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QUERIDAS MARGARIDAS,

Está chegando a hora de nos encontrarmos 
em Brasília para, juntas e em marcha, denun-
ciarmos os ataques aos direitos e à vida das 

mulheres do campo, da floresta, das águas e das 
cidades. Na capital do país anunciaremos a nossa 
plataforma política, apresentando proposições que 
dialoguem com a sociedade sobre a construção do 
Brasil que queremos. 

Um Brasil com soberania popular, democracia, 
justiça, igualdade e livre de violência!

Mas até lá ainda temos muito chão! O caminho se faz ao caminhar e nós cons-
truímos a Marcha das Margaridas marchando, desde os nossos territórios, or-
ganizando e mobilizando as mulheres, discutindo, debatendo... E para contribuir 
com esse processo, a CONTAG e as organizações parceiras da Marcha das Mar-
garidas 2019 faz chegar até vocês esses 6 cadernos de debate, com a intenção 
de colaborar e animar os debates nas comunidades.

Os 6 cadernos tratam do lema e dos 10 eixos políticos que nos levam a marchar. 
Foram organizados para favorecer seu uso em nossas atividades, afinal, isso faci-
lita na hora em que nos dividimos em grupos para o debate dos temas. Porém não 
esqueçam que a luta da Marcha das Margaridas articula TODOS os eixos políticos. 
Por isso, não podemos achar que ao debatermos uma parte do material estamos 
dando respostas suficientes à nossa luta. Assim, pensem da seguinte forma, os 6 
cadernos só existem se forem debatidos e vividos em conjunto. São 6 partes de um 
único corpo. Bom, né?!

Ah! Também é muito importante dizer que será a partir dessas discussões, 
que elaboraremos a plataforma política da Marcha das Margaridas 2019. Ela 
reunirá as nossas proposições, sintetizando a diversidade de ideias e vozes pro-
duzidas pelas mulheres do campo, da floresta e das águas.

Cada palavra, ilustração, imagem, dado estatístico utilizado nestes cadernos 
foram pensados com todo o carinho, na intenção de provocar boas reflexões e de-
bates entre vocês, companheiras! Aproveitem este momento para a troca ideias e 
o agir coletivo na construção dessa Marcha, que é nossa.
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Para facilitar a utilização dos cadernos, detalhamos abaixo o lema e os eixos 
políticos da Marcha:

• Caderno1 – Lema: Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, 
democracia, justiça, igualdade e livre de violência, e o eixo: Por democracia 
com igualdade e fortalecimento da participação política das mulheres;

• Caderno 2 – Pela autodeterminação dos povos, com soberania alimentar e 
energética e Pela proteção e conservação da sociobiodiversidade e acesso 
aos bens comuns;

• Caderno 3 – Por terra, água e agroecologia e Por autonomia econômica, 
trabalho e renda;

• Caderno 4 – Pela autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e 
a sua sexualidade e Por uma vida livre de todas as formas de violência, sem 
racismo e sem sexismo;

• Caderno 5 – Por previdência e assistência social pública, universal e solidá-
ria e Por saúde pública e em defesa do Sistema Único de Saúde.

• Caderno 6 – Por uma educação não-sexista e antirracista e pelo direito à 
educação do campo.

Agora, vamos aos debates!!! 

É importante que vocês: 

• Juntem as Margaridas das suas comunidades, assentamen-
tos, acampamentos, ramais, sítios, linhas, sindicatos, gru-
pos, associações para que realizem juntas as atividades de 
discussão desses cadernos.

• Anotem as ideias surgidas durante as discussões, elaborem os 
relatórios e enviem este material para a Secretaria de Mulheres Trabalhado-
ras Rurais Agricultoras Familiares da CONTAG, através do email: mulheres@
contag.org.br. Esperamos, com muito ânimo, as contribuições de vocês sobre 
cada um dos eixos políticos, que serão usadas na elaboração do documento 
propositivo, a plataforma política da Marcha das Margaridas 2019.

Avante, Margaridas!!! Vamos tecendo a nossa marcha, que é de luta, resis-
tência, proposição e em defesa do Brasil!!! 

Mazé Morais
Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras Familiares - CONTAG
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Vamos conversar agora sobre duas questões importantes vinculadas a esse 
eixo: autodeterminação e soberania. Essas questões estão relacionadas. A gen-
te pode dizer que autodeterminação diz respeito à liberdade de um determinado 
grupo ou povo de decidir por si mesmo, de decidir sobre as questões que afetam 
sua própria vida e de definir e realizar seus próprios projetos. A soberania, por 
sua vez, está relacionada ao poder de decidir e de se autogovernar, como vimos 
no caderno 1. Portanto, o princípio da autodeterminação está associado à pre-
servação da Soberania.

Vamos entender um pouco mais sobre cada um desses pontos!

A autodeterminação dos povos estabelece que a um povo deve ser permitida 
a possibilidade de conduzir livremente sua vida política, econômica e cultural, 
de acordo com princípios democráticos. O direito à autodeterminação diz res-
peito ao direito do povo de escolher livremente o seu destino.

PELA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS, COM 
SOBERANIA ALIMENTAR E ENERGÉTICA.

O QUE É AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS?

Você sabia que a autodeterminação dos povos está prevista na “Lei In-
ternacional de Direitos Humanos” criada em 1976? Essa lei é constituída 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e por dois pactos: o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), ambos assinados 
pelo o Brasil. Pois bem, esses dois pactos, em seu artigo 1º, estabelecem 
que “todos os povos têm direito à autodeterminação”. Em virtude desse 
direito, eles podem determinar livremente o seu estatuto político e asse-
gurar seu desenvolvimento econômico, social e cultural. E de igual modo,  
“todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus re-
cursos naturais”, e “em caso algum poderá um povo ser privado de seus 
meios de subsistência”. Com isso vinculou-se de forma estreita o princípio 
da autodeterminação dos povos com os direitos humanos.
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Quando um Estado, através dos 
seus governantes, não permite 
que populações indígenas partici-
pem das decisões que as afetam, 
nem tenham controle adequado 
de seus territórios (em muitos ca-
sos de terras até já demarcadas e 
homologadas), ou, ainda quando 
esse mesmo Estado consente que 
essas populações sofram violência 
e constantes invasões e extração 
de seus recursos, ele está ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.

Quando esse mesmo Estado nega às(aos) remanescentes das comunidades 
de quilombos o reconhecimento dos seus territórios, rompendo com uma política 
fundiária baseada no princípio de respeito aos direitos territoriais dos grupos ét-
nicos e minoritários, ele está ferindo o direito desses povos à autodeterminação.

O termo quilombo vem de quimbuco, uma palavra originária do idioma afri-
cano, mais propriamente de Angola, que significa: sociedade formada por jo-
vens guerreiras(os), de diferentes grupos étnicos, desenraizados de suas co-
munidades. Quando o Brasil ainda era uma colônia, essa palavra era utilizada 
para se referir a qualquer “agrupamento de negros fugidos”. Mas, na realidade, 
os quilombos, no Brasil, tinham uma organização social própria e refugiavam 
negras(os) escravizadas(os), pelos brancos portugueses e seus descendentes. 
Os quilombos ficavam escondidos nas matas, em lugares preferencialmente 
inacessíveis, para que o seu povo não fosse encontrado. Ali eles conseguiam 
levar uma vida livre, construíam uma coletividade e constituíam famílias. Os 
quilombos duraram todo o período da escravidão no Brasil, mas as comunida-
des quilombolas nunca deixaram de existir por completo, muitas delas resis-
tiram, permaneceram e reproduziram a sua existência em terras dos antigos 
quilombos, ou em terras oriundas de heranças, doações, pagamento em troca 
de serviços prestados ou compra de terras. As comunidades remanescentes 
de quilombos fazem parte da população do campo e representam uma força 
social relevante no meio rural brasileiro. As(os) remanescentes de quilombo 
tem uma trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específi-
cas e ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida. A Constituição Federal de 1988, no artigo 68, do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelece o reconhecimento pelo Esta-
do brasileiro do domínio das terras tradicionalmente ocupadas pelas comuni-
dades quilombolas, como “terras de uso comum”, reafirmando o respeito às 
diferenças dentro de nossa sociedade, ou seja, identificando na comunidade 
quilombola características específicas, em conformidade com o Estado Demo-
crático de direito. O Decreto 4887/03, do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
regulamentou a delimitação, identificação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas pelas populações quilombolas, disciplinando o artigo acima descrito. 
A essas populações foi concedido o direito à auto-atribuição como único cri-
tério para identificação das comunidades quilombolas, em conformidade com 
a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê 
o direito de autodeterminação dos povos indígenas e tribais. As comunidades 
quilombolas ao se organizarem pelo direito aos territórios ancestrais, não es-
tão apenas lutando por demarcação de terras, mas, sobretudo, pelo direito a 
um modo de vida, que se estabelece a partir do pertencimento a um território, 
onde se tecem laços identitários que se vinculam a valores, costumes, experi-
ências compartilhadas e lutas comuns, sendo a principal o direito à terra.

Quando as populações tradicionais e camponesas têm seus direitos huma-
nos, econômicos, sociais, culturais, civis e políticos ameaçados e são forçadas a 
saírem da sua terra, sem conseguir retornar aos seus territórios, deparando-se 
com a violação de seus direitos à terra, ao trabalho, à moradia, à alimentação, 
à água, à cultura, ao direito de ir e vir, elas estão sendo privadas do seu direito 
à autodeterminação. Ao contrário, quando essas populações são consultadas 
acerca de projetos de desenvolvimento que incidem, direta ou indiretamente, 
sobre os seus territórios, buscando o seu equilíbrio e harmonia, elas estão exer-
cendo a sua liberdade de escolha.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é uma agência da Organização 
das Nações Unidas (ONU) criada para promover a justiça social.  O Projeto de 
Decreto Legislativo (PDL) nº 34/93, que sancionou o texto da Convenção 169 da 
OIT sobre os povos indígenas e tribais em países independentes, foi aprovado no 
dia 19 de junho de 2002. Assim, se estabelece no Brasil as diretrizes do primeiro 
documento internacional a tratar de temas fundamentais em relação às popu-
lações tradicionais. Entre os direitos reconhecidos na Convenção n.169 desta-
cam-se o direito dos povos indígenas e tribais  à terra e aos recursos naturais, 
à não-discriminação e a viverem e se desenvolverem de maneira diferenciada, 
segundo seus costumes.
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O Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacio-
nal de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades, define povos 
e comunidades tradicionais como “grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização so-
cial, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradição”. 
São considerados povos ou comunidades tradicionais: os povos indígenas, 
comunidades quilombolas, populações extrativistas, seringueiras (os), casta-
nheiras(os), quebradeiras de coco-de-babaçu, comunidades de fundo de pasto, 
faxinalenses, catadoras de mangaba, pescadoras(es) artesanais, marisqueiras, 
ribeirinhas(os), caiçaras, varzanteiras(os), pantaneiras(os), geraizeiras(os), ca-
tingueiras(os), apanhadoras de flores sempre-vivas, retireiras(os) do Araguaia, 
entre outros tantos que compõem as populações rurais.

