam para sua reprodução física, cultural, social, ancestral e econômica, a
ausência de outras políticas federais com efeitos significativos nesse âmbito5.
Como exemplo, podemos citar a Portaria n.º 141, de 13 de maio de 2013, da
Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que estabelece os procedimentos para
o acompanhamento das demandas de regularização e uso de imóveis da União.
A referida Portaria orienta o registro e a classificação dessas demandas, para fins
de subsídio à destinação desses imóveis, de modo alinhado ao planejamento
estratégico da SPU e em apoio às políticas públicas prioritárias do Governo Federal.
Entre as demandas a serem consideradas, elencou-se a “Comunidade Tradicional:
Quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, extrativistas, povos de matriz
africana, ciganos no reconhecimento de direitos e todas as demais comunidades
tradicionais que assim sejam definidas”. No entanto, não se identificou, no Portal
“Patrimônio de Todos” (instrumento de acompanhamento indicado pela Portaria),
o registro de demandas do segmento ou quaisquer outras ações da SPU que
resultaram na destinação e/ou regularização fundiária de territórios de matriz
africana e de terreiros, situados em imóveis da União.
Com relação ao IPHAN, o Instituto dispõe de distintos instrumentos formais
de reconhecimento do Patrimônio Cultural, tais como: Tombamento; Registro de
Bens Culturais Imateriais; Chancela de Paisagem Cultural, Inventário Nacional
de Diversidade Linguística; Cadastro de Sítios Arqueológicos; e Valoração do
Patrimônio Ferroviário. No caso do Patrimônio Cultural dos povos e comunidades
5 Conferir, por exemplo, a Convenção nº 169 da OIT e o Decreto n.º 6.040, de 8 de fevereiro de
2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, e que estabelece, em seu artigo 3º, inciso I, como Povos e Comunidades Tradicionais
os “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam território e recursos naturais como condição
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.
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de matriz africana e de terreiros, o tombamento tem sido o instrumento mais
utilizado.
A política de tombamento federal tem como amparo legal o Decreto-lei n.º
25/1937, que reconhece como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o conjunto
de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
Os referidos bens só serão considerados parte integrante do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, depois de inscritos, separada ou agrupadamente, num dos
quatro Livros do Tombo, criados pelo Decreto-lei n.º 25/1937, consistindo em:
1. Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: relativo
aos bens e as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica,
etnográfica, ameríndia e popular, os monumentos naturais, bem como os
sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável
com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria
humana;
2. Livro do Tombo Histórico: relativo aos bens e as coisas de interesse
histórico e as obras de arte histórica;
3. Livro do Tombo das Belas Artes: relativo aos bens e as coisas de arte
erudita, nacional ou estrangeira;
4. Livro do Tombo das Artes Aplicadas: reltivo aos bens e as obras que
se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.
O interesse no tombamento de um bem cultural também é fundamentado
pelos Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, que amplia o conceito
de bem cultural, para além dos tradicionais valores referidos no Decreto-Lei n.º
25/37. Isso significa dizer que qualquer bem no qual se identifique ser portador
de “referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira”, é suscetível de ser reconhecido como Patrimônio Cultural
brasileiro.
Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar o tombamento federal de
um bem, bastando, para isso, encaminhar correspondência ao IPHAN e/ou ao
Ministério da Cultura (MinC). Para ser tombado, o bem passa por um processo
administrativo que analisa a sua importância, em âmbito nacional e, posteriormente,
o bem é inscrito em um ou mais Livros do Tombo.
O tombamento federal implica uma série de restrições quanto ao estado de
conservação, a propriedade, a guarda, o uso, a exposição e a circulação do bem
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tombado, além de penalidades e multas às infrações observadas, estabelecendo
responsabilidades aos detentores do bem, ao poder público e para a sociedade em
geral, ficando o bem sujeito à fiscalização pelo IPHAN6. Seu objetivo precípuo é,
portanto, o reconhecimento do valor patrimonial de um bem cultural, ensejando a
preservação e a conservação de aspectos da sua materialidade.
Consoante o Termo de Referência (Portaria IPHAN nº 194/2016), no caso
dos bens culturais associados aos PMAF, o tombamento pode ser aplicado aos
espaços, edificações, elementos naturais, bens móveis e integrados, de forma
isolada ou em conjunto, levando-se em conta os aspectos dinâmicos e a interrelação em conjunto de cada espaço e elemento que possibilitam a manifestação
do sagrado. Considera-se, assim, o resguardo do suporte material como um meio de
se manter os valores atribuídos ao bem tombado que legitimaram o seu processo
de reconhecimento, compreendendo-se a configuração espacial como constituída
de construções religiosas, áreas não edificadas e lugares sagrados exteriores e
adjacentes vinculados às práticas religiosas.
A definição da poligonal de tombamento deve ser feita de modo a contemplar
os componentes que conformam a materialidade e que servem de suporte aos
valores reconhecidos no bem. Sempre que necessário, as áreas do entorno
também devem ser consideradas, em observância ao princípio de preservação
da visibilidade e ambiência do bem, ou ainda, de maneira inversa, buscando-se
garantir a privacidade e a intimidade que o culto exige no desenvolvimento das
suas práticas.
Segundo o Termo de Referência (Portaria IPHAN nº 194/2016), no caso dos
bens culturais associados aos PMAF, a política de tombamento tem sido adotada
considerando-se critérios como antiguidade (época de construção), continuidade
histórica (sucessão dentro da casa), a matricialidade (origem étnica e relações
familiaridades entre casas), capacidade de produção e reprodução da tradição,
representatividade dentro da tradição em que se insere. Destaca-se, assim, o
caráter seletivo do Tombamento federal, no qual devem ser observados, entre
outros fatores, os critérios de excepcionalidade e de singularidade preceituados
pelo Decreto Lei nº 25/1937.
Nesse tocante, convém observar que as políticas de promoção e de proteção
do Patrimônio Cultural brasileiro são uma obrigação de competência concorrente
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em colaboração com
a comunidade, conforme preceitua o Artigo 216 da Constituição Federal de 1988,
havendo, concomitantemente, dispositivos análogos ao tombamento federal,
6 Para mais informações, consultar o Decreto-lei 25/1937, o Decreto-lei 3.886/1941 e os Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988.
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nos respectivos âmbitos, não subordinados ao Decreto Lei nº 25/1937, o que
comentaremos mais adiante.
Com relação ao IPHAN, as informações constantes na base de dados do sítio
eletrônico do Instituto indicam que já foram abertos pelo órgão 31 (trinta e um)
processos de tombamento federal de terreiros7. Esses processos encontram-se
em diferentes etapas de execução, já tendo sido tombados 9 (nove terreiros), em
âmbito federal, pelo IPHAN8.
O primeiro tombamento federal de terreiro, efetivado pelo IPHAN, foi o Terreiro
Casa Branca, situado em Salvador/BA, na Avenida Vasco da Gama, constituído
de uma área de 6.800 m2, abrangendo edificações, árvores e os seus principais
objetos sagrados. O processo de tombamento foi aberto no ano de 1982, sendo
concluído no ano de 1986, com a inscrição Terreiro Casa Branca no Livro do Tombo
Arqueológico Etnográfico e Paisagístico e no Livro do Tombo Histórico.
Observando a distribuição desses processos ao longo do tempo, constatou-se
que se passaram doze anos entre a abertura do primeiro processo e o início de um
novo processo de tombamento federal de terreiro pelo IPHAN.
Quanto ao tempo gasto entre a abertura e a conclusão dos processos de
tombamento federal de terreiros, verificou-se, em média, 5,4 anos, com grande
variação. O processo mais longo levou 12 (doze) anos para a sua conclusão e o mais
curto 2 (dois) anos. Considerando o conjunto de processos abertos, verificou-se
que o processo de tombamento do Terreiro Filhos de Obá, situado em Laranjeiras/
SE, se constitui como o mais longo de toda a série histórica, tendo sido aberto no
ano de 1994, encontrando-se, após vinte e três anos, em fase de instrução.
Com relação aos demais instrumentos formais de reconhecimento do Patrimônio
Cultural, em esfera federal, o Termo de Referência (Portaria IPHAN nº 194/2016)
destaca o Registro de bens culturais imateriais como de grande potencialidade
para a promoção e a preservação do Patrimônio Cultural dos PMAF.
O referido instrumento tem como amparo legal o Decreto nº 3.551/2000, que
rege o processo de reconhecimento federal de bens culturais como Patrimônio
Cultural Imaterial do Brasil, institui o Registro desses bens e, com ele, o compromisso
do Governo Federal em inventariar, documentar, produzir conhecimento e
salvaguardar as práticas socioculturais associadas a esses bens.
7 “Terreiro” é classificação adotada pelo IPHAN nos processos de tombamento das casas e
locais de culto dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros. Ao longo da apresentação das políticas orientadas ao Patrimônio Cultural, utilizaremos as classificações, as grafias e as
nomenclaturas adotadas pelos órgãos e instâncias responsáveis pela condução dessas políticas.
8 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/2016-11-25_Lista_Bens_Tombados.pdf acesso em 30/01/2016. Última atualização 25/11/2016.
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A criação pelo Decreto nº 3.551/2000 dos diferentes Livros de Registro
sugere a percepção de distintos domínios na composição da dimensão imaterial
do Patrimônio Cultural brasileiro. Os bens culturais imateriais estão incluídos, ou
contextualizados, nas seguintes categorias que constituem os distintos Livros do
Registro:
1. Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades.
2. Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas,
cênicas e lúdicas.
3. Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho,
da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social.
4. Lugares: mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se
concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.
Consoante o Termo de Referência (Portaria IPHAN nº 194/2016), a política de
Registro dispõe de parâmetros mais flexíveis quando comparada aos processos de
tombamento federal, não se justificando a valoração do bem a partir de critérios
como autenticidade ou excepcionalidade, compulsórios ao tombamento.
O Instituto vem adotando os seguintes critérios para o Registro de bens
culturais imateriais: continuidade histórica (produção e reprodução do bem
cultural há, ao menos, 3 gerações); enraizamento na comunidade; valor referencial
para determinado grupo social no que tange à memória, história e identidade da
sociedade brasileira e; relevância nacional. Esses critérios gerais são aplicados a
todos os bens culturais imateriais a serem registrados como Patrimônio Cultural
Imaterial brasileiro.
No caso bens culturais imateriais associados aos PMAF, o Termo de Referência
pondera que esses critérios precisam ser debatidos a luz dos contextos específicos,
nos territórios em que ocorrem, não devendo a valoração partir de um critério
único, mas do intercruzamento desses elementos e dos sentidos e significados
atribuídos aos bens culturais imateriais pelas comunidades detentoras desses
bens.
O Termo de Referência também ressalta a possibilidade de inscrição de bens
culturais imateriais relacionados aos territórios de PMAF no Livro de Registro dos
Lugares, de forma concomitante a sua inscrição nos Livros de Tombamento. Tratase, porém, de um duplo processo de reconhecimento, refletindo em processos
burocráticos simultâneos, o que demandará ações articuladas de conservação e
salvaguarda por parte da instituição, em momento posterior.
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Para além do aspecto territorial, enfatiza-se que práticas coletivas dos PMAF
(modos de fazer, celebrações, etc.) também podem ser inscritas nos demais Livros
de Registro, não restringindo o reconhecimento do aspecto imaterial ao Livro
de Registro dos Lugares, sendo o instrumento voltado ao reconhecimento das
dinâmicas culturais intrínsecas a esses bens.
A despeito das orientações e possibilidades aventadas pelo Termo de Referência
(Portaria IPHAN nº 194/2016), não se identificou processos abertos no IPHAN
para o Registro de bens imateriais associados aos PMAF, verificando-se, todavia,
a realização de dois INRCs (“INRC do Ilê Obá Ogunté – Terreiro de Pai Adão” e
“INRC Lugares de Culto de Matrizes Africanas e Afro-brasileiras no DF e Entorno
– DF”) e um terceiro inventário em fase de conclusão (“INRC Terreiros Tradicionais
de Candomblé e Umbanda no Rio de Janeiro – RJ”)9.
Observou-se também a realização de outros INRCs que dialogam com o universo
dos PMAF, porém de forma tangencial ou não exclusiva, a exemplo de inventários
voltados ao mapeamento de bens culturais imateriais circunscritos a determinadas
unidades territoriais, dos inventários de bens associados à cultura afro-brasileira e
quilombola, entre outros, os quais também não ensejaram a abertura de processo
de reconhecimento de bens imateriais associados aos PMAF.
Destaca-se, ainda, a realização de INRCs sobre o Ofício das Baianas do Acarajé,
bem titulado, no ano de 2005, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil10. Os referidos
INRCs, assim como o dossiê que culminou na inscrição do Ofício das Baianas do
Acarajé no Livro de Saberes, em 14 de janeiro de 2005, produziram informações
sistematizadas e elencaram ações de salvaguarda importantes para o segmento,
considerando-se a íntima ligação do ofício com universo das religiões de matriz
africana e de terreiros. No entanto, apresentam como foco principal os modos de
fazer e de comercializar o acarajé, enfatizando a sua dimensão como comida de
rua, sistema culinário e meio de vida das mulheres que preparam e comercializam
o acarajé.
Ressalvada a importância da política de Registro para a salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial e o seu enorme potencial para o reconhecimento
de bens culturais associados aos PMAF, convém ponderar as limitações do atual
arcabouço incidente, não tendo o Decreto nº 3.551/2000 estabelecido a tutela
desses bens, assim como também não há previsão legal para a punição aos danos
e ameaças sofridos por esse Patrimônio.
9 Convém registrar que o Ilê Obá Ogunté – Terreiro de Pai Adão dispõe de processo de tombamento aberto junto ao IPHAN, não se identificando, no entanto, processo aberto para o Registro
de bens culturais imateriais inventariados no “INRC do Ilê Obá Ogunté – Terreiro de Pai Adão”.
10 Foram realizados o “INRC do Ofício das Baianas de Acarajé – BA” e o “INRC do Acarajé em
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Essas limitações vêm sendo objeto de críticas diversas, diante dos inúmeros
conflitos envolvendo bens culturais imateriais, oficialmente reconhecidos ou não.
Para citar apenas alguns exemplos, temos a polêmica sobre a venda de acarajés
como “bolinhos de jesus”, a apropriação de símbolos e cânticos rituais pela indústria
do turismo e do entretenimento, o uso comercial não autorizado de grafismos
indígenas e, mais recentemente, no ano de 2016, uma eminente Yalorixá veio a
público manifestar sua indignação com uso da palavra “acarajé” para nomear a
23ª fase da investigação da Polícia Federal contra crimes de corrupção, conhecida
como Operação Lava Jato11.
Esses conflitos desafiam a política de Registro como instrumento de proteção
do Patrimônio Cultural Imaterial, fomentando discussões sobre a necessidade da
criação de marcos legais mais adequados ao enfrentamento dessas questões.
Há, no âmbito da UNESCO, estímulo à criação de leis nacionais e de tratados
internacionais que protejam as expressões culturais tradicionais e que estabeleça
direitos morais e patrimoniais de uma comunidade sobre as suas manifestações e
bens culturais, materiais e imateriais12.
No Brasil, a criação de um marco legal de proteção dos conhecimentos e das
expressões tradicionais compõe a Meta 4 do Plano Nacional de Cultura (Lei n.º
12.343, de 2 de dezembro de 2010) e deveria ser concluída até o ano de 2020,
embora pareça improvável que tal prazo seja cumprido.
Ainda com relação ao IPHAN, identificou-se outras ações orientadas
aos territórios tradicionais de matriz africana e de terreiros, principalmente
mapeamentos e inventários preliminares, as quais também não ensejaram a
abertura de processos de reconhecimento de bens associados ao segmento,
considerando-se todos os instrumentos formais adotados pelo Instituto13.
Salvador – BA”. No entanto, o registro como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil abrange a
prática do ofício em todo o território nacional. Para mais informações, conferir o “Dossiê de Registro do Ofício das Baianas de Acarajé” (IPHAN, 2007). Disponível em http://portal.iphan.gov.br/
uploads/publicacao/PatImDos_OficioBaianasAcaraje_m.pdf
11 A Sra. Beatriz Moreira Costa, Mãe Beata de Iyemonjá, do Ilé Omiojúàrò, Nova Iguaçu/RJ,
recentemente falecida, manifestou sua indignação, por meio de carta pública às autoridades, que
se inicia com com os seguintes dizeres: “Eu, Beatriz Moreira Costa, Mãe Beata de Iemanjá, é com
pesar que vejo dia a dia como a questão cultural no Brasil está piorando. Que País é esse Olorum? A que ponto chegamos? Dar o nome do saboroso e sagrado ACARAJÉ a uma ação policial
contra as falcatruas e ladroeiras promovida por elementos vis e perversos que não merecem ser
comparados à palha que tiramos do feijão para fazer o acarajé, quanto mais ao ACARAJÉ”. Versão
integral disponível em http://www.ileomiojuaro.com.br/carta-mae-beata-de-iyemonja-asautoridades-sobre-o-uso-da-palavra-acaraje/.
12 Conforme Convenção Para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada pela
Conferência Geral da UNESCO, em sua 32ª reunião, realizada em Paris, do dia 29 de setembro a
17 de outubro de 2003, promulgada pelo Brasil, por meio do Decreto nº 5.753/2006.
13 Encontram-se em execução os seguintes projetos: “Territórios do Axé: mapeamento das ca-
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No que diz respeito aos demais entes federados, identificou-se, em âmbito
estadual, a existência de 26 (vinte e seis) terreiros tombados, em 7 (sete) unidades
da federação14. Em âmbito municipal, verificou-se que 3 (três) municípios (Belo
Horizonte/MG, Salvador/BA e Camaçari/BA) procederam ao tombamento
municipal de terreiros15. A tabela abaixo agrega os dados dos tombamentos de
terreiro identificados, nas três esferas de governo.
Dados Agregados Tombamento de Terreiros (Municipal, Estadual e Federal)
UF

MUNICÍPIO

DENOMINAÇÃO DO BEM

TOMBAMENTO

ÓRGÃO

Federal

IPHAN

Estadual

IPAC/BA

Estadual

IPAC/BA

Estadual

IPAC/BA

Municipal

SMC

Federal

IPHAN

São Jorge Filho da Goméia

Estadual

IPAC/BA

Ilê Axé Ajagunã

Estadual

IPAC/BA

Ilê Axé Opô Aganju

Estadual

IPAC/BA

Terreiro Zogbodo Male
BA

Cachoeira

Bogun Seja Unde (Roça do
Ventura)

BA

Cachoeira

BA

Cachoeira

BA

Camaçari

Rumpane Ayono Rontólogi
Zogbodo Male Bogum Seja
Unde
Terreiro de Jauá - Manso
Kilembekueta Lemba
Furaman

BA

Camaçari

BA

Itaparica

BA
BA
BA

Lauro de
Freitas
Lauro de
Freitas
Lauro de
Freitas

Terreiro Unzó Tatêto Lembá
Terreiro Culto aos ancestrais
- OMO Ilê Agbôulá

BA

Maragogipe

Ilê Axé Alabaxé

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Axé Oxumarê

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Pilão de Prata

Estadual

IPAC/BA

MARCO LEGAL
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Municipal n.º
1.088/2010
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003

sas religiosas da Grande Florianópolis” (Convênio IPHAN/Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), mais informações: http://kadila.net.br/territorios-do-axe/); “Lugares de Axé: inventário
dos terreiros de candomblé de Curitiba e região metropolitana” (mais informações: http://lugaresdeaxe.org/index.php/lugares-de-axe/); estudos e levantamentos preliminares para a realização de
mapeamentos de terreiros, nos estados de Tocantins e do Rio Grande do Sul. Fonte: http://portal.
iphan.gov.br/pagina/detalhes/1311 acesso em 26/09/2017.
14 Convém registrar o tombamento estadual do Sítio Acais, situado no município de Alhandra/
PB, por meio da Deliberação n.º 36, de 30 de setembro de 2009, do Conselho de Proteção dos
Bens Históricos Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba
(CONCEP/IPHAEP/PB), considerado espaço sagrado para a cultura indígena e para as religiões de
matriz africana e de terreiros, principalmente os rituais da Jurema.
15 Registrou-se, também, o tombamento municipal do Terreiro de Candomblé Ile Alaketu Asé
Airá, mais conhecido como Axé Batistini, como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de
São Bernardo do Campo/SP, em 07/08/2014. No entanto, considerou-se que o tombamento em
comento não incide sobre a dimensão material do bem, objeto dessa análise.
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UF

MUNICÍPIO

DENOMINAÇÃO DO BEM

TOMBAMENTO

ÓRGÃO

BA

Salvador

Ilê Aché Ibá Ogum

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Asipá

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Axé Kalé Bokum

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Tumba Junçara

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro da Casa Branca

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro do Bate Folha

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro do Gantois

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Ilê Axé Opô Afonjá

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro do Alaketo

Estadual

IPAC/BA

BA

Salvador

Terreiro da Casa Branca

Federal

IPHAN

BA

Salvador

Terreiro do Axé Opô Afonjá

Federal

IPHAN

Federal

IPHAN

Federal

IPHAN

Federal

IPHAN

Federal

IPHAN

Municipal

FGM

BA

Salvador

BA

Salvador

BA

Salvador

BA

Salvador

Mokambo Onzo Nguzo Za
Nkisi Dandalunda Ye Tempo

Terreiro de Candomblé Ilê
Iyá Omim Axé Iyamassé
Terreiro do Alaketo, Ilê
Maroiá Láji
Terreiro de Candomblé do
Bate-Folha
Terreiro de Candomblé Ilê
Axé Oxumaré
Terreiro Hunkpame Savalu

BA

Salvador

MA

São Luís

Terreiro Casa das Minas Jeje

Federal

IPHAN

MA

São Luís

Casa das Minas

Estadual

SECTUR/MA

Vodun Zo Kwe

MARCO LEGAL
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Lei Estadual n.º
8.895/2003
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Lei Municipal n.º
8.850/2014
Decreto-lei n.º
25/ 1937
Decreto
Estadual n.º
8.513/1982
Decreto

MA

São Luís

Casa de Nagô

Estadual

SECTUR/MA

Estadual n.º
8.513/1982

MG
PA
PE
RJ
SE

Belo
Horizonte
Belém
Recife
São João de
Meriti
Laranjeiras

Ilê Wopo Olojukan

Municipal

CDPCM/BH

Mina Dois Irmãos

Estadual

SECULT/PA

Estadual

FUNDARPE/PE

Ilê Axé Opô Afonjá

Estadual

INEPAC/RJ

Terreiro Filhos de Obá

Estadual

CEC/SE

Ilê Obá Ogunté – Terreiro de
Pai Adão

Lei Municipal n.º
3.802/1984
Lei Estadual n.º
5.629/1990
Lei Estadual n.º
7.970/1979
Decreto-lei n.º
02/1969
Lei Estadual n.º
2.069/1976
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UF
SP

MUNICÍPIO
São Paulo

DENOMINAÇÃO DO BEM
Aché Ilé Obá

TOMBAMENTO
Estadual

ÓRGÃO

MARCO LEGAL

CONDEPHAAT/

Lei Estadual n.º

SP

10.247/1968

Ainda com relação aos processos de tombamentos municipal, registra-se, em
Salvador/BA, o tombamento municipal da “Pedra de Xangô”, monumento sagrado
para as religiões de matriz africana e de terreiros, situado em área remanescente
do antigo quilombo Buraco do Tatu. A “Pedra de Xangô”, também conhecida como
“Pedra Sagrada do Antigo Quilombo Buraco do Tatu”, “Pedra de Nzazi” e “Pedra de
Sogbo”, foi inscrita no Livro de Tombamento dos Bens Imóveis e Sítios, por meio
do Decreto Municipal n.º 28.434, de 05 de maio de 2017, ensejando a criação
da primeira Área de Proteção Ambiental (APA) do município de Salvador, a APA
Municipal Assis Valente e o Parque em Rede Pedra de Xangô.
Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Salvador,
encontra-se em processo adiantado de tombamento municipal, pela Fundação
Gregório de Matos (FGM), o Terreiro Ilê Axé Kalé Bokun, situado no bairro da
Plataforma, dispondo o bem, ao longo do trâmite, de tombamento provisório.
Outros dois pedidos de tombamento de casas de matriz africana e de terreiros
(Mokambo e Aloyá) já foram encaminhados à Fundação Gregório de Matos,
encontrando-se em fase de análise16.
Ressalta-se, assim, a importância da política de tombamento como um dos
poucos instrumentos, senão o único, de efetivo resguardo da integridade física das
casas tradicionais tombadas, o qual também estabelece restrições para as áreas do
entorno, em observância às legislações instituídas nas respectivas instâncias dos
entes federados.
Nas reuniões de oitiva para elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de Terreiros, as
lideranças corroboram essa perspectiva, ressaltando-se ainda o caráter crucial
do tombamento para a garantia da sucessão territorial, diante do falecimento de
proprietários titulares e os eventuais conflitos envolvendo herdeiros carnais não
adeptos à casa, situação muitas vezes potencializada pelo assédio de terceiros
interessados no valor comercial do imóvel e/ou motivados por intolerância religiosa.
A política de tombamento também tem se constituído como elemento
de focalização de políticas, conferindo uma maior segurança jurídica no
desenvolvimento de ações de resguardo da dimensão físico-territorial, a exemplo
das obras de restauro, reformas, ampliações, construção de equipamentos
16 Fonte: http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/49928-monumentosaguardam-detalhes-tecnicos-para-serem-tombados-em-salvador
acesso em 22/06/2017.
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comunitários, entre outras ações.
Ressalvada a relevância da política de tombamento como instrumento de
acautelamento dos territórios tradicionais de matriz africana e de terreiros, convém
ponderar o alcance limitado dessas ações. As informações e marcos temporais
disponíveis na base de dados do IPHAN indicam que o Instituto, em 35 anos de
atuação, efetuou o tombamento federal de 9 (nove) terreiros.
Considerando-se a totalidade desses processos, nas distintas esferas de governo,
identificou-se 37 (trinta e sete) processos que resultaram em tombamento de
terreiros, sendo 9 (nove) em âmbito federal, em 2 (duas) unidades da federação;
26 (vinte e seis) na esfera estadual, em 7 (sete) unidades da federação; 3 (três)
em âmbito municipal, em 2 (duas) unidades da federação. Levando-se em conta a
sobreposição desses números, verificou-se que, até o presente momento, apenas
30 (trinta) terreiros foram tombados em todo o país.
Conforme pretende-se argumentar, uma maior integração e concatenação das
políticas de preservação do Patrimônio Cultural poderão resultar em ganhos de
escala nas ações de acautelamento e resguardo da integridade física dos territórios
tradicionais de matriz africana e de terreiros, a partir do estímulo ao tombamento
nas distintas esferas de governo.
Nessa perspectiva, deve-se chamar a atenção para a Lei n.º 12.343, de 2 de
dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura (PNC), estabelecendose instrumentos e metas para a integração das políticas culturais, no âmbito do
pacto federativo, conforme ordena o § 3º do Artigo 215 da Constituição Federal
de 1988, incluído ao texto constitucional, por meio da Emenda Constitucional n.º
48, de 10 de agosto de 2005.
Ressalta-se também o Sistema Nacional de Cultura (SNC), previsto pelo Artigo
216-A da Constituição Federal de 1988, incluído ao texto constitucional, por meio
da Emenda Constitucional n.º 71, de 29 de novembro de 2012, que determina a
instituição, em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, de
um processo de gestão e de promoção conjunta de políticas públicas de cultura,
democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes federados e a sociedade,
tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com
pleno exercício dos direitos culturais.
Desde 2003, o Ministério da Cultura (MinC) e as suas unidades vinculadas vêm
reunindo esforços para a estruturação do SNC, com destaque para a elaboração,
no ano de 2005, do Protocolo de Intenções e posterior edição dos Acordos de
Cooperação Federativa, que deram início a construção do sistema. Em 2005 também
foi editado o Decreto nº 5.020/2005, que criou o Sistema Federal de Cultura,
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convertido em SNC pela Emenda Constitucional n.º 71/2012, desencadeando
uma série de mudanças estruturais na governança das políticas culturais.
Nesse contexto, destaca-se a reestruturação do Conselho Nacional de Política
Cultural (CNPC) que, até então, era composto por titulares de órgãos e entidades
vinculadas do Ministério da Cultura, indicados pelo poder executivo. A partir da
edição do Decreto nº 5.020/2005, o CNPC passou a ser formado por membros
indicados pela sociedade e por representantes do poder público, numa instância
paritária com poderes deliberativos fundamentais, principalmente a definição de
diretrizes gerais para a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC)
e a aprovação das diretrizes norteadoras do PNC.
Outra conquista importante foi a instituição da Conferência Nacional de Cultura
(CNC) como uma das instâncias do CNPC, responsável pelo controle social da
execução das metas do PNC e pelas suas respectivas revisões e adequações.
Para garantir a ampla participação da sociedade civil, editou-se a Portaria
nº 180/2005 que regulamenta o funcionamento da Conferência Nacional de
Cultura (CNC) e que estabelece que todo cidadão ou cidadã pode se inscrever nas
Conferências Municipais e Intermunicipais de Cultura e ser eleito como delegado
representante do município nas Conferências Estaduais, instância onde são eleitos
os delegados para CNC, com direito a voz e a voto na Plenária Nacional.
Definiu-se também pela realização de Conferências Setoriais para a indicação
de delegados representantes de populações específicas, a exemplo das culturas
populares, da população negra e dos PCTs, para que os mecanismos de exclusão
vigentes na sociedade não comprometessem a inclusão e a contribuição de
segmentos representativos da diversidade cultural do país.
Em consonância, os Acordos de Cooperação Federativa nortearam a criação de
instâncias e de órgãos de cultura congêneres, nas respectivas esferas dos entes
aderidos, consistindo em:
a) Órgãos Gestores da Cultura;
b) Conselhos de Política Cultural;
c) Conferências de Cultura, realizadas como etapas da Conferência Nacional
de Cultura;
d) Planos de Cultura;
e) Sistemas de Financiamento à Cultura;
f) Sistemas Setoriais de Cultura (como sistema de museus, de responsabilidade
do IBRAM, sistema de bibliotecas, da Fundação Biblioteca Nacional, e sistema
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de patrimônio, do IPHAN);
g) Comissões Intergestores Tripartites e Bipartites (espaço de gestão e
articulação entre as três esferas federativas);
h) Sistemas de Informações e Indicadores Culturais;
i) Programas de Formação na Área da Cultura17.
Em observância ao princípio constitucional da autonomia político-administrativa
dos entes federados, a adesão SNC é facultativa. No entanto, uma vez formalizada
a adesão, assume-se o compromisso de estruturação dos elementos constitutivos
do SNC.
Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico do Minc, em 26 de junho
de 2017 todas as unidades da federação já estavam aderidas ao SNC, além de
diversos municípios nas cinco regiões do país, perfazendo-se um total de 2.384
adesões municipais, o que corresponde a 42,8% do total de municípios existentes
no país18.
No período de 13 a 16 de dezembro de 2005 realizou-se a I CNC, que reuniu
cerca de 1.200 delegados eleitos, observadores do poder público, membros de
diversos Conselhos e Câmaras Setoriais vinculados ao MinC e convidados de
entidades parceiras. Após a I CNC, foram realizadas outras duas CNC, nos anos de
2010 e de 2013, consoante os mesmos princípios e dinâmica eletiva de delegados
estabelecidos pela Portaria nº 180/2005.
Com base nas deliberações da I CNC, organizou-se uma série de fóruns e de
consultas públicas nos Municípios, no Distrito Federal e nos Estados, que deram
início ao processo de sistematização e de elaboração das diretrizes e metas do PNC,
sob a supervisão do CNPC, que resultaram na aprovação da Lei n.º 12.343/2010,
que institui o Plano Nacional de Cultura (PNC).
O PNC (Lei n.º 12.343/2010) dispõe de 53 metas estruturadas em torno de três
eixos ou dimensões complementares da cultura – simbólica, cidadã e econômica
–, a serem alcançadas até o ano de 2020, intercalados por revisões periódicas,
assegurando-se a participação do CNPC e a ampla representação da sociedade
civil e do poder público na condução desse processo.
Entre as metas previstas, importa assinalar aquelas mais diretamente relacionadas
às políticas de promoção e de preservação do Patrimônio Cultural, conforme se
17 Fonte: http://dhnet.org.br/tecidocultural/curso_acc/3/03_sistema_nacional_cultura_oficina.
pdf acesso 28/09/2017
18 Fonte: http://www.cultura.gov.br/documents/1099729/1425692/2017.06.26+-+Quantitativo+de+Munic%C3%ADpios+e+Estados.pdf/f2ff9499-a594-459e-a9dd-f0c3c8c8edc4 acesso
28/09/2017.
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segue:
Meta 3. Cartografia da diversidade das expressões culturais em todo o
território brasileiro realizada;
Meta 4. Política nacional de proteção e valorização dos conhecimentos e
expressões das culturas populares e tradicionais implantada;
Meta 5. Sistema Nacional de Patrimônio Cultural implantado, com 100% das
Unidades da Federação (UF) e 60% dos municípios com legislação e política
de patrimônio aprovadas;
Meta 6. 50% dos povos e comunidades tradicionais e grupos de culturas
populares que estiverem cadastrados no Sistema Nacional de Informações
e Indicadores Culturais (SNIIC), atendidos por ações de promoção da
diversidade cultural;
Meta 7. 100% dos segmentos culturais com cadeias produtivas da economia
criativa mapeadas;
Meta 8. 110 territórios criativos reconhecidos;
Meta 9. 300 projetos de apoio à sustentabilidade econômica da produção
cultural local.
Ante a todo exposto, apresentaremos, a seguir, nossas sugestões e subsídios
para o aprimoramento e a adequação das políticas de reconhecimento orientadas
aos territórios de matriz africana e de terreiros.
I. Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC)
O Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC) é parte integrante do SNC
e encontra-se em fase de implantação. Conforme previsto pela Meta 5 do PNC,
espera-se que até o ano de 2020 o SNPC esteja implantado, em 100% das unidades
da federação e em 60% dos municípios brasileiros, com legislação e políticas de
preservação do Patrimônio Cultural aprovadas.
Segundo informações disponíveis no sítio eletrônico do IPHAN, o principal
objetivo do SNPC é implementar a gestão compartilhada do Patrimônio Cultural
brasileiro, visando a otimização de recursos humanos e financeiros. Além disso,
o SNPC deverá atuar no desenvolvimento de uma política de preservação do
Patrimônio Cultural que regulamente os princípios e as regras para as ações de
conservação, especialmente na coordenação das ações entre Municípios, Estados
e União e na criação de um sistema de financiamento que fortaleça as instituições,
estruture o sistema e consolide as execuções19.
19

Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/217, acesso em 28/09/2017.
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Desde 2007, o IPHAN vem realizando esforços para a estruturação do SNPC,
coordenando e fomentando o desenvolvimento de diversas iniciativas, tais
como: reorganização da Associação Brasileira de Cidades Históricas (ABCH);
apoio à pactuação do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de
Cultura (FNSDEC); criação do Grupo de Trabalho do Patrimônio; realização de
Oficinas Regionais para discutir o quadro do Patrimônio e a construção do SNPC;
participação dos seminários de estruturação do SNC no subsistema de Patrimônio
Cultural; participação nas CNC; organização do I Fórum Nacional do Patrimônio
Cultural; entre outras20.
Nesse contexto, recomenda-se a criação, no âmbito do Grupo de Trabalho
Interdepartamental para Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros (GTIT/
IPHAN), de uma agenda de trabalho com foco no SNPC, principalmente no que
concerne aos instrumentos de reconhecimento formal do Patrimônio Cultural,
com especial atenção aos processos de tombamento.
Convém reiterar os processos que culminaram no tombamento de terreiros nos
distintos âmbitos, os quais poderão subsidiar a análise de procedimentos técnicos
e administrativos, marcos legais, jurisprudência, instrumentos de gestão, entre
outras questões relevantes.
Ressalta-se, assim, a possibilidade da adoção de critérios mais flexíveis e ajustados
aos contextos locais, facultando-se às demais esferas as condicionalidades impostas
pelo Decreto Lei nº 25/1937, observada a legislação incidente nos respectivos
âmbitos, de modo a “se contrabalançar pesos e medidas historicamente existentes
na área do Patrimônio Cultural, incentivando a integração de entes federativos
e agentes sociais marginalizados no processo de preservação do Patrimônio”
(IPHAN, 2012:195).
Nessa direção, propõe-se a Associação Brasileira de Cidades Históricas (ABCH),
entre outras entidades congêneres, como instâncias importantes de articulação,
atentando-se para a presença de territórios de matriz africana e de terreiros nas
cidades mais antigas do país, eventualmente ambientados em áreas relevantes
à preservação de conjuntos e sítios urbanos tombados e/ou em processo de
tombamento, nas distintas esferas dos entes federados.
Deve-se chamar a atenção para os recursos e as políticas prioritárias inscritas
no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas,
bem como para as suas diretrizes de descentralização das ações desenvolvidas a
partir de recurso do Governo Federal.
20 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/Anais2_vol1_ForumPatrimonio_m.pdf,
acesso em 28/09/2017
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Considerando-se as obrigações constitucionais e o papel indutor do Governo
Federal na estruturação do SNPC, a realização de ações de capacitação, a
elaboração de materiais informativos e a pactuação de incentivos, humanos e
financeiros, poderão contribuir para ganhos de escala nas ações de preservação do
Patrimônio Cultural dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, nas
distintas esferas dos entes federados, tanto no que diz respeito ao reconhecimento
formal desse Patrimônio, quanto na construção de planos de gestão, promoção,
conservação e restauro desses bens.
Convém ponderar a realização de ações orientadas às lideranças, de modo o
fortalecer participação, monitoramento e o controle social, além de dirimir dúvidas
quantos aos procedimentos, obrigações e efeitos das políticas de reconhecimento
e preservação do Patrimônio Cultural, principalmente o tombamento.
Nesse contexto, o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (SINAPIR) poderá constituir-se como uma ferramenta importante para a
difusão e o suporte dessas ações.
Convém reiterar os demais instrumentos de reconhecimento formal do
Patrimônio Cultural, tais como Registro de Bens Culturais Imateriais, Chancela
de Paisagem Cultural, Inventário Nacional de Diversidade Linguística, Cadastro
de Sítios Arqueológicos, Valoração do Patrimônio Ferroviário, na sua eventual
interface com os bens culturais dos povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros, principalmente os territórios tradicionais e os espaços externos de uso
religioso e/ou comunitário.
Cumpre observar também o potencial de convergência com outras políticas, a
exemplo das políticas ambientais. Nessa perspectiva, o tombamento municipal da
“Pedra de Xangô”, em Salvador/BA, processo que também ensejou a constituição
da Área de Proteção Ambiental Municipal Assis Valente e o Parque em Rede Pedra
de Xangô, pode ser apontado como uma referência sugestiva.
II. Criação de Grupo de Trabalho Interministerial para Articulação das Políticas
de Reconhecimento dos Territórios Tradicionais
Recomenda-se a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial para a
articulação das políticas de reconhecimento dos territórios tradicionais.
Nesse tocante, convém observar a Ação Relacionada 2.30, associada ao Desafio
2 do II PLANSAN (2016-2019), de responsabilidade da SEPPIR, que orienta a
realização de ações nesse sentido21.
21 Desafio 2: Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva
rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e Comunidades Tradicionais e
outros grupos sociais vulneráveis no meio rural. Área Temática: Acesso à Terra e Gestão Territorial
Ação Relacionada 2.30: Articular as políticas públicas para reconhecimento de territórios tradi-
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Conforme buscou-se contextualizar, as políticas orientadas à garantia de domínio
e/ou resguardo da integridade física dos territórios tradicionais apresentam como
perspectiva principal o reconhecimento desses territórios como constitutivos do
Patrimônio Cultural do país. No entanto, deve-se chamar a atenção para o potencial
de outras políticas, principalmente as políticas ambientais, as quais remontam um
conjunto expressivo de reinvindicações, nos espaços e instância de participação e
controle social das políticas públicas.
Nas reuniões de oitiva para elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de Terreiros, as
lideranças corroboraram essa perspectiva, ressaltando-se os territórios tradicionais
como áreas de interesse socioambiental e o caráter preservacionista das práticas
de uso, manejo e gestão dos recursos naturais.
Destaca-se, assim, os povos e comunidades de matriz e de terreiros como os
principais responsáveis pela qualidade ambiental e pela presença de áreas verdes
em contextos muitas vezes marcados por grande degradação ambiental, conforme
observado no “Mapeamento dos Terreiros de Salvador” (SEMUR/CEAO, 2007),
que nos trouxe a seguinte reflexão:
O Mapeamento dos Terreiros em Salvador nos explicita também
uma dimensão das religiões de matrizes africanas pouco visível,
o seu comprometimento com a questão ambiental como uma
necessidade estratégica da própria sobrevivência das suas
práticas culturais. Para as religiões afro-brasileiras, as plantas
são imprescindíveis – Kosi ewe, Kosi Orixá – (“Sem folha, não
há Orixá”). Portanto, as matas e/ou as florestas são espaços
sagrados para o “povo de santo”. Na paisagem de alguns terreiros
integram matas e árvores fundamentais para a existência das
energias denominadas Orixás, Inquices, Voduns, Caboclos ou
Encantados, a depender da sua respectiva nação ou origem.
Embora boa parte das áreas verdes dos territórios urbanos
venha diminuindo ao longo do tempo, em virtude da especulação
imobiliária, são nas áreas de terreiros, ou de seus usos, que ainda
encontramos as poucas reservas de mata atlântica existente
em Salvador, ainda que estejam em permanente ameaça pela
concentração da população socialmente excluída em bairros
populares que crescem de forma densa e aleatória (Gilmar
Santiago, Secretário de Governo do Município de Salvador) 22.
cionais de matriz africana/terreiros, observando suas especificidades de comunidades negras urbanas e rurais, promovendo a soberania e a SAN, por meio da integração de políticas de inclusão
produtiva, cultural e regularização fundiária. Responsável: SEPPIR. (II PLANSAN, 2016-2019).
22 SANTIAGO, Gilmar. “Uma Ação de Valorização das Religiões de Matrizes Africanas”. In;
Mapeamento dos Terreiros de Salvador. SANTOS, Jocélio Teles dos (Coord.). (SEMUR/CEAO,
2007:05).
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Para além, ressaltou-se nas reuniões as práticas tradicionais de conservação e
de proteção das fontes de água como estruturantes para o debate sobre a escassez
dos recursos hídricos, entre outros saberes, manejos e práticas de fundamental
importância para a preservação do meio ambiente.
Recomenda-se, assim, análise do potencial de inclusão dos territórios tradicionais
e dos espaços externos de uso religioso e comunitário no rol de instrumentos,
planos e programas de recuperação, conservação e sustentabilidade do Ministério
do Meio Ambiente.
Convém chamar a atenção para análise e inclusão dos territórios tradicionais,
em áreas de influência direta e indireta de grandes empreendimentos e obras
e obras de infraestrutura, nas ações de compensação ambiental oriundas do
Licenciamento Ambiental. Para tanto, sugere-se a criação de normativos específicos
para os estudos de impacto ambiental e o desenvolvimento de ações mitigadoras
e compensatórias, não se devendo restringir tais questões à esfera do Patrimônio
Cultural.
Cumpre registar, por fim, a demanda pela a garantia de acesso aos espaços
ambientais externos, de uso tradicional e/ou comunitário, a exemplo das matas,
parques, reservas florestais, leito dos rios e demais locais de uso compartilhado,
reconhecendo-se a contribuição secular dos povos e comunidades na preservação
e no manejo sustentável dessas áreas.
II. Direitos Culturais e Patrimoniais
Em face da demanda pela criação de marcos legais para conferir direitos coletivos
a comunidades tradicionais sobre seus conhecimentos e expressões culturais,
conforme estabelece a Meta 4 do PNC, recomenda-se a criação de Grupo de
Trabalho, com a participação das lideranças de matriz africana e de terreiros, para
contextualização e análise de questões específicas afetas ao segmento.
Nesse contexto, sugere-se como subsídio o exame de normativos e de
direitos análogos no ordenamento jurídico brasileiro, o que poderá contribuir
coma identificação de temáticas pertinentes a esse debate, assim como para o
encaminhamento de soluções para as questões suscitadas.
Como exemplo, o uso de imagens e de expressões artísticas e culturais dos povos
indígenas é regulado pela Portaria nº. 177/2006 da FUNAI, a qual estabelece, entre
outros pontos, a necessidade de autorização do órgão federal para reportagens
jornalísticas e pesquisas, e prevê assistência da FUNAI, se solicitada, para autorizar
contratos de cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas, com o
propósito de respeitar os valores, criações artísticas e outros meios de expressão
cultural indígenas, bem como proteger sua organização social, costumes, línguas,
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crenças e tradições (Art. 1º).
No Brasil, o Artigo 5, Inciso X, da Constituição Federal de 1988, preceitua o
direto à imagem, o qual não dispõe de instrumento de regulamentação. Consoante
a hermenêutica jurídica, trata-se de um direito personalíssimo, que protege o
indivíduo quanto ao uso não autorizado de sua imagem, especialmente se lhe
atingir a respeitabilidade ou for destinado a fins comerciais. O direito à imagem
não se esgota no registro fotográfico ou audiovisual, abrangendo a voz, a silhueta
ou qualquer outro traço característico que permita reconhecer um indivíduo
especificamente. A proteção à imagem se dá tanto no plano moral, para proteger
a honra do indivíduo, como no plano econômico, possibilitando-se, por exemplo,
os contratos em torno do uso comercial da imagem de uma determinada pessoa.
Os direitos autorais se inserem nos direitos culturais previstos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que prevê em seu Artigo XXVII, 2: “Todo ser
humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de
qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor”.
No Brasil, os direitos autorais são previstos pela Lei 9.610/1998, tendo-se por
objeto de proteção a obra artística ou intelectual. Para serem assim consideradas,
as obras precisam cumprir dois requisitos básicos: a) encontrarem-se “expressas
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível” e
b) serem “criações do espírito”, ou seja, a expressão artística ou intelectual é,
necessariamente, criativa. Tal proteção independe de registro, que é facultativo.
O sujeito do direito é o autor da obra, que sobre ela possui direitos morais e
direitos patrimoniais. Entre os direitos morais encontram-se os referentes a ter
o autor o nome citado junto à obra, manter a obra fora de circulação ou mesmo
retirá-la de circulação se houver, por meio da utilização daquela obra, afronta à sua
reputação e imagem.
O direito patrimonial sobre a obra se fundamenta no direito de exclusividade na
exploração econômica da obra criativa, ou seja, somente o autor pode autorizar o
uso, comercial ou não, de sua obra. Essa exclusividade perdura por todo o tempo de
vida do autor e se prolonga por 70 anos após a sua morte. Tal patrimônio pertence
ao autor e a seus herdeiros, podendo ser transferido a outrem, por meio da cessão
dos direitos, que é o instrumento usualmente empregado pela indústria cultural,
e qualquer utilização da obra (reprodução, divulgação, tradução, interpretação,
radiodifusão, etc.), necessitará de autorização prévia e expressa do titular dos
direitos autorais.
Após esse período, a obra entra em domínio público, ou seja, passa a ser de uso
livre, observados os limites fixados para esse uso. No domínio público os direitos
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patrimoniais caducam, mas os direitos morais continuam vigentes, ou melhor, pelo
menos dois deles, o de autoria e o de manter a integridade da obra, cuja defesa
passa a ser responsabilidade do Estado (Art. 24 §2º).
Vale lembrar que, mesmo a obra estando em domínio público não
necessariamente é livre a reprodução ou utilização do suporte da obra. Além
dos direitos autorais, a legislação autoral abarca os direitos conexos ao autoral,
conferindo proteção também ao intérprete da obra (como atores e cantores), ao
fonograma e à radiodifusão.
Como exemplo, a obra de Machado de Assis está em domínio público, mas o
livro, com suas especificidades de escolha da fonte, editoração, projeto gráfico,
revisão das normas ortográficas, etc., também é protegido por direitos, o que
impede, por exemplo, a sua reprodução integral. As sinfonias de Villa Lobos estarão
em domínio público em 2030, mas não se pode copiar um CD do compositor,
uma vez que o seu fonograma é protegido. Essa proteção tem validade de 70
anos após a gravação, à transmissão ou à interpretação, conforme o caso. Logo,
somente as gravações de músicas de Villa Lobos realizadas enquanto ele estava
vivo é que poderão, em 2030, ser livremente utilizadas, reproduzidas, copiadas,
independentemente de autorização.
Há, portanto, diferentes direitos conferidos aos autores, aos intérpretes e às
empresas que operam as cadeias culturais. Tal profusão de direitos, exigindo-se
uma autorização prévia e expressa de cada titular de direitos, individualmente,
comprometeria a própria existência da indústria cultural, não fosse a forma de
gestão coletiva de direitos, feita por entidades específicas para esse fim.
No Brasil, a primeira entidade de gestão coletiva de direitos autorais é a
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais - SBAT, fundada por Chiquinha Gonzaga
em 1917 para gerir os direitos dos autores das peças encenadas nos teatros, e que
onze anos depois também passou a arrecadar os direitos de execução pública de
músicas nas rádios, tarefa que a partir de 1973 ficou a cargo do Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição – ECAD.
A gestão coletiva de direitos autorais permite, por exemplo, que emissoras de
rádio e TV paguem um valor definido, mensalmente, ficando autorizadas a utilizar
qualquer música que desejem, cabendo ao ECAD, no caso, repartir o dinheiro
arrecadado entre os titulares de direitos autorais e conexos, utilizando técnicas de
amostragem como critério de repartição. Além da radiodifusão, o ECAD arrecada
as execuções públicas de músicas, como festas, shows, música ao vivo, música
ambiente ou mesmo televisões em bares, restaurantes e consultórios médicos.
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No que se refere aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
parece-nos plausível que os seus conhecimentos e as suas expressões culturais
poderiam ser considerados “criações do espírito”, seja por conterem evidente
conteúdo intelectual e criativo, seja pela semelhança que apresentam com
as expressões artísticas ao usarem dos mesmos suportes (textual, musical,
coreográfico, visual, etc.). Apesar da enorme abrangência da Lei de Direitos
Autorais, os seus dispositivos não vêm sendo aplicados aos conhecimentos e
expressões culturais dos PCTs.