No meio rural brasileiro, a luta pela terra, pelos territórios, pelos mare-
tórios, e a violência que vem assolando o campo e as florestas mostram a 
dilaceração da cidadania, a exclusão social e a violação dos direitos funda-
mentais consagrados pelo Estado Democrático de Direito, dentre os quais o 
direito à autodeterminação.

Por fim, um Estado subordinado aos interesses do grande capital fere o prin-
cípio da autodeterminação do seu povo, entre outras razões porque ameaça a 
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sua soberania, inclusive, em relação às definições que dizem respeito às políti-
cas e estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos e energia. 
Ou seja, ameaça a soberania alimentar e energética.

Talvez a gente possa começar se perguntando: Que tipo de alimento nós 
queremos e podemos oferecer as nossas populações? Quem produz esses ali-
mentos? Como produz? Que tipo de agricultura deve ser desenvolvida para que 
comida de verdade seja produzida e chegue à mesa das pessoas? Que condi-
ções é preciso ter para produzir alimentos saudáveis? Quando refletimos sobre 
essas questões, nós já estamos falando de soberania alimentar.

Então, o conceito de Soberania Alimentar 
refere-se ao direito dos povos e nações de defen-
der sua cultura alimentar e decidir sobre as formas 
de cultivo, distribuição, consumo e preparo dos ali-
mentos. E isso tem a ver com o respeito às culturas 
e à diversidade dos modos camponeses, pesquei-
ros e indígenas de produção agropecuária, de co-
mercialização e de gestão dos espaços rurais, nos 
quais as mulheres desempenham um papel funda-
mental. É um conceito construído desde a luta po-
pular e dos movimentos sociais como contraponto 
a uma visão neoliberal da vida e da produção e consumo de alimentos. 

SOBERANIA ALIMENTAR E ENERGÉTICA: DO QUE ESTAMOS FALANDO?
VAMOS COMEÇAR PELA SOBERANIA ALIMENTAR...

QUAL A DIFERENÇA ENTRE SOBERANIA ALIMENTAR E SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL?

Segurança Alimentar e Nutricional é a garantia do direito de todas(os) ao aces-
so regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base, 
práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural 
e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Ela deve 
atender aos princípios da variedade, qualidade, equilíbrio, moderação e prazer 
(sabor), considerando as especificidades de gênero, raça e etnia e as formas de 
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produção ambientalmente sustentáveis, livre de contaminantes físicos, químicos 
e biológicos e de organismos geneticamente modificados. No Brasil foram rea-
lizadas cinco Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional. A 
III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), realizada 
em 2003, afirmou a segurança alimentar e nutricional como um direito humano 
fundamental e uma expressão da soberania alimentar dos povos. 
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O termo “segurança alimentar” começou a ser utilizado na Europa após o 
fim da Primeira Guerra Mundial, ligado ao conceito de segurança nacional, ou 
seja, à capacidade dos Estados de produzirem seus alimentos e ao fenômeno 
da fome, agravado pela guerra. Após a Segunda Guerra, a segurança alimen-
tar foi hegemonicamente tratada como uma questão de insuficiente disponi-
bilidade de alimentos. Em resposta, foram instituídas iniciativas de promoção 
de assistência alimentar, que eram feitas, em especial, a partir dos exceden-
tes de produção dos países ricos. Os EUA teve uma grande participação nes-
se processo. Havia o entendimento de que a insegurança alimentar decorria, 
principalmente, da produção insuficiente de alimentos nos países pobres. A 
segurança alimentar era compreendida, assim, como uma política de armaze-
namento estratégico e de oferta segura e adequada de alimentos, e não como 
um direito de todo ser humano a ter acesso a uma alimentação saudável. Aqui, 
não importava questões que para nós importa demais, como a cultura alimen-
tar dos povos, a origem dos produtos, sua qualidade, o acesso da população 
a esses produtos, dentre tantos outros aspectos. O que importava era a quan-
tidade. Era preciso aumentar a produção, aumentar a escala de produção a 
qualquer custo com a justificativa de alimentar os povos do mundo. Neste con-
texto, foi lançada uma estratégia política para aumentar a produtividade de 
alguns alimentos, a chamada Revolução Verde, que tem como fundamento o 
uso de sementes de alto rendimento, fertilizantes, pesticidas, irrigação, meca-
nização, tudo isso associado ao uso de novas variedades genéticas, fortemente 
dependentes de insumos químicos. Entretanto, a elevação da oferta de comida 
que se deve à Revolução Verde não foi acompanhada pelo declínio da fome 
mundial como se prometia, mas ao contrário, a fome não só aumentou, como 
também, mais tarde, foram identificadas  terríveis consequências ambientais, 
econômicas e sociais dessa estratégia, tais como: Redução da biodiversidade, 
menor resistência a pragas, êxodo rural e contaminação do solo, das águas e 
dos alimentos pelos agrotóxicos, além da destruição da diversidade alimentar 
e cultural de muitos povos. O enfoque estava no alimento, não no ser humano. 
Com o aumento da produção de alimentos, nos fins da década de 1970, o mun-
do despertou para a realidade e passou a encarar a situação da fome e desnu-
trição como um problema realmente de acesso e não de produção.

Dá pra perceber que os conceitos de Soberania e Segurança Alimentar e Nu-
tricional precisam andar juntos, não é mesmo?  Porque juntos, eles reforçam a 
concepção da autodeterminação dos povos nas decisões sobre o alimento, sua 
produção, consumo, distribuição e destinação final dos dejetos, tendo como re-
ferência a cultura alimentar dos diferentes territórios e demais aspectos sociais, 
ambientais e econômicos.
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POR QUE A MARCHA DAS MARGARIDAS TRAZ A LUTA POR 
SOBERANIA ALIMENTAR EM UM DOS SEUS EIXOS?

Por que, para as margaridas, o alimento é uma necessidade essencial. Isso 
quer dizer que a sobrevivência humana depende do acesso ao alimento e nesse 
sentido ele se constitui como um direito humano fundamental. A produção, o 
acesso e a distribuição de alimentos são indispensáveis para o funcionamento 
de uma sociedade. Por isso, as mulheres do campo, da floresta e das águas de-
fendem sistemas alimentares agroecológicos, mais equilibrados, que garantam 
a soberania e a segurança alimentar e nutricional do nosso povo.

Sistemas alimentares envolvem todos 
os processos relacionados à alimenta-
ção - desde a produção, o processamento 
e a distribuição de um alimento, até sua 
preparação e consumo. Quando esses 
sistemas não estão em equilíbrio, o que 
ocorre? Primeiro, há uma oferta massi-
va de alimentos ultraprocessados, com 
informações enganosas sobre esses ali-
mentos. Segundo,  as pessoas não conse-
guem ter acesso a alimentos saudáveis e 
passam a se alimentar de forma não saudável. Consequentemente, a saúde da 
população é afetada, e isso acaba se tornando um problema global. Devido a esse 
desequilíbrio, a epidemia da obesidade tem crescido de forma alarmante, nos úl-
timos anos e isso se relaciona diretamente ao aumento de casos de câncer e de 
outras doenças crônicas não transmissíveis, como pressão alta e diabetes. Por 
isso, sistemas alimentares agroecológicos são fundamentais para assegurar a pro-
dução de alimentos saudáveis e assim alimentar o mundo.

Alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos produzidos com a adição de 
muitos ingredientes como sal, açúcar, óleos, gorduras, proteínas de soja, do lei-
te, extratos de carne, além de substâncias sintetizadas em laboratório a partir 
de alimentos e de outras fontes orgânicas como petróleo e carvão. Assim, tais 
alimentos têm prazo de validade maior, alteração de cor, sabor, aroma e textura. 
São exemplos de ultraprocessados: biscoitos recheados, salgadinhos “de paco-
te”, refrigerantes e macarrão “instantâneo”.
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Commodities são mercadorias produzidas em grandes quantidades e que po-
dem ser estocadas sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja con-
gelado, boi gordo, café, soja, etc. 

O modelo de produção agrícola dominante no Brasil tem como centralidade 
o alimento como mercadoria e não como um direito humano que garante a vida. 
Essa lógica produtiva é responsável pela concentração de terras, desmatamen-
to, envenenamento de alimentos, contaminação do meio ambiente, da água e 
da população. Ele funciona dentro da lógica do capitalismo global, que através 
do agronegócio, tem orientado, prioritariamente, as políticas agrícolas para o 
monocultivo e exportação, transformando alimentos em commodities  e a agri-
cultura em negócio. 

Este modelo do capitalismo agrário ao expulsar, dos seus territórios, a agri-
cultura familiar e campesina, que é quem produz alimentos “de verdade”, agra-
va o problema alimentar, gerando fome, miséria e degradação da natureza. 
Nesse processo, os conhecimentos ancestrais e as culturas alimentares, que 
fazem parte da história das populações que habitam os campos e as  florestas, 
vêm desaparecendo. 

A produção da “comida de verdade” 
depende fundamentalmente da agricul-
tura familiar, camponesa e indígena, que 
é constantemente ameaçada pelas políti-
cas impostas pelo agronegócio. Por isso, 
a garantia da soberania alimentar tor-
na-se uma estratégia para romper com 
a lógica do modelo de desenvolvimento 
capitalista e patriarcal, gerador de po-
breza e desigualdades. Através dela são 
questionados os pilares do atual sistema alimentar dominante, que tem levado 
ao empobrecimento e padronização das práticas alimentares e à disseminação 
de conflitos territoriais. Você sabe as características desse sistema?

Ele é caracterizado por:

• Ampliação do poder das grandes corporações transnacionais, sobre os 
setores das sementes, insumos, processamento, pesquisas, e comercia-
lização de alimentos, passando a definir o que se produz e o que se con-
some, de um modo que compromete a soberania alimentar dos povos. 
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• Crescente concentração da terra e de riquezas; 

• Expansão da mineração e dos monocultivos à base de agrotóxicos e 
transgênicos, sobre os diferentes biomas;

• Utilização de sementes transgênicas;

• Utilização indiscriminada de agrotóxico;

• Exploração e subordinação do trabalho das mu-
lheres, tornando invisível o seu papel protagonista 
na produção de alimentos e na garantia da sobe-
rania alimentar.

Bioma é um conjunto de 
diferentes ecossistemas. 
As florestas, os cerrados, 
as restingas, as dunas, a 
caatinga, etc., cada um 
desses espaços forma um 
bioma.

Segundo  a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), os(as) brasilei-
ros(as) consomem, em média, 5,2 litros de agrotóxicos por ano. O nosso corpo se 
mantém a partir do que comemos e bebemos, por isso consumir alimento saudável 
gera corpo saudável. Alimento com veneno, produz corpo debilitado e vulnerável 
a diferentes tipos de doenças.

Sistemas alimentares mais justos e equitativos, apoiados na construção de 
novas relações campo-cidade, são viáveis e absolutamente necessários para 
possibilitar uma produção em que todas(os) consumam alimentos saudáveis e 
diversificados, para isso  é preciso valorizar o autoconsumo, o modo de produzir 
das famílias e a agroecologia; garantir cadeias curtas de produção e consumo e  
a descentralização do abastecimento nas cidades, entre outros pontos.

É POSSÍVEL FALAR EM SOBERANIA ALIMENTAR SEM FALAR
NAS MULHERES? 

As mulheres representam, no mundo, quase 2 bilhões do conjunto de tra-
balhadores do campo, das florestas e das águas (agricultores, criadores, cam-
poneses, extrativistas, coletores, pescadores), cujos conhecimentos e trabalho 
cumprem papel fundamental na sustentabilidade dos diversos sistemas alimen-
tares, particularmente nos países em desenvolvimento. Elas sempre tiveram 
papel de destaque na preservação dos ecossistemas e das sementes locais tra-
dicionais e/ou crioulas, por deterem um vasto e tradicional saber sobre a biodi-
versidade. Na América Latina e Caribe, as agricultoras familiares, camponesas 
e indígenas produzem 45% dos alimentos que consumimos, e no Brasil, elas 
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O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), também 
conhecido como Compra Direta, prevê a compra de alimentos da agricultura fami-
liar e a sua doação às entidades que atendam pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional. Após mudanças em seus marcos operativos, o PAA chegou 
a estabelecer percentual mínimo de 30 a 40%  para  produtos  a  serem  adquiri-
dos  em  favor  das  mulheres agricultoras familiares ou de suas organizações. Em 
relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) , a Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009, determinou que no mínimo 30% do valor repassado a esta-
dos, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) deveria ser utilizado, obrigatoriamente, na compra de gêneros 
alimentícios provenientes da agricultura familiar. Políticas como o PAA e o PNAE  
favoreceram a conquista da autonomia econômica pelas mulheres. Mas não só! 
Em muitos casos, esses programas redinamizam e diversificam o processo produ-
tivo e favorecem a valorização das culturas alimentares com espécies e variedades 
que em alguns contextos estavam sendo deixados de produzir, como, por exem-
plo, abóbora, inhame, batata-doce, cará, fruta, etc.

são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Inegável, 
portanto, a importância do seu trabalho no nosso cotidiano. No entanto, é um 
trabalho silencioso, invisível e, também por estas razões, desvalorizado por boa 
parte da sociedade. 

Sim, as mulheres estão na produção de ali-
mentos, no resgate e na conservação das se-
mentes, nos processos de resistência nos ter-
ritórios, se contrapondo ao agronegócio. Elas 
estão à frente de todo trabalho de produção 
dos quintais, das plantas medicinais, hortas, 
passando pela criação de animais, sem falar no 
trabalho de cuidados, que envolve a produção 
de fitoterápicos. Mas elas não estão apenas 
trabalhando para o autoconsumo, elas também 
estão na comercialização, principalmente, nas 
feiras, nos mercados institucionais de alimentos via PAA (Programa de Aquisição 
de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), apesar de en-
frentarem muitas dificuldades, pois, além de menor acesso à terra e território, a fi-
nanciamentos, à assistência técnica e à comercialização dos produtos, elas vivem 
também limitações em relação à sua liberdade pessoal e à autonomia econômica.
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A busca de novas alternativas de 
alimentação e transformação dos 
alimentos, visando o enriquecimen-
to da dieta alimentar e a geração 
de renda, com a diversificação dos 
sistemas alimentares e processos 
de transição da agricultura conven-
cional para a agroecológica, de for-
ma recorrente, tem sido de iniciativa 
das mulheres, embora, muitas delas 
tenham que enfrentar situações de 
violência patrimonial, por parte dos 
maridos que jogam veneno em suas plantações por discordarem de sua decisão.

Enfim, as mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, estão no 
cuidado com a alimentação e por isso elas assumem um papel de protagonistas, 
quando se discute a sustentabilidade de um povo, de um país, de uma nação, do 
planeta, sustentabilidade na qual se inclui a soberania alimentar, que se expressa 
nas práticas agroecológicas e nas práticas de consumo sustentável. 

E vejam só que contradição:  são justamente as mulheres as que compõem 
a maior parcela de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e sujeitas ao 
drama da fome e desnutrição, em várias partes do mundo. A falta de alternativas 
alimentares e atividades extrativas, a expansão da monocultura, a falta de alimen-
tos e a desnutrição das crianças, a redução das alternativas de autoconsumo, o 
impacto das mudanças climáticas na produção agrícola, as políticas de livre co-
mércio e a crise do sistema agroalimentar no plano internacional, todos esses são 
contextos em que se manifestam a 
insegurança alimentar e neles são 
as mulheres que mais absorvem os 
seus impactos. Isso é mais um dos 
reflexos das desigualdades de gê-
nero. Por isso, incluir as relações de 
gênero como um dos fatores deter-
minantes da segurança alimentar 
e nutricional é condição necessária 
para a cidadania das mulheres e a 
garantia do direito à alimentação 
adequada e saudável.
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As relações sociais de gênero estruturam o conjunto das relações e das práticas 
sociais presentes nos diversos espaços, seja na família, no mundo do trabalho, na 
política, na economia, na cultura. Com base no gênero é definido, socialmente, os 
papéis masculinos e femininos, sendo eles estabelecidos a partir de relações hie-
rárquicas e de poder. Esta construção tem uma base material, e não apenas ideoló-
gica. Ela se expressa na divisão sexual do trabalho, como abordado no Caderno 2.

O mundo está experimentando o nascimento da agonia final, caracterizado pela 
desigualdade, pela guerra que impede a paz, pela fome, pela seca, pelo aumento 

dos preços dos alimentos, pela violência (...) diante dessa crise humanitária as 
mulheres estão na vanguarda da produção de alimentos saudáveis e da mudança 

social, baseada na solidariedade, na justiça e na igualdade. 

Elizabeth Mpofu - Coordenadora Geral da Via Campesina Internacional 

A ideia de soberania alimentar inspirou a de soberania energética. Não é difícil 
imaginar o quanto estas questões, como alimentação e energia, impactam a vida 
das mulheres, não é mesmo? Por conta dessa estrutura patriarcal e da injusta di-
visão do trabalho do cuidado entre mulheres e homens, é sobre as mulheres que 
recaem a responsabilidade pelas tarefas ligadas à reprodução da vida, que inclui 
a garantia dos alimentos de verdade, a preparação das refeições da família e tan-
tas outras tarefas que demandam o consumo de energia. É por isso também que 
defendemos a soberania alimentar e energética, pois ela tem como princípio a va-
lorização da produção de alimentos e de energia para o autoconsumo.

E SOBERANIA ENERGÉTICA: O QUE ISTO QUER DIZER?

A soberania energética tem a ver com a capacidade de uma sociedade exer-
cer controle na regulação da exploração dos recursos energéticos. Se soberania 
se refere ao poder, a soberania energética fala onde está o poder de decisão 
sobre a energia que consumimos. Ou seja, quando a gente fala em soberania 
energética, as perguntas que temos que nos fazer são: para que serve essa 
energia e para quem é essa energia? Quem decide sobre o uso, o tipo e explo-
ração da energia? Para onde vão os recursos decorrentes da exploração dos 
recursos energéticos? Quem se apropria desses recursos?
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A energia é vida. E o modo de vida que levamos não somente nas cidades, 
mas também nos territórios rurais, exige grande quantidade de energia para o 
exercício de atividades cotidianas. Você já imaginou como seria enfrentar a lida 
do dia a dia sem energia?

A soberania energética que a Marcha das Margaridas anuncia no seu eixo 
diz respeito ao direito da sociedade e dos povos que dela fazem parte a tomar 
suas próprias decisões em relação à geração, à distribuição e ao consumo de 
energia, de maneira apropriada do ponto de vista ambiental, social, econô-
mico e cultural. Além disso, ela considera que 
todas(os) tem direito à quantidade e tipo de 
energia necessária para sua própria sustenta-
ção e aos recursos indispensáveis para mantê-
-la, sem gerar impactos negativos, sejam eles 
ambientais, sociais ou econômicos. Ou seja, 
que todas as pessoas tenham direito ao aces-
so à energia em condições dignas e em quan-
tidade suficiente e equitativa.

No entanto, a matriz energética nacional se 
encontra concentrada e centralizada em mãos de poucas empresas. Vamos en-
tender isso...

O QUE É UMA MATRIZ ENERGÉTICA?

É de onde vem a energia que a gente consome. São as fontes de onde se capta 
a energia, para ser distribuída e utilizada em casa, no comércio, na indústria, na 
agricultura. A matriz tem a ver com a origem dessa energia, que pode ser captada 
de fontes renováveis (que se renovam na natureza), como a energia solar, eólica, 
biomassa, hidráulica; ou não renováveis (que se esgotam com o tempo), que são 
os combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás natural.

Energia eólica é a energia que provém do vento. A palavra “eólico” vem do latim 
(aeolucus) e significa aquele que pertence a Éolo, deus do vento, na mitologia grega.

Biomassa é a matéria orgânica, que pode ser utilizada na produção de energia. 
Os tipos de biomassa mais utilizados são: a lenha, o bagaço da cana-de-açúcar, 
galhos e folhas de árvores, papéis, papelão, etc. A biomassa também é o elemen-
to principal de diversos novos tipos de combustíveis e fontes de energia como o 
bio-óleo, o biogás, o BTL e o biodiesel.
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As principais fontes de energia do Brasil, atu-
almente, são: energia hidrelétrica, petróleo, a bio-
massa, o carvão mineral, além de algumas outras 
utilizadas em menor escala, como gás natural.  
Mas a base da sua matriz energética está na pro-
dução hidrelétrica e na produção do petróleo.

 A energia hidrelétrica é a principal fonte de 
energia utilizada para produzir eletricidade no 
país. Atualmente, 90% da energia elétrica con-
sumida no país advêm de usinas hidrelétricas. São mais de mil usinas hidrelétri-
cas. É a Eletrobrás quem coordena todas as empresas do setor elétrico, que, no 
conjunto, são responsáveis pela geração, transmissão e distribuição de energia. 
Depois vem o petróleo, que é mais utilizado para a geração de energia para veícu-
los motores, através da produção de gasolina, óleo diesel, querosene. Além disso, 
também é responsável pelo abastecimento de usinas termoelétricas. É a principal 
fonte de energia brasileira. O país é quase completamente abastecido pela produ-
ção interna. Do petróleo deriva o gás de cozinha, que as mulheres bem conhecem. 
A Petrobrás é a empresa brasileira responsável pela exploração, produção, refino, 
comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. A geração 
de energia com biomassa é a terceira fonte de energia mais utilizada no Brasil e 
vem ganhando cada vez mais espaço na matriz energética brasileira. A gente vai 
falar desses recursos mais à frente.