Nesse tocante, convém ponderar as dificuldades na atribuição da autoria, já que
tais expressões geralmente foram criadas há muito tempo e se desconhece o autor
originário ou, mais comumente, a tradição é uma multiplicidade de vozes, em que
é impossível identificar as contribuições individuais.
No que diz respeito a criação de um autor desconhecido, a Lei de Direitos
Autorais prevê, no Artigo 45, que ela pertence ao domínio público. No entanto,
também estabelece, no Artigo 40 que, na falta de um autor definido, os direitos
patrimoniais serão de quem publicar a obra. Tem-se, assim, uma situação curiosa
de que a obra esteja em domínio público somente enquanto não for publicada.
No Artigo 45, a Lei de Direitos Autorais faz uma separação entre o domínio público
e os “conhecimentos étnicos e tradicionais”, com o que exclui os conhecimentos
e as expressões culturais tradicionais de dentro do domínio público, ressalvando
que serão objeto de uma outra Lei, específica, ainda inexistente.
Assim como a legislação de direitos autorais, a Lei de Propriedade Industrial
(Lei 9.279/1996) também apresenta princípios e objetos de proteção pertinentes
à reflexão de problemas assemelhados. A Lei de Propriedade Industrial referese não só a patentes, mas também a indicações geográficas, ao uso indevido de
nomes e marcas, à proteção de segredos comerciais e dados confidenciais. Desse
modo, poderia ser utilizada, por analogia, como subsídio para o debate em torno
do resguardo de conhecimentos tidos como secretos e/ou restritos a iniciados. Os
nomes comerciais são protegidos por lei, especialmente as marcas consagradas,
mas o uso comercial de expressões dos povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros e mesmo o nome das suas etnias não encontra obstáculos, não
havendo tampouco mecanismo legais de repartição dos eventuais lucros advindos
desse uso.
Convém chamar a atenção para a Lei nº 13.123/2015, regulamentada pelo
Decreto nº 8.772/2016, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre
a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição
justa e equitativa dos benefícios derivados de exploração econômica, prevendo-se
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ainda consentimento prévio informado dos PCTs envolvidos. A referida legislação
pode ser considerada uma das mais avançadas no que diz respeito ao acesso e
proteção dos conhecimentos tradicionais, constituindo-se como um insumo
extremamente importante para o debate acerca da legislação por vir.
Conforme pretendeu-se argumentar, diante da demanda pela criação de marcos
legais para conferir direitos coletivos a comunidades tradicionais sobre seus
conhecimentos e expressões culturais, a análise de direitos análogos existentes no
ordenamento jurídico poderá contribuir para identificação de temáticas e itinerários
pertinentes a esse debate. Considerando-se a existência de proteção e garantias
aos criadores individuais, caberia, por exemplo, ao novo marco legal ocupar o vazio
normativo referente aos sujeitos coletivos criadores, complementando-se a atual
lei de Direitos Autorais.
No que se refere às expressões e aos conhecimentos tradicionais, há o desafio
de definição legal do objeto de proteção, o que poderá pautar-se pelas suas
características, pelos seus sujeitos, entre outras possibilidades.
Caso o objeto da proteção sejam as características desses conhecimentos
e expressões culturais, haverá a necessidade da construção de consensos e
definições. Há a possibilidade de definição a partir das suas características mais
amplas, gerais e inerentes, a exemplo da legislação autoral, ao definir genericamente
a obra intelectual, permitindo tantas interpretações quanto a jurisprudência assim
o permite; ou atrelando-se essa definição à exigência de registros e chancelas,
a exemplo da política de Registro do Patrimônio Cultural Imaterial, com o que
também se aproximaria da legislação da propriedade industrial, de registro de
patentes, entre outros dispositivos que constituem o complexo de processos do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
A delimitação da proteção legal pelo sujeito, por outro lado, debruça-se não na
caracterização do objeto, mas na dos sujeitos coletivos na qual o conhecimento e
a expressão incorrem ao longo do tempo. Caso essa fosse a opção, uma alternativa
possível seria utilizar-se das definições de PCTs constantes no Decreto 6.040/2007.
Evidentemente, todas essas questões demandam um grande esforço de
construção coletiva, com a ampla participação e o efetivo protagonismo dos povos
e comunidades tradicionais postulantes desses direitos, de modo que se buscou
aqui tão somente ilustrar e sugerir elementos para o subsídio desse debate.
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1.3. Promoção, Apoio e Fomento
Considerou-se, para fins desse documento técnico, como promoção, apoio
e fomento as políticas que fortalecem os vínculos dos povos e comunidades de
matriz africana e de terreiros com os seus territórios tradicionais, mas que não
necessariamente implicam na garantia do domínio e/ou no resguardo da integridade
física dos territórios tradicionais. Abrangem, portanto, o desenvolvimento de
ações e iniciativas diversas, em interface com a dimensão territorial, a exemplo
do fomento à economia solidária, da promoção dos bens culturais e simbólicos,
da realização de atividades formativas e educativas, do reconhecimento dos
trabalhos sociais e comunitários tradicionalmente desenvolvidos, entre outras
possibilidades.
Nessa perspectiva, é possível inferir que o pleno reconhecimento dos territórios
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros ancora-se em dois
princípios ou duas dimensões complementares. Por um lado, é preciso assegurar
o acesso e o resguardo da integridade física dos territórios tradicionais, adotandose medidas legais e administrativas necessárias ao seu efetivo acautelamento,
desenvolvendo-se, concomitantemente, ações de promoção, apoio e fomento aos
bens culturais e simbólicos e as práticas comunitárias e organizativas instituídas
nesses territórios.
Como exemplo, registra-se, no ano de 2014, o lançamento do 1º Prêmio
Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana
(Edital IPHAN/PNPI, nº. 001/2014), que teve como objetivo reconhecer premiar
ações de preservação, de valorização e de documentação do Patrimônio Cultural
dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, em razão da sua
originalidade, excepcionalidade ou caráter exemplar, orientando-se exclusivamente
as associações representativas do segmento.
O referido edital foi organizado em torno de categorias específicas, abarcando
linhas de ação e iniciativas diversas, a exemplo do fortalecimento de ofícios
tradicionais, da realização de inventários culturais e memoriais, do registro de
cânticos rituais, do desenvolvimento de ações educativas, da recuperação de
matas, entre outros23. Ao todo foram contempladas 31 iniciativas, totalizando o
montante de um (01) milhão de reais24.
Também merece destaque, no ano de 2014, o “Edital 001/2014 – Apoio
23 Para mais informações sobre o edital, conferir: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/
arquivos/Programa_Nacional_do_Patrimonio_Imaterial_2014_EDITAL.pdf
24 Para mais informações sobre as iniciativas premiadas, conferir: http://portal.iphan.gov.br/
uploads/ckfinder/arquivos/Edital_PNPI_2014_catalogo_dos_premiados_IPHAN_GFCA.pdf
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a Empreendimentos e a Redes de Economia Solidária de Matriz Africana” da
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes do Estado da Bahia (SETRE/
BA) que contemplou 34 projetos de entidades de matriz africana e de terreiros,
investindo nove milhões de reais e beneficiando mais de 100 empreendimentos
de economia solidária, a exemplo da implantação de sistemas agroecológicos
integrados, do fortalecimento de ofícios tradicionais, do fomento à núcleos de
produção e comercialização de artesanato, da estruturação de cooperativas, entre
outros.
Ressalta-se, assim, a política de editais de seleção pública como um importante
instrumento de apoio às inciativas do segmento, contribuindo-se para o
fortalecimento dos processos comunitários e organizativos em interface com a
dimensão territorial.
Nos espaços de participação e oitiva, os de editais de seleção pública vêm sendo
apontados como um dos principais mecanismos de democratização do acesso aos
recursos públicos, sobretudo os editais específicos, pautados em procedimentos
mais simplificados de inscrição, seleção, repasse e gestão dos recursos, que
impedem que os dispositivos de exclusão vigentes na sociedade comprometam
o acesso de pessoas físicas e de grupos informais oriundos do segmento. Nas
reuniões de oitiva para elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de Terreiros, as
lideranças corroboraram essa perspectiva.
Conforme pretende-se argumentar, a política de editais de seleção pública,
além de permitir o apoio direto às iniciativas do segmento, valorizando o seu
protagonismo e autonomia, apresenta vantagens comparativas em relação a outras
formas de estímulo e fomento, conforme contextualizaremos a seguir.
I. Editais de Seleção Pública
Os processos de seleção pública vêm se intensificando na última década, sendo
cada vez mais utilizados pelos órgãos públicos, instituições e empresas, públicas
e privadas, orientando-se ao conhecimento e seleção das melhores projetos e
iniciativas relacionados a determinadas temáticas ou a públicos específicos, entre
outros recortes e possibilidades.
De modo geral, caracterizam-se pelo uso de instrumentos de chamamento
público, estabelecendo-se regras, condicionalidades, objetos específicos, critérios
prévios de seleção, bancas julgadoras idôneas, ampla publicidade de todas as
suas etapas, pautando-se em mecanismos de transparência, logrando grande
aceitabilidade e credibilidade por parte do público participante.
No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
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os editais de seleção pública, organizados pelo poder público, permitem o
acolhimento de demandas e o atendimento qualificado às especificidades do
segmento, promovendo uma maior equidade e democratização das políticas de
promoção, apoio e fomento às iniciativas da sociedade.
Além de estimular e apoiar ações e projetos diretamente desenvolvidos pelo
segmento e pelas suas organizações representativas, os editais de seleção pública
apresentam-se como importantes canais de comunicação com a sociedade,
possibilitando um maior conhecimento e difusão das políticas e ações objetivadas
nos chamamentos públicos, com grande repercussão entre pessoas, grupos e
entidades que fazem parte das redes dos povos e comunidades de matriz africana
e de terreiros.
Deve-se também chamar a atenção para potencial formativo e de levantamento
de informações, o que abre espaço para adoção de roteiros e de formulários
concatenados com desenvolvimento de atividades educativas, com a explicitação
de direitos, conceitos, princípios e diretrizes da atuação do poder público, norteando
também a elaboração de diagnósticos, a avaliação de políticas, o levantamento de
dados para a construção de indicadores, a livre manifestação na identificação de
problemas e eventuais soluções, entre outras possibilidades.
Ressalta-se, ainda, possibilidade da criação de espaços para apresentação de
novas ideias, com a abertura de editais de estimulo a criatividade, diversidade,
protagonismo e autonomia propositiva.
Diante das múltiplas funcionalidades e possibilidades dos editais de seleção
pública, recomenda-se a sua ampla utilização nas ações de promoção, apoio e
fomento orientadas ao segmento.
Para um maior aproveitamento do seu potencial, sugere-se a criação de uma
agenda de trabalho para a qualificação e maior padronização dos formulários
de inscrição, em diálogo com órgãos que desenvolvem ações nessa perspectiva,
criando-se instrumentos para a sistematização das informações consignadas nas
inscrições e no acompanhamento dos resultados dessas ações.
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2. Acesso Universal à Alimentação
Adequada e Saudável
O caráter abrangente e intersetorial da SAN implica em grandes desafios de
mensuração e análise, estabelecendo-se, ao longo do tempo, diferentes arcabouços
conceituais e metodológicos para a contextualização da insegurança alimentar e
nutricional e a avaliação da realização progressiva do DHAA.
Inicialmente adotou-se, no âmbito do governo federal, quatro dimensões de
análise, com base nas orientações de Anne Kepple, pesquisadora vinculada à
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 25.
I. disponibilidade do alimento;
II. acesso (físico e econômico) ao alimento;
III. utilização dos nutrientes;
IV. estabilidade da disponibilidade, acesso e utilização do alimento.
Nesse esquema analítico, a disponibilidade relaciona-se à ações e condições
da produção suficiente de alimentos e, se preciso, a sua importação, acrescido
das condições de armazenamento e de distribuição dos mesmos. Por acesso
entende-se a capacidade de se obter os alimentos, em quantidade suficiente e
nutricionalmente adequados, respeitando-se o uso cultural e a aceitabilidade social
da sua obtenção. A utilização dos nutrientes refere-se ao aproveitamento biológico
dos alimentos. Essa dimensão engloba tanto o estado de saúde das pessoas
assistidas pelos programas sociais, quanto a situação microbiológica do alimento
e os riscos de contaminação químicos e físicos dos mesmos. A estabilidade liga-se
à temporalidade dessas três dimensões, relacionando-se a regularidade com que
essas ações atendem os grupos sociais contemplados pelas políticas públicas.
Essas quatro dimensões também podem ser associadamente analisadas por
meio de um eixo transversal, relativo ao seu contexto sócio organizacional,
caracterizado a partir de três níveis: o micro, entendido como nível individual ou
domiciliar; o meso, relacionado ao nível comunitário ou regional; e o macro que se
refere ao nível nacional ou ao contexto mundial.
A partir de uma iniciativa do CONSEA estabeleceu-se o “Grupo de Trabalho
25 Para mais detalhes sobre as contribuições de Anne Anne Kepple na construção de marcos
conceituais e metodológicos de análise da SAN no âmbito do governo federal brasileiro, conferir: O Estado de Segurança Alimentar e Nutricional. Um Retrato Multidimensional (FAO, 2014).
Disponível em: http://www.fao.org.br/download/SOFI_p.pdf
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de Indicadores e Monitoramento”, com representantes de diversos setores
governamentais, instituições de pesquisa e membros de organizações da sociedade
civil, que resultou na elaboração de uma nova matriz conceitual composta por sete
dimensões de análise, as quais foram ratificadas, pelo Decreto n.º 7.272/2010,
no monitoramento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(PNSAN).
I. produção de alimentos;
II. disponibilidade de alimentos;
III. renda e despesas com alimentação;
IV. acesso à alimentação adequada;
V. saúde e acesso à serviços de saúde;
VI. educação;
VII. políticas públicas, orçamento e direitos humanos.
Dessa maneira, uma série de questões precisam ser observadas no tocante ao
monitoramento da situação da SAN, avaliando-se desde as despesas e a renda
disponível para alimentação diária por parte de cada pessoa, família ou domicílio,
até a disponibilidade de alimentos nutricional e culturalmente adequados e o
próprio contexto nacional da produção suficiente de alimentos e, caso necessário,
a sua importação.
Tendo em vista a complexidade e o caráter abrangente da SAN, optou-se por
centrar o presente capítulo na compilação de informações e na elaboração de
subsídios para a adequação e o aprimoramento das políticas federais de garantia
de acesso universal à alimentação saudável. Tais políticas inserem-se no rol das
chamadas políticas sociais e de transferência de renda, com foco prioritário nas
famílias de baixa renda, principalmente aquelas em situação de pobreza e de extrema
pobreza, tidas como necessárias ao exercício dos direitos sociais fundamentais por
parte dessas famílias, incluindo-se o direito à alimentação saudável e adequada26.
Os estudos e a análise dos indicadores da situação nacional da SAN, obrigatórios
à elaboração dos Planos Nacionais de SAN27, atestaram o grande impacto positivo
26 O Decreto n.º 8.794 de 29 de junho de 2016, estabelece critérios para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até
R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), respectivamente.
27 Conforme determina o Artigo 19 do Decreto nº 7.272/2010, a contextualização e análise
da situação nacional da SAN constitui-se como como item obrigatório para a elaboração dos
Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) e devem ter como base as
sete dimensões de monitoramento estabelecidas pela PNSAN. Segundo informações constantes
no II PLANSAN (2016-2019), “o índice de insegurança alimentar grave, medido pelo IBGE, nas
Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs) em 2004, 2009 e 2013 apontou uma