Não é contraditório que o Brasil possua um dos mais diversos potenciais ener-
géticos do mundo (hidráulico, solar, eólico, biomassa e mesmo os combustíveis 
fósseis, embora as reservas sejam mais reduzidas) e apenas duas fontes energé-
ticas – hidráulica e petróleo – tenham sido extensivamente aproveitadas? Não é 
contraditório que o Brasil seja considerado autossuficiente na produção de ener-
gia e ainda tenham milhares de brasileiros - a maioria compõe a população rural 
- que não tem acesso a essa energia? O fato é que tanto na periferia de grandes 
centros urbanos como em regiões remotas e pouco desenvolvidas, as formas 
convencionais de suprimento energético não atendem às condições socioeconô-
micas da maior parte da população.

Você sabia que cerca de 90% do suprimento de energia elétrica do país provém 
de geração hidráulica, e o petróleo representa mais de 30% da matriz energética na-
cional? Estas e outras informações estão disponíveis no Atlas de Energia Elétrica do 
Brasil, disponível em: http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/2005_
AtlasEnergiaEletricaBrasil2ed/06b7ec52-e2de-48e7-f8be-1a39c785fc8b
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2015 foi considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o ano inter-
nacional da luz. Neste mesmo ano, um estudo realizado pela própria ONU revelou 
que cerca de 1,5 bilhão de pessoas viviam sem energia em todo o mundo. No Bra-
sil, o programa federal Luz para Todos, tentou universalizar o acesso à luz no país 
e apesar de ter conseguido levar energia para 15,5 milhões de pessoas, cerca de 
190 mil famílias ainda continuam a viver sem energia.

O QUE CARACTERIZA ESSE MODELO?

• A energia é controlada por corporações transnacionais, como os gran-
des bancos mundiais, como o Santander, Bradesco Citigroup, etc., tam-
bém por grandes empresas energéticas mundiais, tais como:  Suez, AES, 
Duke, Endesa, General Eléctric, Votorantim, etc.; e por grandes emprei-
teiras, como a Camargo Correia e Odebrecht;

• O sistema financeiro e os acionistas controladores das empresas de ener-
gia tem sido os maiores beneficiários do setor elétrico. São eles que se 
apropriam dos lucros e das altas taxas de juros. A energia virou negócio!

• Com a privatização, nós temos um sistema tarifário imposto, de acordo 
com as determinações internacionais, de modo que somos obrigados 
a pagar as tarifas mais caras do mundo. Além disso, o acesso à ener-
gia é altamente concentrado, atualmente, 665 consumidores conso-
mem 30% de toda energia, segundo dados do Movimento de Atingidos 
por Barragens (MAB)

• Organização de uma estrutura de Estado capturada e colocada para 
atender aos interesses das corporações privadas e do sistema financeiro.

• O Estado atua para despolitizar o debate da energia. Além disso, um con-
junto de leis e regulamentos atendem aos interesses das corporações pri-
vadas e ao sistema financeiro.

Ou seja, nossa soberania energética se encontra ameaçada! E quando a nos-
sa soberania alimentar e energética encontra-se ameaçada, é a nossa sobera-
nia como povo que está sendo questionada. 

Vamos conversar um pouco mais sobre isso?

• Não temos o poder de decisão sobre a exploração dos nossos recursos 
energéticos; 
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AS NOSSAS FONTES DE ENERGIA ESTÃO SENDO MERCANTILIZADAS 
E A ENERGIA TRANSFORMADA EM MERCADORIA

• Não somos consultadas(os) sobre a política energética adotada pelos go-
vernos;

• Não temos o poder de decidir sobre a produção de energia.

No que isso resulta? Vamos lá...

O problema central na questão da energia é o modelo energético, que faz da 
energia seu principal negócio, sua principal mercadoria. Portanto, não podemos 
rebaixar e reduzir o debate da energia às questões de natureza tecnológica. 
Apesar de sua importância, o problema central é de modelo. A política energéti-
ca visa a demanda do mercado. 

A privatização do setor 
elétrico brasileiro tem fa-
vorecido a transferência 
do patrimônio público na-
cional para o capital priva-
do. Para se ter uma ideia, 
nos anos de 1990 mais de 
150 empresas públicas dos 
setores siderúrgico, quími-
co e petroquímico, elétrico, 
ferroviário, mineração, por-
tuário, financeiro, gás, te-
lecomunicações, informá-
tica, etc., passaram para o 
capital privado, além de parte das ações de várias empresas como Petrobrás, 
Eletrobrás, Cemig, Sabesp, etc. Com isso o povo brasileiro passou a pagar tari-
fas altíssimas, com baixa qualidade dos serviços. Os trabalhadores da energia 
sofreram e sofrem com demissões em massa, precarização e terceirização do 
trabalho, perda de direitos, diminuição de salários, intensificação do trabalho e 
aumento da jornada. 

Toda parte do setor energético tem como base a exploração de algum recur-
so natural - seja o petróleo, que está no solo ou no mar; seja a energia elétrica, 
produzida a partir do vento, do sol ou das plantas. Para obter energia a gente 
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explora a natureza de alguma forma. Quando um governo entrega a exploração 
desses recursos para empresas privadas, ele está ferindo a nossa soberania, 
sobre esses recursos, sobre os cursos de água, sobre o nosso mar, a nossa cos-
ta, a nossa terra... e, assim, nós não temos acesso ao resultado da exploração 
desses recursos. Quando um governo autoriza a privatização de empresas como 
a Eletrobrás e a Petrobrás, ele está abrindo mão da nossa soberania e dando 
poder ao capital privado de explorar esses recursos visando ganhos, lucros e a 
possibilidade de transformar o produto dessa exploração em mercadoria.

A consequência imediata desse processo é o aumento no custo da energia a 
ser paga pelos consumidores(as), seja na conta de energia elétrica, seja com-
bustível, seja gás, como a gente vem vivenciando nos últimos dois anos. Para 
trazer exemplos bem claros, em outubro de 2018, o governo Temer privatizou 
seis empresas do setor elétrico: Amazonas Distribuidora de Energia; Boa Vista 
Energia, que atende Roraima; Centrais Elétricas de Rondônia; Companhia de 
Eletricidade do Acre, a Companhia de Energia do Piauí (Cepisa) e a Companhia 
Energética de Alagoas (Ceal). Isso aconteceu em outubro, já em novembro, o 
aumento da conta da energia elétrica chegou a 38,9%. Então não tem como o 
bolso resistir a esse processo de privatização e a essa mercantilização.

Hoje nós, brasileiras(os), nos apropriamos pouquíssimo dos recursos prove-
nientes das nossas fontes energéticas. A maior parte deles vão para as empre-
sas privadas, que enviam essas remessas para fora do país. E são justamente 
elas que estão ditando a política energética brasileira, seja em relação à Pe-
trobrás, seja em relação à Eletrobrás, ou mesmo, na produção de agrocombus-
tíveis. As empresas do setor energético não podem estar nas mãos do capital 
privado, das corporações transacionais. Os recursos gerados não podem sair 
do país, deveriam ficar aqui para serem investidos em setores primordiais como 
saúde e educação. Tanto a Petrobrás, quanto a Eletrobrás, além do serviço pri-
mário, que é a oferta da energia elétrica, de fazer chegar até o consumidor(a) 
o gás e o petróleo, o combustível, a gasolina, elas também financiam projetos 
sociais. Na área da saúde, por exemplo, tem muitos hospitais e postos de saúde 
que foram construídos através dessas estatais, com o lucro que elas obtiveram, 
porque essa é a função de uma estatal. E a maioria desses projetos é colocada 
nos municípios rurais dos estados, prioritariamente os mais carentes da presen-
ça do Estado, como municípios do Norte e Nordeste. Aliás, esses estados são 
os que mais vão sofrer se o Brasil entregar o nosso patrimônio às empresas do 
setor energético, para a iniciativa privada.
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DESTERRITORIALIZAÇÃO DOS POVOS DO CAMPO, FLORESTA E DAS 
ÁGUAS, DESTRUIÇÃO DA VIDA E INTENSIFICAÇÃO DOS CONFLITOS 
NO CAMPO.

A geração de energia elétrica, através da construção de hidrelétricas tem 
afetado milhões de pessoas, em suas culturas, em suas formas de subsistên-
cia e no direito à moradia adequada com qualidade de vida. O remanejamento, 
compulsório, das populações do campo e da floresta dos seus territórios traz 
muitas perdas e causa muitos impactos à vida dessas populações. Elas per-
dem as raízes com o seu local de origem, onde se encontram guardados os 
seus recursos, a sua história, as suas memórias coletivas e as suas tradições 
culturais. Comunidades inteiras desaparecem com a expropriação/expulsão 
de centenas de camponeses e/ou indígenas, que tem nos vales dos rios o local 
de sua reprodução social. Essas situações sempre geram conflitos de várias 
ordens, sociais e ambientais, com intensificação dos conflitos interétnicos.

A construção de usinas hidrelétricas 
mexe com todo um ecossistema, com 
o desaparecimento de paisagens na-
turais, de espécies vegetais, animais 
e de sistemas ecológicos jamais recu-
peráveis. Sem dizer que há toda uma 
desestruturação das atividades e  mo-
dos de vida dos que possuem relação 
direta com os rios, como os ribeirinhos, 
os garimpeiros, e as populações indíge-
nas, não só afetando as suas moradias, 
mas impedindo a navegação, a prática da pesca, o cultivo na várzea. 

De um modo geral, a construção de barragens restringe o acesso a áreas 
usadas nas atividades produtivas e à obtenção de recursos naturais. Além de 
provocar alterações na organização social, política e cultural das populações 
atingidas, o que tem ocasionado um maior empobrecimento dessas popula-
ções, encontrando-se, muitas delas, em situação de extrema pobreza. 

Hoje são 207 empreendimentos em operação a transformar os rios em pos-
sibilidade de lucro e as terras em fornecedoras de matérias primas que benefi-
ciam a poucos. A energia é um bem essencial à nossa sobrevivência e tem que 
ser tratado como tal e não como uma mercadoria.
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EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO

A perda da terra, da água, destruição da fauna marítima, da qualidade de 
vida – e de direitos, esses têm sido os resultados da expansão do agronegócio 
para produção de agroenergia.

Vamos prosear um pouco mais sobre isso...

A utilização dos biocombustíveis (considerados mais limpos) como fonte 
de energia, em substituição ao petróleo, ganhou força através do discurso de 
que isso seria uma alternativa ao aquecimento global, pois a substituição aju-
daria a reduzir a emissão de gases poluentes. Isso incentivou a produção de 
biocombustíveis como etanol e biodiesel.

O aquecimento global é um aumento significativo da temperatura do planeta, 
maior que o normal. O consumo de combustíveis fósseis derivados do petróleo, 
com a emissão de gases (como os que saem dos carros, das indústrias, etc.), pro-
voca esse aquecimento.

A produção de biocombustíveis, comanda-
da pelo agronegócio, é baseada no sistema de 
monocultivo, em grandes extensões de terra, 
tendo a soja e cana-de-açúcar como princi-
pais matérias-primas, embora existam outras 
como a palma e o dendê. A expansão das mo-
noculturas destinadas à produção de biocom-
bustíveis é gerador de desigualdades e um 
entrave à reprodução social de populações do 
campo, da floresta e das águas (agricultores 
familiares, ribeirinhos, pescadores, indígenas 
e populações tradicionais), e tem provocado uma ampla rede de impactos: es-
trangeirização e concentração de terras, poluição da água, contaminação e da-
nos à saúde causados pelos agrotóxicos, aprofundamento da precarização das 
relações de trabalho, entre outros. 

Os Biocombustíveis são fontes de energia do tipo renovável que se originam a par-
tir de vegetais, como plantas, sementes e frutos, por isso também são chamados 
de agrocombustíveis. No Brasil, o principal biocombustível utilizado é o etanol, 
mas existem outros como o biogás e o biodiesel.



25

A expansão dos monocultivos, da mineração, das grandes barragens, e ou-
tros projetos de controle de recursos energéticos, estão na raiz da crise climá-
tica. A expansão dos monocultivos para produção de agrocombustíveis (assim 
como a construção de barragens) tem intensificado os desmatamentos, que é 
a segunda atividade responsável pelas emissões de gases que causam o aque-
cimento global. Dados do Laboratório de Processamento de Imagens e Geo-
processamento (Lapig), da Universidade Federal de Goiás, indicam que o ritmo 
atual de desmatamento do Cerrado poderá elevar a 47% o percentual devastado 
do bioma até 2050.

Você sabia que o Mato Grosso, um estado que se destaca na monocultura 
de soja e da cana, importa mais de 90% dos hortifrutigranjeiros de outros mu-
nicípios como São Paulo e Curitiba? Veja bem, o estado produz  matérias-pri-
mas para produção de combustível, mas milhares de litros de outros combus-
tíveis, especialmente o diesel dos caminhões (proveniente do petróleo), são 
utilizados para transportar comida para alimentar a população,  por cerca de 
2 mil quilômetros.

O crescimento dos monocultivos está “cercando” as agriculturas de base fami-
liar e camponesa, as populações indígenas e os povos tradicionais, que têm cada 
vez mais dificuldade de acessar seus territórios – o que inclui terra e água limpa 
e abundante, sem contaminação por agrotóxicos. Ele inviabiliza a produção de 
alimentos de muitas formas. Entre as mais graves está a contaminação por uso 
de agrotóxicos pulverizados por aviões, que matam as lavouras das comunidades 
e deixam as famílias doentes.

Este modelo energético tem as mesmas ca-
raterísticas do modelo de produção agrícola. 
Caminham juntos. Grandes e extensas áreas 
de terra são destinadas ao plantio de cultivares 
- como monoculturas de cana de açúcar e soja - 
propícios à produção de biomassa, controlado, 
cada vez mais, por empresas transnacionais. 
Esse modelo é concentrador de riquezas, ex-
plora as trabalhadoras(es), agride o meio am-
biente, gera pobreza e fome e produz energia 
ao invés de alimento. Enfim, ele coloca em risco a soberania alimentar, gerando 
uma competição entre a produção de alimentos e de agroenergia.
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E PARA CONCLUIR...

A substituição de combustíveis fósseis por agroenergia, que reduz a emis-
são de poluentes, não pode colocar em risco a segurança alimentar e nutri-
cional. Dentro de uma perspectiva agroecológica a produção de alimentos e 
de energia não é incompatível. Já existem experiências que comprovam que 
é possível combinar a produção de alimentos e bioenergia com a proteção ao 
meio ambiente, por meio de uma produção diversificada e consorciada. 

O ATUAL CONTEXTO POLÍTICO TEM CONTRIBUÍDO PARA A AUTODE-
TERMINAÇÃO DOS POVOS E A AFIRMAÇÃO DA SOBERANIA ALIMEN-
TAR E ENERGÉTICA?

O que vem acontecendo no nosso país é preocupante. O Governo Bolso-
naro, com apenas 13 dias de mandato, coordenou um acelerado desmonte da 
política indigenista. Já no primeiro dia do mandato publicou a Medida Provi-
sória n° 870, que entre outras coisas transfere a FUNAI para o Ministério da 
Agricultura, sob gestão da ministra Tereza Cristina, mais conhecida como a 
Musa do Veneno, conferindo-lhe a função de identificar, delimitar, demarcar e 
registrar as terras indígenas, além da responsabilidade de fazer licenciamento 
ambiental de empreendimentos que impactam as terras indígenas. A FUNAI, 
por sua vez, além de perder essas atribuições, sofre um esvaziamento e passa 
para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado 
por Damares Alves, defensora da Escola sem Partido. As mulheres indígenas 
do Baixo Tapajós, em Carta, professam:

O discurso de Bolsonaro (e sua equipe), sobre os povos indígenas, é re-
trógrado e desrespeitoso conosco, com nossa história, ancestralidade e atu-
ação política e cidadã junto ao Estado brasileiro. O Presidente nos compa-
rou a animais no zoológico presos em jaula, ao se referir a nossa vida dentro 
dos nossos territórios tradicionais. Ele faz afirmações absurdas sobre nosso 
modo de vida e sobre nossos desejos enquanto cidadãs brasileiras. Sim, 
somos brasileiras! Somos indígenas! Sabemos o que queremos e exigimos 
o direito de sermos consultadas pelo Estado para elaboração e implementa-
ção de políticas públicas! Queremos a promoção da saúde da mulher indí-
gena! Queremos educação pública, específica e diferenciada de qualidade 
sendo ofertada dentro das nossas aldeias! Queremos ter autonomia para 
fazer a gestão ambiental e territorial das nossas terras! Queremos respei-
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to a nossa cultura, tradição e espiritualidade! Queremos nossos territórios 
demarcados! Nossa terra não é mercadoria! Resistiremos! SURARA! SAWÊ!

Trata-se de um governo que não respeita o princípio da autodeterminação 
dos povos. A nossa soberania está sob ameaça e com ela a nossa democracia. 

Durante os Governos Lula e Dilma fo-
ram vivenciados alguns avanços em re-
lação à segurança alimentar e nutricio-
nal. É possível mencionar o lançamento 
do Programa Fome Zero, a recriação do 
Conselho Nacional de Segurança Ali-
mentar (CONSEA) e toda a organização 
do Sistema de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN). Foram realizadas 
cinco conferências nacionais de segu-
rança alimentar; e o direito à alimenta-
ção, em 2010, foi incluído no Art. 6º da 
Constituição Federal, através da Emenda Constitucional 064/2010 como um 
direito social. No entanto, desde a destituição da presidenta Dilma Rousseff, 
estamos presenciando um verdadeiro retrocesso em relação aos avanços con-
quistados, que vem se aprofundando e que já se faz sentir no nosso cotidiano. 
Várias políticas públicas, estratégicas para as mulheres do campo, da floresta 
e das águas, simplesmente desapareceram da previsão orçamentária. Então 
mesmo que tenham se mantido, as políticas não tem acontecido na prática, 
porque não tem recurso, não tem orçamento pra executar, a exemplo da política 
de ATER, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Isso tem impactado a vida das mulheres produ-
toras de alimentos, de uma maneira muito perversa.

Para tornar este cenário ainda mais crítico, assim que empossado, o Gover-
no Bolsonaro atacou, diretamente, o Direito Humano à Alimentação (DHA), ao 
revogar, por Medida Provisória, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Consea) como órgão de assessoramento direto à Presidência da 
República. Fica, assim, extinto um Conselho reconhecido no Brasil e no exte-
rior como experiência exemplar de participação social em políticas públicas. 
Ele era um dos pilares de sustentação do Sistema Nacional de SAN (Sisan) 
e corresponsável pelos programas públicos que tiraram o Brasil, em 2014, da 
vergonhosa condição de figurar no Mapa da Fome da FAO.
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Como falar em soberania alimentar e energética num contexto de democra-
cia violada, massacrada? Que democracia é essa que além de extinguir, talvez, 
o mais estratégico dos Conselhos, o CONSEA, que contava com 2/3 de partici-
pação da sociedade civil, extingue também o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Rural Sustentável (Condraf) e a Comissão Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (CNAPO), além dos outros 33 órgãos colegiados federais? 
Então, não dá pra falar de soberania e segurança alimentar sem discutir que 
democracia nós queremos construir.

E não para por aí! Desde que Jair Bol-
sonaro (PSL) assumiu a presidência, 152 
novos agrotóxicos já foram aprovados. É 
o ritmo mais intenso de aprovação destes 
produtos nos 100 primeiros dias do ano, 
desde 2010. Dos novos produtos que fo-
ram liberados, 28% já foram banidos ou 
não são permitidos na União Europeia, 
que tem uma legislação mais dura para 
tratar dos defensivos agrícolas.  

Além disso, o Projeto de Lei (PLC 34/2015) que desobriga empresas a rotular 
a presença de transgênicos em seus produtos alimentícios, e que tramita no 
Senado desde 2015, tem avançado. Em 2018, a Comissão de Meio Ambiente 
aprovou o fim do selo de identificação de produtos com transgênicos. Hoje, o 
Projeto está em exame na Comissão de Transparência, Governança, Fiscaliza-
ção e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC). 

Em relação ao setor energético, o programa de privatizações iniciado no Go-
verno Temer deve ser retomado com intensidade nesse governo, que já anun-
cia a desestatização das distribuidoras da Eletrobrás (leia-se: privatização). As 
fábricas de fertilizantes da Petrobrás, assim como a parte da distribuição se-
rão privatizados. Depois de 2016 tem havido, ano após ano, uma diminuição 
brutal da participação da Petrobrás na exploração do petróleo, na construção 
de novos campos de exploração petrolífera, na construção de novos estaleiros, 
falindo, inclusive, muitos municípios, cuja economia dependia da cadeia pro-
dutiva do Petróleo, o que incluía prestação de serviços, geração de tecnologia, 
produção de peças. Hoje, nós estamos dependendo completamente da China, 
nessas áreas.
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Além disso o Programa Luz Para Todos, que já se encontrava comprometido 
com os cortes generalizados no orçamento federal, vai sofrer um novo impacto, 
tendendo a estagnar, com a redução de milhões de reais que o governo federal 
repassava para os estados, afetando, principalmente, os municípios mais dis-
tantes, principalmente, os do Norte e Nordeste.