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dessas políticas no combate a insegurança alimentar e nutricional, com destaque
para o Programa Bolsa Família (PBF), o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) e o Cadastro Único de Informações Sociais (CadÚnico), que concentra os
dados socioeconômicos das famílias de baixa e renda e é utilizado na seleção do
público-alvo de várias políticas sociais, incluindo-se o PBF.
No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, o
diagnóstico do seu efetivo acesso à alimentação saudável e adequada encontra-se
limitado pela escassez de informações, levando-se em conta as múltiplas dimensões
e determinantes estabelecidos para essa análise. No entanto, considerando-se os
indicadores de vulnerabilidade socioeconômica, constantes nos mapeamentos e
pesquisas atualmente disponíveis, é possível estimar o acesso insuficiente aos
alimentos entre as famílias oriundas do segmento.
Há, ainda, algumas pesquisas específicas, inscritas em universos relativamente
pequenos, que diagnosticaram a presença de insegurança alimentar e nutricional,
a partir da aplicação dos instrumentos metodológicos da Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar (EBIA)28.
Como exemplo, podemos citar uma pesquisa realizada pelo Centro Universitário
de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí, em parceria com o CONSEA/
PI, que avaliou a situação da SAN intrafamiliar das sacerdotisas e dos sacerdotes
de matriz africana e de terreiros, em Teresina/PI, por meio da EIBIA. A referida
pesquisa foi realizada no período de agosto de 2011 a julho de 2012, a partir
de uma amostra constituída por 137 casas ativas, identificando-se a presença de
insegurança alimentar (IA) em 79,6% do universo pesquisado, sendo 29,9% de IA
leve, 36,6% na forma moderada e 16,1% na grave.
A estudiosa Denise Ribeiro (2013) também aplicou, no ano de 2011, a EBIA
diminuição significativa deste índice entre 2004 e 2009, cuja média nacional reduziu-se de 6,9%
em 2004 para 3,2% em 2013” (CAISAN, 2016:16). Um dos principais fatores associados a essa
queda é a redução do índice de extrema pobreza no Brasil que passou de 7,6% em 2004 para
2,8% em 2014 e o de pobreza de 22,3% para 7,3% em 2014.
28 A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional (EBIA) é instrumento de pesquisa
que vêm sendo utilizado no diagnóstico da SAN, no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e
Esatística (IBGE), entre outros órgãos oficiais de pesquisa. Consiste na adaptação para o contexto
brasileiro de métodos de pesquisa e mensuração da SAN, ratificados pela comunidade científica
internacional. A EBIA prevê quatro categorias de classificação. A segurança alimentar se aplica a
domicílios que têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente. Já a insegurança alimentar (IA) pode ser leve, moderada ou grave. Ela é leve quando em
há preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro ou quando a qualidade
dos alimentos é considerada inadequada, com a aquisição de alimentos de baixa qualidade como
meio de não se comprometer o acesso a quantidade necessária. No caso da IA moderada, ela
está presente quando se verifica a redução quantitativa de alimentos entre adultos. Já a IA grave
é constatada com a redução quantitativa de alimentos entre crianças e quando há a presença de
fome (quando alguém fica o dia inteiro sem comer pela inexistência de meios de obtenção dos
alimentos).
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junto aos zeladores de 21 terreiros de candomblé [Kandombele] da região de Novo
Alagados, Salvador/BA, verificando a percepção da presença de IA em 75% do
universo pesquisado, sendo 22,2% de IA leve, 22,2% na forma moderada e 55,5%
na grave.
A pesquisa “Mapeando o Axé – Pesquisa Socioeconômica e Cultural das
Comunidades Tradicionais de Terreiro” (MDS/UNECO, 2010-2011), não procedeu
a aplicação dos instrumentos da EBIA, de caráter domiciliar, mas levantou
elementos importantes para a contextualização do acesso aos alimentos por parte
do segmento.
Um dos principais objetivos dessa pesquisa foi avaliar a distribuição comunitária
de alimentos pelos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros nas
Capitais e RMs dos Estados do Pará, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, identificando-se como principal recurso disponível a esse fim a renda das
lideranças das 4.045 casas mapeadas. Para além, verificou-se que 95% dessas
casas realizam distribuição de alimentos, sendo que 47% fazem-no diariamente.
Com relação ao rendimento médio mensal das lideranças das casas mapeadas,
observou-se que 46,9% recebem até um salário mínimo (SM) e 28,9% recebem
entre um e dois. Esses números indicam universos marcados por baixas condições
socioeconômicas, o que pode ser considerado um indicativo da presença de
insegurança alimentar e nutricional. Os dados sobre a preocupação com os
alimentos corroboraram o acesso insuficiente aos alimentos. Tendo-se como
referência os últimos três meses, 23% das lideranças declararam preocupação
com a falta de alimentos para distribuição antes de se poder comprar mais e 14%
se viram obrigados a interromper a distribuição por falta de alimentos.
Reitera-se, assim, os fatores relacionados à renda como elemento importante
para a avaliação da presença da insegurança alimentar e nutricional, seja na
alimentação intrafamiliar, seja na manutenção das atividades sócio assistenciais
tradicionalmente desenvolvidas.
Nesse tocante, cumpre chamar a atenção para o caráter complementar dos
resultados alcançados em diferentes contextos investigativos. Por um lado,
observou-se a existência de famílias oriundas do segmento em situação de
insegurança alimentar e nutricional, conforme diagnosticado em pesquisas
específicas, inscritas em universos particulares. Por outro, verificou-se o acesso
insuficiente aos alimentos na realização de trabalhos sociais que abrangem públicos
diversos, a exemplo das pessoas em situação de rua e das famílias carentes do
entorno, podendo-se, inclusive, abarcar as famílias mais pobres, adeptas à casa,
em situação de insegurança alimentar e nutricional.
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Nas reuniões de oitiva para a elaboração do II Plano Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de
Terreiros, as lideranças corroboraram essa perspectiva, ressaltando a existência de
adeptos e de casas tradicionais com recursos alimentares extremamente escassos,
principalmente os terreiros pequenos e de culto doméstico, assim como a presença
constante pessoas carentes que têm nas casas de matriz africana e de terreiros a
sua principal referência de acolhimento e acesso à refeições e alimentos.
O Cadastro Único de Informações Sociais (CadÚnico) também dispõe de
informações importantes para a análise da situação da SAN dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros.
No ano de 2010, com a implantação da Versão 7 do CadÚnico, iniciou-se o
processo de informatização e de identificação das famílias oriundas dos chamados
Grupos Populacionais Específicos e Tradicionais (GTPEs), entre os quais as famílias
pertencentes a “Comunidade de Terreiro”29.
O CadÚnico tem como foco as famílias cuja faixa de renda vai de até meio
salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos por família. Todas as
famílias preenchem as mesmas informações cadastrais. A única diferença é que as
famílias GPTEs se autoidentificam em campos pré-determinados a esse fim, o que
possibilita a análise do perfil socioeconômico específico desses grupos30.
A gestão do cadastro é feita de forma compartilhada entre a União e os entes
federados, sendo o levantamento das informações e a alimentação do cadastro de
competência dos Municípios aderidos ao CadÚnico31. A partir da implantação da
Versão 7 do CadÚnico, foram realizadas ações de capacitação dos entrevistadores
responsáveis pela inclusão cadastral de famílias de GPTEs, além de campanhas
de mobilização e de sensibilização para que as gestões municipais do CadÚnico
incorporassem às suas rotinas o trabalho com essas famílias.
Segundo informações disponíveis no SISPLANSAN, ao longo de 2012,
consolidou-se a informatização do novo sistema operacional, que tornou on-line
as rotinas municipais de cadastramento das famílias, implantando-se a Versão 7 do
CadÚnico em praticamente todos os Municípios32.
29 Até então apenas as famílias indígenas e quilombolas eram autoidentificadas no âmbito
do cadastro. O novo formulário possibilitou a identificação de 17 GPTEs, abrangendo, além de
populações tradicionais, as famílias em situações conjunturais, muitas vezes transitórias, mas que
constituem uma forma específica de viver e/ou são alvo de preconceitos e/ou vulnerabilidades
em função de determinada conjuntura.
30 No caso dos povos indígenas e dos quilombolas há o levantamento de algumas informações
específicas. As famílias indígenas devem informar, obrigatoriamente, a sua etnia, se reside ou não
em Terra Indígena, e, em caso afirmativo, o nome da terra em que vive. As famílias quilombolas
devem informar o nome da sua comunidade.
31 Conforme o Artigo 6º do Decreto nº 6.135/2007, que regulamenta o CadÚnico.
32 O SISPLANSAN é a principal ferramenta de acompanhamento da execução das metas do
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Nesse mesmo período, também foram realizadas ações de capacitação com
foco específico na identificação e abordagem dos GTPEs nos Estados, envolvendo
o treinamento de agentes multiplicadores para o repasse aos Municípios33.
Outro marco importante foi a instituição do “Plano Brasil Sem Miséria”, pelo
Decreto n.º 7.492, de 2 de junho de 2011, que estabeleceu o CadÚnico como
instrumento básico na identificação do público e no planejamento das ações de
superação da extrema pobreza. No bojo das ações do Plano Brasil Sem Miséria, foi
elaborada a estratégia “Busca Ativa” que norteou e intensificou o papel indutor do
Estado no alcance das políticas sociais pelas famílias de baixa renda, prioritariamente
as extremamente pobres, pactuando-se, nesse contexto, um maior engajamento
dos Estados e dos Municípios na inclusão e na correta identificação das famílias
dos GPTEs.
Como ação de suporte foi lançado, em setembro de 2012, o “Guia de
Cadastramento de Grupos Populacionais Específicos”. O referido Guia possui
uma introdução e capítulos referentes aos GPTEs, entre os quais, as famílias
pertencentes a Comunidade de Terreiro. Também foram elaborados o “Guia de
Cadastramento de Famílias Quilombolas”, o “Guia de Cadastramento de Famílias
Indígenas”, em 2008, e o “Guia de Cadastramento para Pessoas em Situação de
Rua, em 2009”. Esses guias são distribuídos a todos os entrevistadores e instrutores
quando fazem capacitação para atuar no CadÚnico.
Os anos de 2013, 2014 e 2015 foram marcados pela disseminação da estratégia
da Busca Ativa, com a divulgação do arcabouço de orientações para a inclusão dos
GTPEs, construído ao longo dos anos. Como resultado, até o mês de novembro
de 2015, haviam sido identificadas 1.911.011 milhão de famílias de GPTEs, o que
significou um aumento de mais de sete vezes em relação a janeiro de 2012, quando
havia 266.625 mil famílias cadastradas34.
Em janeiro de 2017 foi disponibilizado, a pedido, via comunicação eletrônica,
pela SEPPIR, informações extraídas da base de microdados do CadÚnico, até então
indisponíveis para consulta pública. Foram encaminhados parte dos microdados
do Formulário Principal de Cadastramento, filtrados para famílias pertencentes
a Comunidade de Terreiro, de forma desvinculada das informações de caráter
pessoal e confidencial.
PLANSAN, onde semestralmente ou anualmente, os órgãos federais integrantes CAISAN prestam
informações sistematizadas sobre a execução das suas respectivas metas. Disponível em: https://
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/plansan/auth.php
33 Foram realizadas, em 2012, seis capacitações, nos estados de Minas Gerais, Amazonas,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Maranhão, que somadas às realizadas em 2011,
perfizeram o total de 25 estados e Distrito Federal capacitados. O único Estado que não realizou
a capacitação foi Amapá.
34 Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/plansan/auth.php acesso em 25/07/2017.
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Consoante os dados encaminhados, em janeiro de 2017 estavam cadastradas
5.089 famílias pertencentes a Comunidade de Terreiro. Entre essas, 285 estavam
simultaneamente identificadas como oriundas de comunidade quilombola
(aproximadamente 6% desse universo).
No âmbito do Produto 3, procedeu-se à análise desses dados, verificando-se que
as famílias pertencentes à Comunidade de Terreiro representam 0,3% do universo
de famílias de GPTEs e 0,02% do total de famílias cadastradas no CadÚnico.
Com efeito, a escassez de informações socioeconômicas sobre universo das
famílias dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros comprometem
o exame rigoroso quanto a sua representatividade no CadÚnico. No entanto,
considerando-se os indicadores de vulnerabilidade socioeconômica atualmente
disponíveis, é possível estimar a sub-representação das famílias oriundas do
segmento.
Como exemplo, podemos citar a pesquisa “Mapeando o Axé – Pesquisa
Socioeconômica e Cultural das Comunidades Tradicionais de Terreiro” (MDS/
UNECO, 2010-2011) que identificou 46,9% das lideranças com rendimento mensal
de até um salário mínimo. Embora a publicação dos resultados dessa pesquisa
não apresente informações sobre a situação intrafamiliar dessas lideranças, os
dados levantados sugerem a existência de baixas condições socioeconômicas no
universo pesquisado.
Convém destacar, para além das políticas de alívio imediato da fome orientadas
a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, principalmente o PBF, a
existência de outras políticas, acessadas por meio do CadÚnico, nas três esferas de
governo, que contemplam famílias situadas em outras faixas de renda, a exemplo
do Programa Minha Casa Minha Vida35.
Nessa perspectiva, vale mencionar que, entre as 5.089 famílias pertencentes
a Comunidade de Terreiro, apenas 12 não são comtempladas pelo PBF, muito
provavelmente, porque não atendem às condicionalidades do programa, sendo o
seu cadastro possivelmente realizado para o acesso a outras políticas sociais.
Destaca-se, assim, 5.077 famílias pertencentes a Comunidade de Terreiro como
beneficiárias do PBF, o que representa 99,76% do universo as famílias oriundas
do segmento cadastradas no CadÚnico. Comparando esse número com o total
de famílias atendidas pelo PBF, em dezembro de 2015, é possível estimar que as
famílias pertencentes à Comunidade de Terreiro representam aproximadamente
35 O Decreto n.º 8.794 de 29 de junho de 2016, estabelece critérios para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até
R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), respectivamente
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0,04% do universo total de famílias comtempladas no PBF36.
Diante do histórico de preconceito, racismo institucional e intolerância religiosa
sofrido pelo segmento, convém ponderar a possibilidade de imprecisão desses
números, com a não identificação de famílias pertencentes a Comunidade de
Terreiro no preenchimento das informações cadastrais. A pesquisa “Mapeando
o Axé – Pesquisa Socioeconômica e Cultural das Comunidades Tradicionais de
Terreiro” (MDS/UNECO, 2010-2011) apresenta indícios nesse sentido. Os dados
levantados nessa pesquisa indicam que 35% das lideranças entrevistadas na RM
de Recife e 27% na RM de Belém declararam ser atendidas pelo PBF, totalizando,
aproximadamente 735 lideranças contempladas com o benefício. Os dados do
CadÚnico, encaminhados pela SEPPIR, em janeiro de 2017, indicam que os estados
do Pará e Pernambuco totalizaram, juntos, 727 cadastros, o que evidencia grande
disparidade entre essas duas fontes de informação.
No ano de 2013, o Governo Federal e a Prefeitura de Salvador/BA, em parceria
com a Associação Afro Ameríndia, realizou o Programa “Axé Comunidade”,
desenvolvendo-se ações de Busca Ativa para a inclusão cadastral de famílias de
baixa renda oriundas do segmento, entre outras atividades.
Segundo informações do Diário Oficial do Município de Salvador (Ano XXVI, de
20 de dezembro de 2013), o Programa logrou um salto quantitativo na inclusão
dessas famílias, cadastrando 908 famílias em 32 comunidades, sendo que, até
então, apenas 90 famílias oriundas do segmento estavam cadastradas no CadÚnico,
no município de Salvador/BA37.
Com efeito, os resultados extremamente significativos dessa ação fazem
Programa “Axé Comunidade” uma importante referência para um maior alcance
cadastral das famílias de baixa renda oriundas do segmento, devendo-se, inclusive,
avaliar as possibilidades de reedição e de replicação das estratégias utilizadas. No
entanto, o exame desses resultados corrobora os indícios de imprecisão cadastral.
A partir das informações encaminhadas pela SEPPIR, foi possível analisar
a evolução cadastral das famílias pertencentes a Comunidade de Terreiro no
CadÚnico, observando-se, nos anos de 2013 e 2014, o maior número de cadastros
efetivados, conforme ilustra o gráfico abaixo.

36 Consoante informações dipsoníveis II PLANSAN (2016-2019), em dezembro de 2015 foram
atendidas pelo PBF 13.936.791 famílias.
37 Fonte: http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/DOM/20131220.pdf acesso
29/09/2017.
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*Valores de Referência:
2001

24

2005

91

2009

203

2013

843

2002

602

2006

319

2010

234

2014

665

2003

573

2007

253

2011

179

2015

349

2004

169

2008

206

2012

313

2016

66

TOTAL: 5089

Ressalta-se, assim, no ano de 2013, apenas na cidade de Salvador/BA,
informações sobre a inclusão cadastral de 908 famílias oriundas do segmento, ao
passo que as informações constantes na base de microdados do CadÚnico indicam
a efetivação de 843 cadastros de famílias pertencente a Comunidade de Terreiro,
em todo o território nacional.
Deve-se chamar a atenção para os esforços de atualização cadastral, com
a implantação da Versão 7 do CadÚnico, quando se iniciou a identificação das
famílias pertencentes a Comunidade de Terreiro. Nesse sentido, é possível indicar
pelo menos 2.440 atualizações, considerando-se apenas os cadastros efetivados
entre 2001 e 2009, o que evidencia a inclusão de 2.649 famílias oriundas do
segmento, a partir da implantação da Versão 7 do CadÚnico, ora em operação.
Cumpre destacar também a crescente queda na inclusão de famílias pertencentes
a Comunidade de Terreiros, a partir de 2013, ano que logrou o maior número de
cadastros de famílias oriundas do segmento. Observou-se, em relação a 2013,
queda de 92% no número de cadastros no ano de 2016.
Além das políticas sociais e de transferência de renda, acessadas por meio do
CadÚnico, observou-se a existência de uma ação específica orientada a garantia
de acesso universal à alimentação adequada e saudável. Trata-se da Ação de
Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos (ADA), considerada
de caráter emergencial, não condicionada ao CadÚnico, que visa garantir a
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suplementação alimentar de grupos específicos, em situação de vulnerabilidade
social, por meio da distribuição regular de cesta alimentos, contendo itens básicos
da tradição alimentar das famílias brasileiras38.
Desde 2003, o MDSA, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB), executa a ADA, conforme o Termo de Cooperação nº 001/2013 que
esteve vigente até 31 de julho de 2016.
A ADA também conta com a parceria de órgãos públicos federais afetos às
populações beneficiárias, responsáveis pelo estabelecimento de critérios de
elegibilidade e interlocução com as famílias contempladas, entre outras atribuições.
No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana de terreiros, a
inclusão do segmente se deu no ano de 2005, quando se estabeleceu uma parceria
com a SEPPIR, mediante a celebração de Termos de Cooperação com a CONAB39.
Tal inclusão considerou, entre outros fatores, a interface e os trabalhos sociais
tradicionalmente desenvolvidos pelo segmento em comunidades marcadas pela
escassez de alimentos e baixas condições socioeconômicas. Buscou-se, desse
modo, contemplar famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, por
meio das casas e das lideranças de matriz africana e de terreiros.
Ressalta-se, assim, a importância da ADA para maior visibilidade e reconhecimento
por parte do Governo Federal do protagonismo dos povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros na promoção da SAN em contextos de grande vulnerabilidade.
Para além, a inclusão do segmento também impulsionou a criação de espaços de
articulação e de diálogo continuado com o poder público, com destaque para a
instituição dos Comitês Gestores Estaduais da Ação de Distribuição de Alimentos
para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (CGMAFs).
Consoante as informações reunidas na publicação “Balanço das Ações do Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PLANSAN 2012-2015” (CAISAN,
2014), 14.700 mil famílias eram contempladas pela ADA, por meio dos povos
e comunidades de matriz africana e de terreiros, totalizando 63.480 cestas de
alimentos por ano.
Com a extinção da Ação Orçamentária 2792 (ADA), no PPA (2016-2019) e
criação do Plano Orçamentário Distribuição de Alimentos à Grupos Populacionais
Específicos (GPTEs), dentro da Ação Orçamentária 2798 – do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), no segundo semestre de 2016 a aquisição dos
38 Cestas de alimentos geralmente contendo arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo de soja,
farinha de mandioca, fubá, flocos de milho e leite em pó e fubá, com pequenas variações regionais.
39 Devido ao caráter continuado da ação, foram celebrados Termos de Cooperação ao longo da
vigência da ADA.
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alimentos da ADA passou a ser realizada exclusivamente pelo Programa de
Aquisição de Alimentos, por meio de suas modalidades.
No ano de 2017 a ADA foi suspensa, prevendo-se a sua reativação após
a construção de Termo de Execução Descentralizada (TED) que substituirá o
Termo de Cooperação nº 001/2013, atualmente extinto. Pretende-se, ainda, a
elaboração de um novo fluxo operacional que estabelecerá novos parâmetros para
o atendimento das famílias indicadas pelos órgãos parceiros, além da construção
de indicadores e novos instrumentos de monitoramento da ADA.
Nas reuniões de oitiva para elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de Terreiros, as
lideranças criticaram a ausência de informações sobre a extinção da ADA,
manifestando grande preocupação quanto a uma eventual exclusão do segmento,
assinalada pelos técnicos do MDSA presentes nessas reuniões.
Ponderaram que as cestas de alimentos, além de atender as famílias carentes
do entorno, também eram distribuídas para as famílias de baixa renda oriundas
do segmento, principalmente aquelas vinculadas as casas pequenas e terreiros de
culto doméstico, extremamente vulneráveis.
Refletiu-se também que a interrupção da ação não só comprometeu o acesso
aos alimentos pelas famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional,
como acabou por se constituir também como um fator de enfraquecimento e
desmobilização das redes de matriz africana e de terreiros que vinha sendo tecidas
nesse âmbito, incluindo-se as articulações e diálogo junto ao poder público,
possibilitados pela existência da ação.
No que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), as bases
de dados do Ministério da Educação e das suas unidades vinculadas não dispõem
de informações sobre o atendimento dos estudantes oriundos do segmento.
Trata-se, todavia, de um Programa de caráter universal, que contempla todos os
estudantes da rede de educação básica (educação infantil, ensino fundamental,
ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas
e em escolas filantrópicas e/ou comunitárias, conveniadas com o poder público40.
Convém registrar a existência de cálculo diferenciado de per capita da merenda
escolar para populações específicas, adotados apenas para os povos indígenas e
as comunidades quilombolas. Há, inclusive, no CONSEA, demanda pela criação
40 O PNAE consiste na transferência de recursos financeiros da União, de natureza suplementar, para a garantia do mínimo de uma refeição diária aos estudantes beneficiários. O valor
repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo
com a etapa e modalidade de ensino, sendo atualmente estabelecido pela Resolução n.º 1, de 8
de fevereiro de 2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
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de um Grupo de Trabalho sobre Alimentação Escolar, População Negra e PCTs, no
âmbito do FNDE, com vistas à elaboração de proposta para a ampliação do atual
espoco do per capita diferenciado, de modo a contemplar todos os PCTs41. Para
tanto, reivindica-se o levantamento de informações específicas sobres os PCTs
pelo Censo Escolar, objetivando-se o atendimento dessa demanda e o acolhimento
dos PCTs nos demais programas e ações voltadas a populações especificas42.
Reitera-se, por fim, a disponibilidade de renda como um elemento importante
para a garantia do acesso universal à alimentação saudável e adequada. Nessa
perspectiva, considera-se o conjunto de políticas que atuam nesse sentido como
estruturantes para a garantia desse acesso, a exemplo do PBF, da valorização do
salário mínimo, do seguro-desemprego, dos benefícios previdenciários, da garantia
do direito constitucional à imunização do IPTU, do fomento ao empreendedorismo
de matriz africana e de terreiros, entre outros.
Assim, após essa rápida contextualização sobre o acesso dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiro às políticas de acesso universal à
alimentação saudável e adequada, apresentaremos, a seguir, nossas sugestões
e subsídios para o aprimoramento e adequação das políticas identificadas nesse
âmbito.
I. Cadastro Único de Informações Sociais (CadÚnico)
Desde de 2011 o Governo Federal, em parceria com os entes federados, vem
desenvolvendo, no âmbito da estratégia da Busca Ativa, diversas iniciativas para
um maior alcance do CadÚnico entre as famílias oriundas do chamados Grupos
Populacionais Específicos e Tradicionais (GTPEs), entre os quais as famílias
pertencentes a Comunidade de Terreiro.
Segundo informações disponíveis no SISPLANSAN, como resultado, até o mês
de novembro de 2015, haviam sido identificadas 1.911.011 milhão de famílias de
GPTEs, o que significou um aumento de mais de sete vezes em relação a janeiro
de 2012, quando havia 266.625 mil famílias cadastradas43.
Em que se pesem os avanços da estratégia da Busca Ativa, no que diz respeito
ao povos e comunidades de matriz africana e de terreiros os baixos resultados
41 Conforme informações encaminhadas pela Secretaria Executiva do CONSEA, via comunicação eletrônica, a referida demanda foi elaborada pela Comissão Permanente 5 – SAN de Populações Negras e Povos e Comunidades Tradicionais, do CONSEA, no biênio 2014-2015.
42 O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o
mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro. É coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério
da Educação (MEC), sendo realizado, em regime de colaboração, com as Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação, envolvendo a participação de todas as escolas públicas e privadas do
país.
43 Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/plansan/auth.php acesso em 25/07/2017.
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alcançados indicam a necessidade de intensificação e/ou de adequação para uma
maior inclusão do segmento.
Consoante as informações encaminhadas pela SEPPIR, em janeiro de 2017,
haviam sido cadastras apenas 5.089 famílias pertencentes a Comunidades de
Terreiro. Considerando-se que o cadastro diferenciado de GPTEs teve início
apenas em 2010, contata-se um alcance ainda menor, com a inclusão de apenas
2.649 famílias oriundas do segmento em todo o território nacional, excluindo-se
os cadastros efetivados entre 2001 e 2009.
Observou-se, ainda, a crescente queda na inclusão cadastral de famílias oriundas
do segmento a partir de 2013, ano que logrou o maior número de cadastros de
famílias pertencentes a Comunidade de Terreiro. Registrou-se, em relação a 2013,
queda de 92% no número de cadastros no ano de 2016.
Com efeito, a escassez de informações socioeconômicas sobre universo das
famílias dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros compromete
o exame rigoroso quanto a sua representatividade no CadÚnico. No entanto,
comparando esses números com os indicadores de vulnerabilidade socioeconômica
atualmente disponíveis, é possível afirmar a sub-representação do segmento no
CadÚnico.
Observou-se, ainda, indícios de imprecisão cadastral no sentido da não
identificação de famílias pertencentes a Comunidade de Terreiro no preenchimento
das informações cadastrais.
Nas reuniões de oitiva para a elaboração do II Plano Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e
de Terreiros, as lideranças ponderaram a ineficácia das ações de capacitação dos
entrevistadores responsáveis pela inclusão cadastral das famílias, avaliando-se o
racismo institucional como principal barreira para o acesso às políticas baseadas
no CadÚnico. Consoante as lideranças, grande parte das famílias oriundas do
segmento desconhecem o rol de políticas que podem ser acessadas por meio do
CadÚnico, sabendo-se apenas que o cadastro é utilizado como meio de acesso
ao PBF, não havendo o repasse dessas informações, principalmente por parte das
gestões municipais do CadÚnico.
Refletiu-se também a inexistência de informes ou de campanhas direcionadas
ao segmento quanto a importância de se proceder a correta identificação cadastral
no CadÚnico, de modo a possibilitar um maior conhecimento e a obtenção de
dados socioeconômicos sobre essas famílias. Nesse contexto, ponderou-se o
racismo institucional como um elemento estruturante e estruturador das relações
com o poder público, o que inibe e desmotiva a autoidentificação das famílias.
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Considerando-se os tímidos resultados das ações de capacitação e treinamentos
dos entrevistadores responsáveis pela inclusão cadastral das famílias, sugere-se o
desenvolvimento de ações e campanhas com foco prioritário nas lideranças e nas
organizações representativas do segmento, no âmbito da Busca Ativa, tanto no
que se refere ao cadastramento de novas famílias, quanto na eventual revisão
cadastral das famílias que não realizaram a autoidentificação.
Deve-se, inclusive, avaliar a pertinência de uma campanha nacional, a exemplo
das campanhas de incentivo a autodeclaração no Censo do IBGE, orientadas aos
adeptos das religiões de matriz africana e de terreiros, realizadas em 2010.
Segundo as lideranças, dificilmente as famílias de matriz africana e de terreiros se
sentirão suficientemente seguras e confortáveis para proceder a autoidentificação
a partir de orientações de pessoas externas à comunidade. Ressaltou-se, assim, o
trabalho junto às lideranças, nos territórios tradicionais, como procedimento mais
adequado às especificidades do segmento para um maior alcance cadastral das
famílias pertencentes a Comunidade de Terreiro. Nessa perspectiva, a realização
de mutirões de cadastramento nos territórios tradicionais, a exemplo do realizado
em Salvador/BA, no âmbito do Programa Axé Comunidade, apresenta-se como
estratégia com grande potencial de eficácia.
Recomenda-se, ainda, a elaboração de materiais informativos para o suporte
dessas ações, orientados ao segmento, em linguagem adequada, com informações
sobre o rol de políticas acessadas pelo CadÚnico, a importância da autoidentificação
para a análise do perfil socioeconômico dos GPTEs, o caráter confidencial e
sigiloso das informações pessoais, entre outras questões, elaborando-se planos e
estratégias de distribuição, ajustados aos contextos locais, a partir das definições
e orientações indicadas pelas lideranças.
Convém avaliar a possibilidade de criação de Comissões ou de Comitês, entre
outras instâncias congêneres, em âmbito municipal, para a articulação e o suporte
dessas atividades e maior proximidade e interlocução das lideranças com as
gestões municipais do CadÚnico.
Nas reuniões de oitiva para elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de Terreiros, as
lideranças ponderaram a necessidade do desenvolvimento de ações específicas
orientadas as famílias de baixa renda do segmento.
Nesse contexto, destacou-se a meta prevista no I Plano Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz
Africana (2013-2015), no Eixo 3, que objetivava disponibilizar 300 kits de
equipamento para as cozinhas das casas tradicionais de matriz africana, pelo MDS,
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a qual não se realizou.
Sugere-se, assim, a realização de editais de seleção pública às famílias cadastradas
no CadÚnico, a exemplo da disponibilização de kits de equipamento para as
cozinhas, de modo a apoiar as famílias mais vulneráveis do segmento. Para além,
esses editais também poderão se constituir como estratégias importantes para
um maior conhecimento e difusão das diretrizes e políticas baseadas CadÚnico,
estimulando-se a autoindentificação dessas famílias.
Deve-se considerar também a possibilidade da realização de levantamento de
informações no formulário de inscrição desses editais, abordando-se as dificuldades
eventualmente enfrentadas para se proceder à autoidentificação, como se deu o
acesso às informações, o contexto do cadastramento, as formas de abordagem
dos entrevistadores, entre outras possibilidades, contribuindo-se para elaboração
de estratégias futuras para um maior alcance cadastral do segmento.
II. Ação de Distribuição de Alimentos
Convém reiterar a solicitação das lideranças para a sua reinserção entre os
beneficiários da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA).
Nas reuniões de oitiva para elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana e de Terreiros, as
lideranças criticaram a ausência de informações sobre a extinção da ADA,
manifestando grande preocupação quanto a uma eventual exclusão do segmento,
desconhecendo-se os critérios utilizados para fim do recebimento das cestas de
alimentos, principalmente diante da persistência do quadro de vulnerabilidade e
de escassez de alimentos, agravados nos últimos anos.
Conforme já ressaltado, as cestas de alimentos, além de atender as famílias
carentes do entorno, também eram distribuídas para as famílias de baixa renda
oriundas do segmento, principalmente aquelas vinculadas as casas pequenas
e terreiros de culto doméstico, extremamente vulneráveis. Comprometeu-se,
portanto, não apenas o acesso aos alimentos pelas famílias beneficiárias em
situação de insegurança alimentar e nutricional, como acabou por se constituir
também como um fator de enfraquecimento e desmobilização das redes de matriz
africana e de terreiros, incluindo-se as articulações e diálogo junto ao poder
público, possibilitados pela existência da ação.
Diante dos inúmeros casos de violência, vandalismos e atendados contra as
pessoas e as casas tradicionais de matriz africana de terreiros, principalmente
aquelas situadas em comunidades de baixa renda nas grandes metrópoles urbanas,
deve-se avaliar o retorno da ADA como instrumento de apoio e fator de inibição
dos recentes episódios de violência que vem se intensificando e espraiando-se