Mas um aspecto importante e preo-
cupante dessa nova conjuntura é o au-
mento da pobreza extrema, que avan-
çou 11,2% no nosso país, de 2016 para 
2017, atingindo 15 milhões de pessoas 
segundo a Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios/IBGE).  No 
País, a pobreza e, sobretudo, a extrema 
pobreza, que sofreu um redução duran-
te os governos populares e democrá-
ticos, e que veio acompanhada da redução da insegurança alimentar e da 
fome, apresenta uma tendência a se intensificar. A extrema pobreza voltou 
aos níveis de 12 anos atrás! 

ISSO QUER DIZER QUE A FOME ESTÁ VOLTANDO?

“… O que eu aviso aos pretendentes à política, é que o povo não tolera a 
fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la”

“Como é horrível ver um filho comer e perguntar: “Tem mais?” Esta palavra 
“tem mais” fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as 

panelas e não tem mais”

Carolina Maria de Jesus, na obra “Quarta de despejo: diário de uma favelada”

Os ditos acima fazem parte do diário de uma mulher negra. Esse diário se 
transformou em livro e foi publicado em 1958. Essa mulher se chama Carolina 
de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil e uma das mais im-
portantes. Carolina, que morreu em 1977, viveu boa parte de sua vida numa 
favela em São Paulo, sustentando a si mesma e seus três filhos como catadora 
de papel. No livro ela conta o que viveu. A fome fez parte da sua vida, como faz 
parte da vida de milhões de brasileiras(os) hoje. 
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A gente deve se alimentar ao menos três vezes ao dia, mas, infelizmente, 
isso não se concretiza na vida de muitas pessoas. Isso por que a produção, a 
comercialização, o processamento de alimentos estão altamente concentrados 
em poucas empresas, e sob uma mesma matriz de produção, de modo que elas 
dominam a produção, o processamento e a comercialização de alimentos,  as-
sim como a produção de sementes, interessadas que estão em lucrar e não em 
garantir verdadeiramente a nossa alimentação. 

A fome no Brasil é um problema estrutural com razões socioculturais, já 
dizia o importante 
geógrafo e médico 
pernambucano Josué 
de Castro nos idos de 
1940. Ainda nesta épo-
ca, a fome afligia uma 
quantidade significati-
va de brasileiros e bra-
sileiras. De lá pra cá, 
muita coisa aconteceu! 
Foi nos anos 1980 e 
1990, enquanto a fome 
seguia atingindo par-
cela considerável da 
população Brasileira, 
que uma ampla luta em 
defesa da segurança alimentar se fortaleceu em nosso país. Sob a chama da 
participação social, especialmente a partir dos anos 2000, muitos avanços 
foram conquistados até que em 2014 nosso país chegou a sair do Mapa da 
Fome da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ainda em 2010, através 
da aprovação da Emenda Constitucional 64, a alimentação foi reconhecida 
como um direito constitucional. Infelizmente, porém, hoje, com tantos retro-
cessos e perdas de direitos, o Brasil corre o risco, lamentavelmente, de voltar 
ao Mapa da Fome.
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NOSSAS FORMAS DE RESISTÊNCIA...

Seguimos resistindo e re-existindo no campo, nas florestas e nas águas.

As mulheres indígenas, por exemplo, tem investido na sua auto-organização e 
apresentado um crescente protagonismo desde a estrutura interna das aldeias, 
passando pelos movimentos indígenas, até a política institucional. A candidatura 
de Sônia Guajajara, presidente da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, à 
vice-presidência em 2018, pelo PSOL, e a eleição da deputada federal Joenia 
Wapichana (Rede-RR) são exemplos disso. Em janeiro, ocorreu o primeiro encon-
tro das mulheres indígenas do Baixo Tapajós, em Santarém, no Pará. Centenas 
de mulheres se reuniram ali para discutir estratégias de resistência na defesa 
dos territórios e para a efetivação dos direitos das mulheres indígenas. Durante 
o encontro, elas construíram uma carta endereçada à sociedade. Vejamos...

Fazer juntas, para nós, é um modo de existir e resistir. De exercer nossos 
princípios de coletividade e de repasse de conhecimentos entre gerações. É 
desse modo que milenarmente defendemos nossos territórios, nossos cos-
tumes e tradições. Que mantemos nossa relação com a floresta e os rios. 
Nós dependemos da natureza para continuar existindo física e espiritual-
mente. Os seres encantados que nos protegem e que dão continuidade à 
vida dependem da floresta e dos rios. Se matam os rios e a floresta, eles 
morrem e nossos povos morrem junto. Por isso, estamos preocupadas com o 
acelerado desmonte da política indigenista coordenado pelo recém-empos-
sado Presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Não queremos des-
matamento! Não queremos exploração dos nossos recursos naturais! Não 
queremos plantio de soja e pecuária extensiva nas nossas terras! Não que-
remos construção de hidrelétricas e portos nos nossos Rios!(...) Sabemos 
que nossos ancestrais até hoje moram nos nossos territórios. Os locais onde 
eles vivem para nós são sagrados e temos muito respeito por esses lugares. 
Dependemos deles para dar continuidade a nossa existência espiritual e 
cultural. Nossos mais velhos nos ensinaram a respeitar e cuidar da mãe 
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terra, da mãe água. Cada lugar tem uma mãe e é ela que o guarda e cuida. 
Repassamos esses ensinamentos para nossos filhos e filhas. É desse modo 
que nos mantemos vivos e resistente a todas as violências que nos atingem.

Não vamos nos intimidar com as crescentes ameaças vindas de repre-
sentantes do poder público e também de entidades privadas. Em todas as 
instâncias há iniciativas que pretendem deslegitimar nossa existência e ne-
gar o direito originário aos nossos territórios. 

O Banquetaço Nacional também foi um ato 
de resistência, realizado em várias cidades do 
país, no dia 27 de fevereiro. Tal ato consistiu 
na oferta à população de um banquete com ali-
mentos caseiros, preparados com ingredientes 
naturais e de qualidade. As mulheres que atuam 
na defesa do direito à alimentação de qualida-
de se juntaram nessa ação. Essa foi uma forma 
de manifestar indignação diante da extinção do 
CONSEA, por Bolsonaro. Mas não só, o Banque-
taço representou também uma estratégia de de-
núncia da retomada da fome, que também é resultado do alto desemprego e 
do descompromisso do Estado com a população, quando retira direitos sociais, 
quando realiza cortes em benefícios, como o Bolsa-Família; quando congela 
gastos públicos, quando propõe uma reforma da previdência excludente e sele-
tiva, fatores que impactam, principalmente, o cotidiano das mulheres.

PARA DEBATER MAIS...
É importante a gente começar olhando para nossa própria realidade e refletir, 

a partir das nossas vidas e dos nossos territórios, afinal a soberania alimentar 
se constrói desde o nosso cotidiano. Assim, para dar sequência à nossa prosa, 
podemos começar refletindo, em grupos:

• A partir do seu local, reflita e discuta: o que seria necessário para construir 
um sistema alimentar saudável, com base nos princípios agroecológicos? Que 
condições seriam necessárias para fazer isso acontecer? O que impede que isso 
aconteça?

• Você acha que é possível combinar a produção de alimentos e energia? 

32
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PELA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 
SOCIOBIODIVERSIDADE E ACESSO AOS BENS COMUNS

Os temas que abordaremos na segunda parte deste caderno, trata da nossa 
vida, do modo como nos relacionamos com a natureza e da produção e reprodu-
ção da nossa existência. A proteção e a conservação da sociobiodiversidade e o 
acesso aos bens comuns são fundamentais para a garantia da nossa soberania 
e segurança alimentar. Vamos entender o porquê?

Existem muitos povos, populações e comunidades que habitam os campos, 
as florestas e as águas, correto? Existem agricultoras(es) familiares, campone-
sas, indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhas, pescadoras, extrativistas e 
mais uma variedade de grupos que são diferentes na sua cultura, na sua orga-
nização social, na maneira como ocupam e usam a terra e os recursos naturais, 
não é mesmo? Eles apresentam uma diversidade social e cultural e habitam 
diferentes espaços geográficos, que apresentam aspectos também diferentes 
em relação ao solo, ao clima, ao relevo, altitude, tipo de vegetação. Ou seja, eles 
habitam os mais diferentes bio-
mas, espaços caracterizados 
por vegetação própria e um 
tipo de clima predominante.

O Brasil é formado por seis 
biomas de características dis-
tintas: Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pam-
pa e Pantanal.

Cada um desses biomas 
abriga diferentes e diversos 
tipos de vegetação e de vida 
animal, quer dizer, eles têm 
uma diversidade biológica, 
eles são biodiversos. Eles, in-
clusive, podem ser formados 
por vários ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, é o maior bioma do Brasil e 
ele é formado por distintos ecossistemas como florestas densas de terra firme, 
florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, 
refúgios montanhosos e formações pioneiras. Por isso, ele é a maior reserva de 
biodiversidade do mundo.
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E A SOCIOBIODIVERSIDADE?

Os ecossistemas constituem um conjunto integrado por todos os organis-
mos vivos (incluindo o ser humano) e não vivos, que interagem e se autorre-
gulam, num equilíbrio essencial à vida. Esses espaços, tanto podem pertencer 
aos sistemas naturais, como àqueles modificados e organizados pelas pessoas. 
Diversos ecossistemas compõem o meio ambiente brasileiro, que detém 15% de 
toda a diversidade biológica do planeta. Bastante, né?

Sociobiodiversidade é o conceito que junta tudo isso. Ele envolve a relação 
entre a diversidade biológica, os sistemas de produção e o uso e manejo dos 
recursos naturais, através do conhecimento, saberes e práticas produzidos na 
relação das diversas populações tradicionais e de agricultura familiar e campo-
nesa, com os biomas em que vivem, a partir da sua cultura.

Agricultoras(es) familiares, camponesas(es), indígenas e povos e comunida-
des tradicionais formam a nossa sociobiodiversidade e, ao longo de gerações, 
têm desempenhado um papel fundamental na geração e manejo sustentável da 
biodiversidade e para o nosso patrimônio cultural.
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O QUE SÃO OS BENS COMUNS?

Biodiversidade (ou diversidade biológica) se refere à imensa diversidade de 
vida na Terra, a todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema – de 
plantas e animais a micro-organismos, tudo! O artigo 2 da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB) define biodiversidade ou “diversidade biológica” 
como “a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreenden-
do, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo 
ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”. No 
planeta convivem milhões de seres que dependem um dos outros para sobre-
viverem. A convivência desses seres se dá nos ecossistemas. A biodiversidade 
contempla tanto a diversidade encontrada nos ecossistemas naturais como na-
queles com interferência humana.

Então a ideia de sociobiodiversidade, ela diz algo sobre a relação nature-
za/cultura, ela admite a ação de grupos humanos na natureza sem destruir a 
sua biodiversidade, mas em interação com ela, inclusive, retirando da nature-
za o seu sustento, preservando os seus recursos (naturais e genéticos). E isso 
envolve conhecimento, práticas e saberes tradicionais desenvolvidos e re-
passados de geração a geração. Nesse entendimento, a biodiversidade é um 
bem comum, o nosso maior bem comum, que existe não apenas para o nosso 
usufruto, mas têm um sentido e uma importância maior para a vida na Terra.

A gente fala de bens comuns para se referir 
a bens que são, nesse caso, riquezas naturais e 
sociais (por que envolvem relações), que “perten-
cem” a comunidades, sociedades, enfim, a uma 
coletividade. Os bens da natureza são os melho-
res exemplos de comuns: ar, água, terra, flores-
tas, bosques, as sementes, as mudas e biodiver-
sidade. Para as mulheres do campo, da floresta e 
das águas, tudo isso é declarado como bem co-
mum e por isso devem ser protegidos, preserva-
dos para fins coletivos e para o bem coletivo das 
gerações presentes e futuras.



36 #RUMOA#RUMOA#RUMO MARCHADASMARGARIDAS2019

A importância de afirmar os bens comuns e as práticas que os sustentam no 
cenário político é muito importante, porque o que vemos hoje são processos de 
destruição ambiental, mercantilização e privatização da natureza.

A lógica do mercado é tratar os bens comuns como recursos, como algo 
que existe para servir aos interesses de empresas e Estados comprometidos 
com elas e com interesses no lucro, utilizando-os de forma irresponsável. Essa 
compreensão é própria do sistema capitalista, que se sustenta na exploração 
extrema da natureza e dos bens naturais, reduzindo-os a meras mercadorias, 
passíveis de serem compradas e vendidas. A isso chamamos mercantilização, 
que é a transformação de algo em mercadoria. No caso, o movimento do siste-
ma capitalista é de mercantilizar os bens comuns. Essa mercantilização acon-
tece, por exemplo, quando a terra e os campos são privatizados e as(os) cam-
ponesas(es), quilombolas e indígenas são expulsas(os) e não tem mais acesso 
às áreas onde viviam e trabalhavam. As cercas impedem o acesso às terras de 
uso comum que antes eram usadas como pasto para o gado ou para a extração 
de látex, seiva ou óleos, ou ainda, para a coleta de frutos, sementes, lenhas ou 
plantas medicinais.

MERCANTILIZAÇÃO DOS BENS COMUNS... VAMOS PROSEAR UM 
POUCO SOBRE ISSO?

Você sabe o que significa privatizar? Privatizar é tornar privado um bem 
público ou de uso comum. Privatização é a ação de privatizar e ocorre quando 
um governo, por exemplo, vende empresas estatais para a iniciativa privada, 
que podem ser empresas nacionais ou  grupos de investimentos, bancos, mul-
tinacionais ou corporações transnacionais. Quando um governo vende a explo-
ração de um recurso natural, como a terra, a água, as florestas (que são bens 
comuns) para a iniciativa privada, ele está privatizando a natureza, e quem 
compra faz dela o que quiser. E isso fere a nossa soberania como povo.

Quando os fazendeiros cercam as represas e impedem que as mulheres te-
nham acesso a elas, quando as fontes de água estão secas ou contaminadas 
pela agricultura intensiva e pelos monocultivos, ou quando se criam represas 

Sistema capitalista ou capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade 
privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se ma-
nifesta na forma de bens e dinheiro.
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Você sabia que se estima que o Brasil perdeu 20% de sua área de mangue-
zais em 17 anos, tendo a ocupação imobiliária como sua principal causa? Isso 
se torna ainda mais preocupante quando  a gente considera que o mangue é 
o berçário de inúmeras espécies marinhas. 70 a 80% dos peixes, crustáceos e 
moluscos, que a população consome, precisam do mangue em alguma fase da 
vida. As baixadas litorâneas e as áreas de restinga também estão ameaçadas. 
A mangaba, que é uma fruta que ocorre nessas áreas, está ameaçada de extin-
ção. As catadoras de mangaba organizadas denunciam: a construção de vivei-
ros de camarão, a expansão dos cultivos de coco e cana-de-açúcar, o corte das 
mangabeiras para impedir que as catadoras entrem nas propriedades particu-
lares e a expansão das construções e loteamentos nas áreas de mangabeiras.

para produzir uma energia que pouco beneficia a população local, tudo isso 
tem a ver com o processo de mercantilização da água.

Os mares e mangues são privatizados quando tomados pela pesca indus-
trial e pelo cultivo intensivo de camarões e mexilhões deixando pescadores 
artesanais e marisqueiras sem suas fontes de sustento, ou ainda, quando são 
drenados para expandir áreas industriais. 

Os minérios também são parte dos bens comuns. O Brasil é um dos maio-
res produtores e exportadores de minérios do mundo. Produz 72 substâncias 
minerais, sendo que o minério de ferro lidera com 60% do valor total da pro-
dução mineral. Minas Gerais e Pará são os maiores produtores de substâncias 
minerais metálicas. As reservas de minérios têm sido concedidas à iniciati-
va privada para serem exploradas e o custo disso tem sido alto. A mineração 
vem devastando territórios e comunidades, ameaçando e inviabilizando uma 
série de modos de vida, de produção e de renda. Cursos de água são desvia-
dos, lençóis freáticos e artesianos destruídos para uso na extração do minério 
e transporte pelos mineriodutos. A extração, beneficiamento e transporte de 
minérios expulsam ou inviabilizam a vida de agricultoras(es), camponesas(es), 
pescadoras(es), indígenas, quilombolas, marisqueiras, e outros povos e comu-
nidades tradicionais. Ela destrói uma área específica, onde determinado mine-
ral é encontrado, mudando radicalmente o ambiente e a sociedade do local. 

Mineriodutos são dutos (tipo canos)  que realizam o transporte de minério, geral-
mente por longas distâncias, até o processamento final do material.
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Para a extração e beneficiamento desses minérios são necessárias grandes 
quantidades de água e do uso intensivo de inúmeros insumos e reagentes quí-
micos, ampliando fortemente a onda devastadora dos seus impactos ambien-
tais. A mineração destrói nascentes, áreas de recarga, reservatórios naturais, 
águas litorâneas e manguezais, que levaram milhões de anos para se formar, 
pois, na extração do minério o lençol freático é atingido. No momento em que 
o preço do minério cai, as empresas passam a compensar seus custos com 
redução da segurança de barragens e das condições de trabalho dos seus ope-
rários,  destruindo ainda mais o ambiente. Afinal, o que interessa a uma empre-
sa? Lucros! Qualquer despesa que diminua os lucros vai contra o interesse dos 
acionistas. Esta é a lógica.  

O livro Recursos Minerais e Comunidade: Impactos Humanos, Socioambien-
tais e Econômicos (Francisco Rego Chaves Fernandes, Renata de Carvalho Ji-
menez Alamino, Eliane Araujo - Eds. - Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2014), pu-
blicado pelo Centro de Tecnologia Mineral, acrescenta como sendo efeito da 
atividade mineradora: a violência, o consumo e tráfico de drogas, o aumento da 
criminalidade, bem como o da prostituição, o empobrecimento da população 
e a exploração do trabalho infantil, sem contar com o aumento no número de 
casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Síndrome da Imunode-
ficiência Adquirida (AIDS) e de adolescentes grávidas.
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Em 05 novembro de 2015 ocorreu o pior crime ambiental da mineração bra-
sileira no município de Mariana, em Minas Gerais: o rompimento da barragem 
Fundão da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton. A 
barragem do Fundão havia sido construída para abrigar os rejeitos da extração de 
minério de ferro da mina Germanogo. O seu rompimento provocou uma enxurra-
da de lama tóxica (50 milhões de m3), que percorreu 663 km até encontrar o mar, 
no Espírito Santo. Além de devastar o distrito de Bento Rodrigues, a lama deixou 
um rastro de destruição por onde passou. Cerca de 400 famílias perderam seus 
lares. Horas depois do rompimento os rejeitos chegavam ao rio Doce, cuja baía 
hidrográfica se estende por mais de 200 municípios. Vários municípios sofreram 
com o desabastecimento de água e tiveram que decretar estado de calamidade 
pública. Sem oxigênio nas águas, mais de 10 toneladas de peixes morreram em 
Minas Gerais e Espírito Santo. Em 25 de janeiro de 2019, a mesma história se re-
pete, outro crime ambiental: o rompimento da Barragem I da mina do Córrego do 
Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho (MG), que deixou mais de 300 vítimas 
e o rastro de 12 milhões de metros cúbicos de lama.

Os crimes de Marina e Bruma-
dinho são exemplos de como a ga-
nância dessas empresas coloca 
em risco a vida das pessoas e da 
natureza. Os rios que estão agora 
poluídos com minério, não têm mais 
peixes, ninguém pode nadar, não é 
mais possível abastecer as famílias 
ribeirinhas; os animais que viviam 
nessas áreas não tem mais onde 
beber água; as(os) agricultoras(es) 
não têm como usar a água para pro-
duzir, as pescadoras(es) não têm 
mais trabalho; ou seja, toda a socio-
biodiversidade local está devastada 
e levará muito tempo para se recu-
perar, porque uma empresa quer ter 
muito lucro, extraindo da natureza o 
ferro que existe na região. BRUMADINHO

MARIANA



40 #RUMOA#RUMOA#RUMO MARCHADASMARGARIDAS2019

Uma conclusão que a gente chega de imediato diante desse processo de 
mercantilização é que a nossa sociobiodiversidade se encontra ameaçada, e 
mais ainda quando pensamos nas sementes. Sim, porque as sementes e pro-
dutos transgênicos também têm sido utilizados e desenvolvidos por empresas 
transnacionais e pelo agronegócio. Embora se afirme que há pouco conheci-
mento cientificamente comprovado, quanto aos seus reais impactos sobre o 
meio ambiente, são muitas as consequências sobre a biodiversidade e os riscos 
para a saúde humana, relacionados a intoxicações, reações alérgicas e resis-
tência a antibióticos.

O cultivo de sementes transgênicas, no Brasil, começou há mais de uma 
década, com a promessa de aumentar a produção e diminuir o uso de vene-
nos. Até agora a promessa não foi cumprida. Pelo contrário, a expansão das 
lavouras transgênicas tem feito crescer o uso de venenos, já que as pragas e 

as plantas espontâne-
as estão ficando cada 
vez mais resistentes. 
Aliás, o uso intensivo 
de veneno, no cultivo 
de grãos para a expor-
tação, coloca o Brasil 
no topo das estatís-
ticas de consumo de 
agrotóxicos no mundo. 
A entrada dos trans-
gênicos na agricultura 
também não resolveu 
o problema da fome 
no mundo, outra pro-
messa não cumprida. 
E mais: pouco a pouco 
o Brasil perde a sua so-
berania alimentar. Se-

mente é um bem comum, fonte de diversidade. Com o uso de sementes al-
teradas geneticamente, muitas espécies e variedades tradicionais tendem 
a se perder, ameaçando a reprodução da diversidade de sementes. Daí a 
importância que as mulheres tem  desempenhado no resgate e preservação 
das sementes crioulas.
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As mulheres estão na vanguarda da luta pelos bens comuns como uma 
alternativa ao neoliberalismo e à privatização e

financeirização da natureza.