226

pelo país. Trata-se de uma conjuntura extremamente crítica de violação de direitos,
que requer, em caráter emergencial, a conjunção de esforços para reversão desse
quadro44.
Outrossim, os povos e comunidades de matriz africana e de terreiros poderiam
ser comtemplados como beneficiários consumidores do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA), a partir da sua inclusão no rol de entidades da rede
socioassistencial receptoras de alimentos advindos do PAA, principalmente no
âmbito da modalidade Compra com Doação Simultânea.
A Compra com Doação Simultânea tem como finalidade o atendimento de
demandas locais de suplementação alimentar, realizada pelas das entidades da
rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição
(Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos) e, em
condições específicas, definidas pelo Grupo Gestor do PAA, da rede pública e
filantrópica de ensino.
Constituem-se como atribuições do Gestor do PAA a fixação dos preços
praticados na compra dos produtos, sendo para isso consideradas as diferenças
regionais e a realidade da agricultura familiar, a fixação dos limites, a definição das
regiões prioritárias para implementação do programa, assim como as condições de
doação ou da venda dos produtos e toda a regulamentação do programa.
No entanto, as condicionalidades impostas ao enquadramento como Unidade
Recebedora comprometem essa possibilidade, se fazendo necessária a inscrição
junto aos Conselhos Municipais de Assistência Social e o atendimento ao Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), que estabelece o
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação45.
O MROSC estabelece uma série de condições para o estabelecimento de parceria
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, as quais não
contempla as especificidades dos povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros, a exemplo da inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
44 O ano de 2017 vêm sendo marcado pela eclosão de inúmeros casos de violência contra os
povos e comunidades de atriz africana e de terreiros, em diversos Estados brasileiros, principalmente nas Capitais e RMs, envolvendo invasão, violação, vandalismo e destruição de espaços e
objetos sagrados e de culto, apedrejamento de pessoas, violência escolar, cárcere sobre a mira
de armas de fogo, com ampla repercussão na sociedade e nos meios de meios de comunicação.
Como ilustração, os seguintes links podem ser sem consultados: https://www.geledes.org.br/
terreiros-de-umbanda-de-teresina-sofreram-quatro-ataques-em-um-mes/ https://revistacult.
uol.com.br/home/violencia-religiosa-candomble-umbanda/ http://cbn.globoradio.globo.com/
editorias/policia/2017/09/13/CRIMINOSOS-OBRIGAM-MAE-DE-SANTO-A-DESTRUIR-PROPRIO-TERREIRO-EM-NOVA-IGUACU.htm
45 Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil foi instituido pelo Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015
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(CNPJ) há pelo menos três anos, comprovados por meio de documentação emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; comprovação estatutária da finalidade
social da entidade, especificamente na área de objeto da parceria; constituição de
conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de atribuição para opinar sobre os
relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais
realizadas; previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que
preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente,
o mesmo da entidade extinta; normas de prestação de contas sociais a serem
observadas pela entidade em consonância com os princípios fundamentais de
contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; entre outras exigências.
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3. A Inclusão Produtiva e o Direito
Humano à Alimentação Adequada
O presente capítulo tem como objetivo a elaboração de subsídios para a
adequação e o aprimoramento das políticas de inclusão produtiva orientadas aos
povos e tradicionais de matriz africana e de terreiros, considerando-se, ainda, o
seu caráter fundamental para a realização do seu DHAA.
O sistema alimentar tradicional e o acesso aos alimentos culturalmente
adequados desempenham um papel crucial na vivência das tradições ancestrais
dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, constituindo-se como
mediadores privilegiados e elo de ligação, posto que são, a um só tempo, oferenda
(dos seres humanos às divindades) e fonte de “axé” [Àse] ou de “inguzu” [Nguunzu]
(das divindades aos seres humanos) 46. Para esses povos e comunidades, aqui
pensados na sua imensa variedade de origens e de formas organizativas, as práticas
alimentares tradicionais exercem uma mediação fundamental na convivência muito
particular estabelecida entre os seres humanos e as divindades, relação essa que
precisa ser reconhecida, respeitada e valorizada no exercício do seu DHAA.
No que tange aos alimentos, uma série de itens específicos, individualizados
pelas diversas tradições e liturgias instituídas em torno de cada uma das
divindades cultuadas, precisam ser providenciados. Do contrário, a relação entre
os seres humanos e as divindades se enfraqueceria, acarretando inúmeros riscos
e prejuízos, previstos e imprevistos, individuais e coletivos. Conforme nos observa
Maupoil, numa citação de Pierre Verger (2002):
Um laço de solidariedade une o vodun e os homens. Eles se
completam e não têm como ficar um sem o outro. Através de
suas orações e sacrifícios, os homens “dão força” aos voduns.
Quanto mais numerosas e magníficas as oferendas, mais força
têm as divindades e melhores serão as suas intenções. Se seu
número decresce, os voduns se enfraquecem. Os crentes se dão
conta desse fato, o que, às vezes, acarreta uma certa negligência
nas relações do homem com a divindade. O homem, porém, é
freado, nessa trajetória do abandono, pelo constrangimento
46 “Axé” [Àse] e “inguzu” [Nguunzu] são palavras utilizadas, respectivamente, nos candomblés
[Kandombeles] de origem Ioruba/Jeje [Yorùbá/Jêje] e Banto [Bantu]. Em termos simplificados, é
possível dizer que o seu significado se reporta ao sentido de energia vital e de forças sagradas,
entre outras noções aproximadas. As diversas tradições de matriz africana e de terreiros utilizam
diferentes línguas, palavras e expressões de origem africana e/ou afro-brasileira, utilizadas ao
longo desse documento técnico em alusão a um universo semântico e linguístico extremamente
complexo e diversificado.
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social, o medo de represálias divinas e a confiança que ele
mantém na eficácia de uma aliança com o incognoscível. Se
acaso deixasse completamente de honrar um vodun, o nome
deste desapareceria. (MAUPOIL, Bernard apud VERGER, Pierre,
2002:125)
Vale ressaltar que as oferendas, que Maupoil nos descreve como devendo ser
“numerosas e magníficas”, implicam, entre outras coisas, a aquisição de alimentos
diversos e bastante específicos: animais dos mais variados tipos, frutas, bebidas,
óleos, ervas, seivas, mel, sementes, castanhas, vegetais, sempre de acordo com a
preferência de cada divindade e com as formas específicas de culto estabelecidas
pelas diferentes nações, terreiros e casas.
Acrescente-se, ainda, à diversidade qualitativa, o grande quantitativo de
alimentos empregados. Nos levantamentos etnográficos de Motta (1998), em
diferentes ocasiões e contextos, chama a atenção o grande volume dos alimentos,
principalmente de proteína de origem animal, evidenciando-nos, assim, o seu
caráter notoriamente dispendioso, bastando-se, para isso, como nos sugere esse
estudioso, “pensar no preço dos ingredientes” (1998:172).
O seu caráter dispendioso, evidentemente, envolve questões de ordem
monetária, o que não deve ser subestimado nem negligenciado, mas indo-se
muito além. Deve-se compreender como “numerosas e magníficas” o atendimento
regular e sistemático às preferências de cada uma das divindades cultuadas,
segundo uma lógica que escapa ou que não pode ser plenamente garantida ou
realizada a partir do circuito hegemônico de produção de alimentos, conforme nos
explicita Carvalho:
Para dar de comer aos santos, em um ciclo de obrigações
extremamente complexo, os terreiros necessitam conseguir,
nas feiras próximas ou suburbanas, uma enorme variedade de
animais com características precisas: galinhas, galos e frangos
brancos, vermelhos, amarelos, pretos, arrepiados; pintos
brancos, marrons e pretos; cabras e cabritos brancos, marrons
e pretos; bodes brancos, marrons e pretos; galinhas d´Angolas;
patos; carneiros; cágados; caramujos brancos. Nenhuma
granja de escala industrial produz essa variedade de animais,
pelo contrário, a prática estabelecida da produção de animais
de grande escala é estabilizar uma variedade, de preferência
aquela que exige menos tempo de chegada à idade de abate.
No sentido oposto desta lógica da homogeneização, os terreiros
de santo estimulam os pequenos produtores a preservar a
variedade de tipos e espécies (CARVALHO, 2011:51).
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Convém destacar as dificuldades e o enorme rigor que envolvem os processos
de substituição e/ou de adaptação dos alimentos utilizados no preparo das comidas
sagradas, e mesmo a impossibilidade de se realizar tais procedimentos. Durante a
visita ao Ilè Asé T’Ojú Labá, em acompanhamento aos técnicos da EMBRAPA, a
Ialorixá [Iyálorìsà] Mãe Dora ponderou a existência de protocolos extremamente
complexos e rigorosos para se proceder a substituição e/ou adaptação de novos
gêneros alimentícios, o que nem sempre é possível, motivo pelo qual precisam
dispor de esforços e de recursos consideráveis para consecução dos alimentos
adequados as suas necessidades alimentares47.
Tem-se, assim, em todos âmbitos da comensalidade, cuidados e práticas
ancestrais que não podem ser pensadas de forma dissociada da sua dimensão
propriamente religiosa e espiritual, devendo ser compreendidas como integrando
reciprocidades mútuas, estabelecida entres os seres humanos, as divindades e as
coletividades implicadas nesses contextos.
A partir desse princípio norteador uma ampla rede de relações e de interrelações são continuamente criadas e recriadas, abarcando-se, para além da
complexa teia tecida em torno de cada casa, terreiro ou nação, domínios extensivos
e coextensivos, relativos aos laços de solidariedade existentes entre esses povos
e comunidades, suas organizações representativas e formas de atuação conjunta,
que se interconectam a circuitos locais, regionais, globais e, principalmente à
vivência comunitária.
No que se refere aos alimentos, os povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros são, a um só tempo, produtores e consumidores de alimentos saudáveis
e diversificado, não raro oriundos do manejo sustentável da biodiversidade,
pautados pelos princípios da agroecologia, da policultura e da economia solidária,
abrangendo-se atores diversos – pescadores artesanais, quilombos, povos
indígenas, extrativistas, assentamentos rurais, pequenas cooperativas, etc.–, assim
como são diversas as suas necessidades alimentares tradicionais.
Destaca-se, assim, em torno das práticas alimentares tradicionais uma enorme
e diversificada rede de produção e consumo de alimentos, inscritos nos mais
diversos espaços e âmbitos, tidos como fundamentais e insubstituíveis na acepção
47 Tivemos oportunidade de acompanhar algumas atividades relacionadas ao projeto “Sustentabilidade em Casas Tradicionais de Matriz Africana do DF e Entorno: Segurança Alimentar e
Nutricional, Agroecologia e Conservação dos Recursos Naturais”, ora em execução pelo Centro
Nacional de Pesquisa de Hortaliças da EMBRAPA (CNPH/EMBRAPA Hortaliças). Participou-se
de visitas técnicas ao Ilê Axé T’Ojú Labá (na região do Jardim ABC, Cidade Ocidental/GO, em
09/02/2017) e ao Tumba Nzo Jimona dia Nzambi (no município de Águas Lindas de Goiás/
GO, em 10/02/2017), além de reuniões de trabalho na EMBRAPA Sede e no Centro Nacional
de Pesquisa de Hortaliças da EMBRAPA, essa última com a participação de lideranças das duas
casas visitadas.
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dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros.
As redes de produção e consumo em que incorrem não se restringem, portanto,
as práticas produtivas sustentadas nos territórios tradicionais, caracterizando-se
bem antes pela inserção e enorme capilaridade em meio as mais diversas cadeias e
arranjos produtivos, dinamizados em torno das atividades rituais e cotidianas dos
povos e comunidades de matriz africana e de terreiros. Isso porque a soberania
alimentar dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros não pode ser
plenamente realizada ou garantida a partir do circuito hegemônico de produção
de alimentos, sendo a produção sustentada nos territórios tradicionais e nas redes
econômicas de base local e comunitária o principal meio de acesso a uma série de
itens específicos, indispensáveis as práticas alimentares tradicionais.
Nas reuniões de oitiva para a elaboração do II Plano Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana
e de Terreiros, as lideranças corroboraram essa perspectiva, ressaltando-se a
importância das políticas de inclusão produtiva para a garantia do seu acesso
aos alimentos culturalmente adequados e autonomia produtiva, bem como o seu
enorme potencial para a produção de riquezas e a geração de oportunidades de
trabalho, ocupação e renda para milhares de famílias participantes das suas redes
de produção e consumo.
Consoante as lideranças, apesar da enorme capacidade de imprimir dinamismo
e diversificação às economias locais, o que abre espaço para um amplo rol de
possibilidades de políticas de apoio e fomento, os esforços de inclusão do segmento
realizados no âmbito do governo federal não têm produzido efeitos significativos,
mostrando-se, quando não isolados, ineficazes na incorporação e fomento das
suas atividades, características e potencialidades.
Ponderou-se, contudo, que as políticas de crédito e fomento à agricultura
familiar têm promovido a inclusão dos PCTs, mas que a inexistência de políticas
e normativos adequados às suas especificidades comprometeram o seu acesso
efetivo, restringindo o alcance dessas políticas a determinados segmentos dos
PCTs.
Com efeito, as políticas de crédito e de fomento à agricultura familiar
apresentaram importantes avanços nos últimos anos, promovendo uma maior
diversificação da matriz produtiva do país e contribuindo para redução da pobreza
e das desigualdades socioeconômicas, principalmente o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), a Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) e os programas de apoio à comercialização. Segundo informações
disponíveis no II PLANSAN (2016-2019), para a safra 2014/2015 o PRONAF

232

realizou cerca de 1,9 milhões de contratos, num valor total de 24 bilhões de reais
de investimentos. Em 2013 foram beneficiadas 769.180 famílias com ATER. As
compras públicas da agricultura familiar, relativas ao Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e o PNAE, totalizaram 1,5 bilhão de reais em 2015.
Esses programas dispõem de diretrizes e de normativos para um maior alcance
dos PCTs, e os Planos Nacionais de SAN também estabelecem desafios e metas
nessa perspectiva. Consoante informações disponíveis no SISPLANSAN, entre os
anos de 2012 e 2015, foram realizadas várias iniciativas para a adequação e o
maior alcance das políticas de crédito e fomento à agricultura familiar pelos PCTs.
Como resultado, observou-se o aumento progressivo na emissão de Declaração de
Aptidão ao PRONAF (DAP) para indígenas e quilombolas, documento básico para
o acesso a essas políticas, não se identificando, todavia, resultados desagregados
quanto ao alcance dos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros ou
ações específicas nessa perspectiva.
Nos espaços de participação e oitiva, as lideranças têm criticado os critérios e
condicionalidades impostos para a emissão da DAP, ressaltando que tais exigências
não contemplam as suas especificidades, resultando na sua profunda exclusão,
inclusive no âmbito dos programas que dispõem instrumentos e normativos que
priorizam o acesso dos PCTs.
Nesse contexto, identificou-se apenas uma entidade representativa do povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros que conseguiu obter a DAP, no caso a
DAP Jurídica. Trata-se da Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu
(ACBANTU), considerada uma das entidades mais antigas e atuantes no campo
da SAN e da exigibilidade do DHAA. No entanto, a referida entidade também
aglutina comunidades quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas, entre
outras coletividades cujo acesso a DAP não tem se caraterizado pelo contexto de
profunda exclusão, observado entre os povos e comunidades de matriz africana e
de terreiros.
Cumpre ressaltar que os incentivos e garantias de acesso prioritário dos PCTs
as políticas de crédito e fomento à agricultura familiar, a exemplo dos programas
de apoio à comercialização, notadamente o PAA e o PNAE, são condicionados
a exigência da DAP aos fornecedores dos alimentos. Além disso, a aquisição
de alimentos no âmbito do PNAE tem como públicos específicos prioritários
os assentamentos de reforma agrária, os povos indígenas e as comunidades
quilombolas, não abarcando, desse modo, os povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros entre as suas prioridades48.
48 Para mais informações, conferir a Lei n.º 11.947/2009 e a Resolução n.º 04 do FNDE, de 02
de abril de 2015.
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De igual modo, a Lei n.º 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que institui a Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar
e Reforma Agrária (PNATER) e cria Programa Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER),
estabelece os PCTs entre os beneficiários das ações de ATER. No entanto, nos
termos do Artigo 5º da Lei n.º 12.188/2010, Parágrafo Único, “para comprovação
da qualidade de beneficiário da PNATER, exigir-se-á ser detentor da Declaração
de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP
ou constar na Relação de Beneficiário - RB, homologada no Sistema de Informação
do Programa de Reforma Agrária – SIPRA”.
Verificou-se, assim, no âmbito das políticas de crédito e fomento à agricultura
familiar, grande dificuldade de apreensão das especificidades dos povos e
comunidades de matriz africana e de terreiros, pautando-se em categorias
econômicas e critérios de elegibilidade inadequados a realidade vivida pelo
segmento, a começar pela própria definição de Unidade Familiar de Produção
Rural ou Agrária, principal pressuposto para a identificação dos beneficiários
dessas políticas.
A categoria Unidade Familiar de Produção Rural ou Agrária pressupõe a
existência de unidades ou empreendimentos familiares que dispõem de relativa
autonomia no seu acesso aos meios de produção, constituídos como fonte principal
de sobrevivência, podendo-se estabelecer relações de cooperação, mas de forma
a não se criar laços muito fortes de dependência entre essas unidades.
Tais características, evidentemente, distanciam-se do conceito de família extensa
ou “família de santo” e dificilmente serão observadas, de forma inequívoca ou
predominante, nos contextos organizativos e fundiários dos povos e comunidades
de matriz africana e de terreiros, inviabilizando-se, assim, as suas possibilidades de
enquadramento e acesso.
A Portaria n.º 234, de 04 de abril de 2017, da Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), que estabelece as condições e
procedimentos gerais para a emissão da DAP, não deixa dúvidas quanto a sua
inadequação e impossibilidade de enquadramento, apesar de elencados no rol
de grupos beneficiários elegíveis os “integrantes de comunidades remanescentes
de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que pratiquem
atividades produtivas e/ou não agrícolas, de beneficiamento e comercialização de
seus produtos” (Artigo 3º, Inciso V).
Conforme ordena a Portaria, a emissão da DAP Principal requer a identificação e
qualificação da Unidade Familiar de Produção Rural, sendo as demais modalidades
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de DAP condicionadas a existência da DAP Principal, incluindo-se a DAP Jurídica,
utilizada para identificar e qualificar as formas associativas organizadas em pessoas
jurídicas, a exemplo das cooperativas e das associações de agricultores familiares.
No caso dessas últimas, é necessário comprovar que, no mínimo, 60% (sessenta
por cento) dos seus associados possuem DAP Principal, válida e ativa.
Consoante o Artigo 2º, Inciso I, considera-se Unidade Familiar de Produção
Rural “o conjunto composto pela família e eventuais agregados, abrangido também
o caso de indivíduo sem família e eventuais agregados, tidos em sua coletividade
como agricultores familiares e que explorem uma combinação de fatores de
produção com a finalidade de atender à própria subsistência e/ou a demanda da
sociedade por alimentos e outros bens e serviços, e, ainda: a) morem na mesma
residência; b) explorem o mesmo estabelecimento, sob gestão estritamente da
família; e, c) dependam da renda gerada pela Unidade Familiar de Produção Rural,
seja no estabelecimento ou fora dele”.
Para a identificação e a qualificação da Unidade Familiar de Produção Rural
devem ser observados os seguintes critérios: I - área do estabelecimento; II quantitativo da força de trabalho familiar e da contratada; III - renda de origem no
estabelecimento e fora dele; e, IV - local de residência (Artigo 5º, § lº).
Ressalta-se, assim, a inadequação dos critérios de identificação e qualificação
para fins de emissão da DAP, comprometendo-se, radicalmente, as possibilidades
de acesso a essas políticas, não obstante a existência de diretrizes e normativos
que elencam os povos e comunidades de matriz africana e de terreiros como
público beneficiário e que estabelecem diretrizes para o seu acesso prioritário.
Somente a partir da superação desses entraves poder-se-á avaliar o alcance
e a potencialidade das políticas de crédito e fomento à agricultura familiar para
a inclusão produtiva do segmento, refletindo-se sobre eventuais procedimentos
necessários à sua maior adequação, as quais, no entanto, ainda não têm sido
sequer acessadas.
Deve-se, contudo, chamar a atenção para a existência de experiências pontuais,
a exemplo do “Sustentabilidade em Casas Tradicionais de Matriz Africana do
DF e Entorno: Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia e Conservação
dos Recursos Naturais”, ora em execução pelo Centro Nacional de Pesquisa de
Hortaliças da EMBRAPA (CNPH/EMBRAPA Hortaliças).
O referido projeto consiste em experiência piloto e primeira ação estruturada
da EMBRAPA junto aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
em observância aos compromissos assumidos pela empresa no âmbito do I Plano
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
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de Matriz Africana (2013-2015). O projeto teve início em fevereiro de 2016,
prevendo-se a realização de atividades ao longo de três anos, estruturadas em
torno de três eixos: I- Sistemas agroecológicos de produção; II- Conservação e uso
de recursos naturais e; III- Construção social de mercados.
Pode-se dizer, de maneira ampla, que o projeto objetiva alcançar dois resultados
principais. Por um lado, pretende-se contribuir para a sustentabilidade das casas
tradicionais de matriz africana e de terreiros do Distrito Federal e Entorno, na
perspectiva do intercâmbio de conhecimentos e práticas relacionados à produção
de alimentos e a conservação dos recursos naturais. E, por outro, promover
aprendizado institucional com vistas a ampliação da contribuição da EMBRAPA na
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e
Comunidades Tradicionais, bem como avançar na qualificação das estratégias de
intercâmbio e de construção coletiva do conhecimento, reconhecendo diferentes
atores, estilos de agricultura e saberes tradicionais49.
Também merece destaque, no ano de 2014, o “Edital 001/2014 – Apoio
a Empreendimentos e a Redes de Economia Solidária de Matriz Africana” da
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes do Estado da Bahia (SETRE/
BA) que contemplou 34 projetos de entidades de matriz africana e de terreiros,
investindo nove milhões de reais e beneficiando mais de 100 empreendimentos,
incluindo ações de apoio e fomento à agricultura urbana e periurbana desenvolvida
pelo segmento. Entre os projetos apoiados, destaca-se a implantação de sistemas
agroecológicos integrados, pelo Coletivo de Entidades Negras (CEN), em 12 terreiros
na região metropolitana de Salvador e no Recôncavo da Bahia, bem como o apoio
à construção da sede física e à estruturação da cooperativa Etnodesenvolvimento
Kitaanda Bantu, pela ACBANTU, ambos em fase de conclusão50.
Convém ressaltar que existem poucas informações disponíveis sobre as
práticas produtivas desenvolvidas pelos povos e comunidade de matriz africana
e de terreiros. No entanto, considerando-se os mapeamentos e as pesquisas
socioeconômicas até então realizados, é possível indicar a presença de práticas
produtivas prioritariamente voltadas para o autoconsumo, com a comercialização
e/ou troca de pequeno excedente, geralmente vinculados ao abastecimento de
casas tradicionais que não dispõem de áreas disponíveis para a produção de
alimentos.
Um dos principais fatores observados para a predominância da produção em
nível micro relaciona-se ao tamanho das propriedades, geralmente inseridos em
49 Para mais informações, conferir Produto 2 dessa consultoria.
50 Fonte: http://www.secom.ba.gov.br/modules/debaser2/visualizar.php?audiovideo=0&xfid=58605 acesso em 01/07/2017.
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perímetro urbano, dispondo-se de áreas pequenas, muitas vezes encurtadas, em
situação de insegurança dominial e/ou degradadas pelos efeitos da especulação
imobiliária e crescimento urbano desordenado.
Nesse sentido, a ausência de uma política mais efetiva de reconhecimento,
resguardo e acesso pleno aos territórios tradicionais pode ser apontada como
principal fator de comprometimento das práticas produtivas relativas ao segmento.
Considerando-se as principais características e contexto fundiário dos territórios
tradicionais, a ausência de uma política mais sistemática de apoio e fomento à
agricultura urbana e periurbana também pode ser indicada como um entrave para
a inclusão produtiva do segmento.
Cumpre registrar, por fim, que as políticas de crédito e fomento à agricultura
familiar vem passando por mudanças, as quais poderão se constituir como fatores
positivos para a superação dos atuais entraves e a abertura de novas perspectivas
para a inclusão produtiva dos povos e comunidades de matriz africana e de
terreiros, conforme contextualizaremos a seguir.
I. Criação de Grupo de Trabalho Interministerial para Inclusão do Segmento no
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).
O Decreto n.º 9.064, de 31 de maio de 2017, dispõe sobre a Unidade Familiar
de Produção Agrária (UFPA), institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar
(CAF) e regulamenta a Lei n.º 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para
a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos
familiares rurais.
Consoante o Artigo 6º do Decreto n.º 9.064/2017, o CAF substituirá a DAP
para fins de acesso às ações e às políticas públicas destinadas à UFPA e aos
empreendimentos familiares rurais, e até que se conclua a implementação do CAF,
a DAP permanecerá como instrumento de identificação e de qualificação da UFPA
e dos empreendimentos familiares rurais.
No que diz respeito aos povos e comunidades de matriz africana e de terreiros,
importa assinalar que os critérios de identificação e qualificação da UFPA, constantes
no Artigo 3º do Decreto n.º 9.064/2017, nos parecem relativamente mais flexíveis
quando comparados a Unidade Familiar de Produção Rural, caracterizada pela
Portaria n.º 234/2017, da SEAD, para fins de emissão da DAP, conforme se segue:
Art. 3º A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes
requisitos:
I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;
II - utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo
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e de geração de renda;
III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento; e
IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar.
§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento
familiar rural compostos por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de
comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.
§ 2º Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores
e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com
produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do
estabelecimento será considerada igual a zero.
§ 3º Ato da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário disporá sobre a composição da renda familiar para fins do disposto no
inciso III do caput.
O Artigo 5º do Decreto n.º 9.064/2017 estabelece o público do CAF, consistindo
em: I. os beneficiários que se enquadrarem nos requisitos estabelecidos no Artigo
3º da Lei n.º 11.326/2006, os quais abrangem os povos e comunidades de matriz
africana e de terreiros; II. os assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária
- PNRA; III. os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF;
e IV. as demais UFPA e os empreendedores familiares rurais que explorem imóvel
agrário em área urbana.
Convém destacar que a implementação e a gestão do CAF são de competência
da SEAD (Artigo 4º, §1º). Nesse sentido, recomenda-se a criação de um Grupo de
Trabalho Interministerial, com a participação da SEAD, para análise das mudanças
advindas com a criação do CAF, incluindo-se a possibilidade da adoção de critérios
específicos e mais adequados às particularidades dos povos e comunidades de
matriz africana de terreiros, principalmente quando da elaboração de normativos
pela SEAD, no âmbito do CAF.
II. Agricultura Urbana e Periurbana
Nas instâncias de participação e oitiva, principalmente no âmbito do CONSEA
e das Conferências Nacionais de SAN, vêm sendo pleiteado pelas lideranças o
desenvolvimento de ações e políticas de fortalecimento da agricultura urbana
e periurbana, para uma maior inclusão e autonomia produtiva do segmento. Há
inclusive demanda para o acesso a áreas ociosas e espaços livres para a sustentação
de práticas produtivas, assim como o manejo sustentável em parques florestais,
reservas naturais e demais áreas congêneres.

238

Convém mencionar no I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015), Eixo 3,
Objetivo 1, a meta estabelecida ao MDS, de se “firmar 10 convênios de 100 mil
reais cada de apoio a projetos de agricultura urbana para os povos e comunidades
tradicionais de matriz africana”, a qual não se realizou.
Também se destaca, no ano de 2014, a criação do Grupo de Trabalho de Agricultura
Urbana e Periurbana (GT AUP), no âmbito do CONSEA, com o objetivo de reunir
subsídios para a construção de uma política nacional de agricultura urbana e periurbana.
Os trabalhos do GT AUP resultaram na elaboração do documento Subsídios para uma
Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana (PNAUP), encaminhado à CAISAN
juntamente a recomendação de criação de um Comitê Técnico dedicado à questão51.
Em atendimento, a Resolução n.º 2, de 30 de julho de 2015, instituiu, no âmbito
da CAISAN, o Comitê Técnico n.º 13 (CT 13) com o objetivo de dar seguimento
aos subsídios encaminhados pelo CONSEA, além de apoiar e orientar o processo
de organização e de implementação de ações de fomento à agricultura urbana e
periurbana, nas três esferas de governo.
Outro marco importante foi o lançamento, em 31 de maio de 2017, do Plano
Safra da Agricultura Familiar (2017-2020). Segundo informações disponíveis no
sítio eletrônico do SEAD, pela primeira vez o Plano Safra (2017-2020) estabeleceu
ações para o fortalecimento da agricultura urbana e periurbana. O Plano foi
estruturado em torno de 10 eixos de atuação, entre os quais, o Eixo 9. Agricultura
Urbana e Periurbana, que prevê o desenvolvimento das seguintes ações: I.
Assistência Técnica e Extensão Rural; II. Fomento a arranjos produtivos para
Agricultura Urbana; III. Projetos de comercialização da produção de alimentos –
PNAE; IV. Incentivo ao cooperativismo e ao associativismo.
Também merece destaque o Projeto de Lei n.º 906/2015 em tramitação na
Câmara Federal, em caráter conclusivo, que objetiva a criação da Política Nacional
de Agricultura Urbana e Periurbana (PNAU). Segundo informações disponíveis no
sítio eletrônico do Poder Legislativo Federal, entre as ações previstas pelo Projeto
de Lei n.º 906/2015 estão: o apoio aos municípios na definição de áreas aptas
ao desenvolvimento de agricultura urbana comunitária e individual; a viabilidade
de aquisição de produtos da agricultura urbana pelos mercados institucionais,
principalmente o PAA e o PNAE; e a definição de linhas especiais de crédito para
agricultores urbanos e suas organizações, visando ao investimento na produção, no
processamento e na estrutura de comercialização. A proposta já foi aprovada pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e pela Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, encontrando em análise pela Comissão
51

Conforme Recomendação n.º 011/2014 do CONSEA.
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de Constituição e Justiça e Cidadania52.
O II PLANSAN (2016-2019) também estabeleceu duas Metas e uma Ação
Relacionada, associadas ao Desafio 4, em interface direta com a promoção da
agricultura urbana e periurbana, consistindo em:
Desafio 4. Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da
População Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional
e medidas regulatórias
Área Temática: Economia Solidária
Meta 4.21. Capacitar 10.000 mulheres urbanas, rurais, do campo, da floresta
e das águas para o fortalecimento de sua participação no mundo do trabalho.
Responsável: SPM
PPA: Programa 2016; Objetivo 0931; Meta 04BH
Área Temática: Agricultura Urbana
Meta 4.28. Promoção e desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana
em bases agroecológicas, em articulação com órgãos e entidades dos governos
federal, estaduais e municipais.
Responsável: MAPA/Orgânicos
PPA: Programa 2077; Objetivo 1048; Iniciativa 05A1
Ação Relacionada 4.29. Elaboração de diretrizes para orientação e
organização das ações de promoção da agricultura urbana e periurbana.
Responsável: SEAD
PPA: Programa 2069; Objetivo 1155; Iniciativa 06IL
As duas Metas e a Ação Relacionada acima descritas não apresentam recorte ou
orientação específica aos povos de comunidades de matriz africana e de terreiros.
No entanto, considerando-se os recentes avanços e maior visibilidade da agenda
da agricultura urbana e periurbana, deve-se avaliar o potencial dessas ações para
um maior alcance das políticas de inclusão produtiva pelo segmento.
Nessa perspectiva, convém chamar a atenção para a existência de projetos de
caráter experimental e/ou de forma localizada e pontual que vêm desenvolvendo
ações de apoio e fomento às práticas produtivas dos povos e comunidades de
matriz africana e de terreiros em contextos urbanos, anteriormente descritos, os
quais poderão apresentar informações para o subsídio desses debates.
52 Fonte: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1150824. Acesso em 30/06/2017.
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