IV ENA - Boletim Sem Feminismo não há Agroecologia

ENTÃO VAMOS FALAR UM POUCO MAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS 
MULHERES NA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE?

Para as mulheres do campo, da floresta e das águas, a natureza, a sociobio-
diversidade e o conhecimento são patrimônios dos povos para o bem de toda 
a humanidade e devem ser defendidos da ação destrutiva do agronegócio e 
das grandes corporações que se apropriam e tratam os recursos naturais ape-
nas como um negócio que gera lucros. Milhares de agricultoras, camponesas, 
indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pescadoras sobrevivem do uso sustentá-
vel da biodiversidade, com práticas que expressam o saber acumulado sobre 
os ecossistemas, o patrimônio genético, as formas sustentáveis de produção 
e conservação das sementes, alimentos, plantas medicinais e domesticação 
das espécies. Elas vêm resistindo à destruição da sociobiodiversidade! 

Essas mulheres têm sobrevivido a situações de conflito em seus territórios 
e resistem na luta pelo livre acesso à sociobiodiversidade. As quebradeiras 
de coco babaçu são um exemplo, dentre tantos outros, por manterem viva a 
resistência e luta pelo livre acesso e pela proteção dos babaçuais.  
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As agricultoras familiares e camponesas vêm exercendo um papel funda-
mental no resgate, seleção e preservação não só das sementes, mas também 
de saberes e práticas agroecológicas que buscam diminuir a dependência 
da agricultura em relação aos atuais pacotes tecnológicos das grandes em-
presas transnacionais do setor, marcados pelo uso intensivo de agrotóxicos 
e outros insumos químicos. Tradicionalmente, essas mulheres desenvolvem 
experiências de produção nos quintais e arredores da casa, para compatibi-
lizar com os trabalhos domésticos e de cuidados, que ficam sob sua inteira 
responsabilidade. Tais experiências, voltadas, predominantemente, para a 
produção de subsistência, reproduzem saberes tradicionais que se funda-
mentam no respeito à biodiversidade e na produção de alimentos saudáveis. 
As práticas desenvolvidas 
nos quintais expressam os 
saberes agroecológicos, que 
se ampliam no exercício dos 
intercâmbios de experiên-
cias, a partir dos quais, elas 
desenvolvem práticas fun-
damentais para a preserva-
ção da cultura alimentar. 

Enfim, as mulheres estão ressignificando a agroecologia, chamando aten-
ção para a complexidade dos sistemas agrícolas e a relação entre os proces-
sos ecológicos e seu sentido cultural para a alimentação, através das práticas 
de coleta e extrativismo, do manejo e conservação das sementes, das plan-
tas medicinais, dentre outros. E mais: elas têm dialogado com os princípios e 
valores da economia feminista.

 AINDA SOBRE OS BENS COMUNS

Quando a gente fala em sociobiodiversidade sempre se refere a um espaço 
onde  ela acontece e  esse espaço é sempre o espaço de vida. Não faz muito 
tempo, povos indígenas, comunidades tradicionais e camponesas(es) sem ter-
ra à medida que eram visibilizados, passavam a denominar seus espaços de 
vida como território. A demanda por território é mais ampla do que a demanda 
por terra, por que supõe poder, afirmação de identidade, autogestão e controle 
dos recursos naturais.  Por isso, a luta pelo território não é apenas uma luta por 
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terra, ela está relacionada com modos de vida. Então, quando se fala em luta, 
conquista ou resistência em relação ao território, a gente tá se referindo aos 
meios de reprodução da vida – água, frutos nativos, plantas medicinais, área 
comum para os animais, áreas de pesca e caça.  O direito ao território é direito 
de acesso aos bens comuns. E as mulheres estão à frente dessa luta.

NOSSAS FORMAS DE RESISTÊNCIA...
Inciativas sob a liderança de mulheres expressam formas de resistência 

à mercantilização e privatização dos bens comuns. Vamos conhecer algu-
mas delas?

• A favor de uma agricultura livre de agrotóxicos e contra as sementes ge-
neticamente modificadas, que não se adaptam ao seu sistema produtivo, 
agricultoras familiares e camponesas têm criado as Casas de Sementes 
Comunitárias, que têm sido organizadas como uma das estratégias para 
garantir a preservação das sementes tradicionais. As sementes são iden-
tificadas, armazenadas, selecionadas e distribuídas para garantir a re-
produção e multiplicação das variedades de forma coletiva. Assim como 
as casas, os Bancos de Semente Comunitários (BSB) também vêm fazen-
do frente nessa luta. No semiárido paraibano esses bancos de sementes 
tem se integrado a uma rede chamada Sementes da Paixão, tomando 
por base ideais da agroecologia. São mais de 200 bancos de sementes 
comunitários no semiárido paraibano. Mas, essa experiência também 
expandiu para os outros 10 es-
tados do semiárido brasileiro. 
No estado de Alagoas têm as 
Sementes da Resistência; em 
Minas Gerais, as Sementes 
da Gente; no Piauí, as Semen-
tes da Fartura... No total, são 
mais de mil casas e bancos de 
sementes em todo semiárido 
brasileiro. As mulheres, nas 
casas e bancos de sementes, 
fazem o enfrentamento à uni-
formidade genética e ao poder 
das corporações.
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• A organização e luta das quebradeiras de coco com a proposta do “ba-
baçu livre” é mais uma demonstração de resistência. No Maranhão, a Lei 
do Babaçu Livre foi aprovada em 15 municípios (dos 217 existentes, hoje) 
e garante a livre entrada das famílias em áreas para a coleta dos frutos, 
mesmo em propriedade privada, e a proibição da derrubada das palmei-
ras. Nada pode ser plantado nessas áreas que prejudique a palmeira, 
também não é permitido o uso de agrotóxicos perto das palmeiras jo-
vens. Os conflitos entre fazendeiros e as quebradeiras permanecem, mas 
elas resistem. Assim 
como elas, resistem 
também as catadoras 
de mangaba, que vêm 
lutando pela garan-
tia do livre acesso às 
áreas de mangabei-
ras, já que são impe-
didas pelos donos das 
terras onde existem 
as plantas. Em ambos 
os casos, é pelo terri-
tório que elas fazem o 
enfrentamento.

• As raizeiras do Cerrado, através do Protocolo Biocultural das Raizei-
ras do Cerrado, firmaram acordos sobre pontos importantes do seu 
modo de vida, visando a proteção dos seus direitos tradicionais. O Pro-
tocolo tem o objetivo de ser um instrumento político para a conquista de 
uma legislação que garanta o direito consuetudinário de quem faz o 
uso tradicional e sustentável da biodiversidade brasileira para a saúde 
comunitária.

Direito consuetudinário é o direito que surge dos costumes de uma certa socie-
dade, não passando por um processo formal de criação de leis. Eles  são funda-
mentados na tradição e são expressos por valores, princípios, regras e práticas 
que são passados de geração em geração.

Os protocolos comunitários são instrumentos que contêm acordos elabora-
dos por comunidades locais, sobre temas relevantes aos seus modos de vida, 
visando à garantia de seus direitos consuetudinários.
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• Outra forma de resistência tem sido apre-
sentada pelas comunidades apanhadoras 
de flores sempre-vivas, e quilombolas, que 
vivem na Serra do Espinhaço (MG), através 
do manejo sustentável de coleta das flores. 
Além das flores, as comunidades desen-
volvem: a coleta de plantas medicinais e 
frutos nativos, a criação de gado rústico nos campos, sobre a serra, nas 
áreas de uso comum; a criação de animais de carga e de pequeno porte 
para uso doméstico, como galinha e porcos; e a prática da agricultura, com 
plantio de milho, feijão, mandioca, etc. São 
essas atividades que garantem o modo de 
vida e a geração de renda dessas comunida-
des. Com a criação arbitrária do Parque Na-
cional das Sempre-vivas, em 2002, as apa-
nhadoras de flores tiveram acesso limitado 
ou restrito aos seus lugares de vida e de re-
produção sociocultural, o que culminou com 
um conflito socioambiental na região de Dia-
mantina. As(os) apanhadoras(es) de flores 
sempre-vivas lutam pelo reconhecimento 
cultural e econômico com vínculos territoriais, demandando o direto de 
acesso e o uso dos recursos dos quais dependem para manter seu modo 
de vida tradicional. Elas estão organizadas por meio da Comissão em De-
fesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas Apanhadoras de Flores 
Sempre-vivas (Codecex) que busca a recategorização do Parque para uma 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável, em que seja reconhecendo o di-
reito à coleta de flores como prática tradicional.

• O Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, registrado como Patrimônio 
Imaterial, em 5 de novembro de 2010, é outra demonstração de resistência. 
Ele é entendido como um conjunto das técnicas de manejo dos espaços de 
cultivo (roça e quintais), do sistema alimentar, dos utensílios de processa-
mento e armazenamento, e, por fim, da conformação de redes sociais de 
troca de sementes e plantas, que se estende de Manaus, no Amazonas, à 
Mitu, na Amazônia Colombiana. Tendo como base social mais de 22 povos 
indígenas, eles tem um modo de produzir que garante a conservação da flo-
resta. Esse sistema tá ancorado no cultivo da mandioca brava, por meio da 
técnica de queima, plantio e manejo de capoeiras (conhecido como coivara). 
O material biológico e suas variedades, especialmente, da mandioca, é tro-
cada, sobretudo, entre as mulheres – mãe e filha e sogra e nora.

O nome sempre-vivas foi 
popularizado para essas 
inflorescências que, de-
pois de colhidas e secas, 
conservam a forma e colo-
ração.
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PARA DEBATER MAIS...
Vamos nos dividir em grupos de 3 ou 4 e responder as seguintes questões:

1) O que você identifica como sendo os bens comuns da localidade onde 
você vive e como você se relaciona com esses bens comuns (usa, cuida, inte-
rage)?

2) Como está a sociobiodiversidade e o acesso aos bens comuns na sua 
região? Existem ameaças? Quais? E potencialidades? Como você se relaciona 
com os produtos da sociobiodiversidade? 

3) O que vem sendo feito e o que poderia ser feito para preservar a socio-
biodiversidade e garantir o acesso aos bens comuns para sua comunidade?  
Estão sendo desenvolvidas experiências? Quais?

4) Como você avalia a atuação do Estado em relação à preservação da 
sociobiodiversidade e o acesso aos bens comuns? Como isso impacta na vida 
das mulheres? Que mudanças são necessárias?  

Após todos os grupos apresentarem suas repostas, vamos construir o mapa 
da resistência e mostrar onde estamos construindo nossas experiências.
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