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Paul Nicholson 

Alguns  dados  globais que  nos  situam:  35% da  população  é
camponesa e 70% d@s campesin@s são mulheres;  70% dos
alimentos  são  produzidos  por  pequenos  camponeses  e
camponesas, em  quintas/explorações menores de 2 hectares; a
agricultura  camponesa  agroecológica  ocupa  muito  pouco
território, enquanto que a agricultura industrial ocupa a maior
parte  dele  (70%),  produzindo  apenas  25% dos  alimentos;  a
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agricultura industrial é um dos responsáveis pelo aquecimento
global  e  alterações  climáticas,  para  além  de  gerar  fome  e
desigualdade  social;  por  sua  vez,  a  agricultura  camponesa
alimenta o mundo e “arrefece” o planeta.

A crise  no  mundo  rural  é  multidimensional:  económica,
política,  social,  ambiental,  cultural,  e  também  alimentar
(calcula-se  que  2.000  milhões  de  pessoas  sofram  de
desnutrição ou má nutrição). A migração é uma consequência
da crise no mundo rural; 80% da migração provém de facto do
mundo  rural,  correspondendo à  expulsão  de  pequen@s
campesin@s das suas terras; o êxodo rural e os processos de
desertificação  dos  territórios  rurais  (em  vários  lugares  do
mundo),  são  consequências  diretas  das  políticas  neoliberais,
onde o capital financeiro e as corporações estão a aprofundar a
sua  ofensiva  para  monopolizar  a  alimentação  e  concentrar  a
terra e os bens comuns.

Algumas causas desta crise:

1) tratados de livre comércio: quando a alimentação deixa de
ser um direito e passa a ser um recurso a ser comercializado;

2) políticas de privatização dos bens comuns e concentração da
terra;

3)  imposição  de  modelos  de  consumo  e  de  produção
neoliberais:  produção  agro-química,  orientada  para  a
exportação, que expulsa @s camponesxs dos seus territórios,
que  destrói  o  meio  ambiente  e  impõe  modelos  de  consumo
globalizados, numa perda total de autonomia em toda a cadeia
agroalimentar.



Face  a  esta  crise  e  políticas  neoliberais,  e  desde  as
mobilizações no mundo rural nos últimos anos, surge  La Via
Campesina,  um  movimento  internacional  que  aglutina
diferentes  organizações  de base,  envolvendo 200 milhões  de
pessoas.  Principais  conquistas:  conseguir  a  identidade  do
campesinato  como  classe  social  (e  sujeito  político),  e  a
proposta  da  soberania  alimentar  dos  povos  (soberania  dos
povos,  não  nacionalista),  como  o  direito  destes  a  poderem
determinar  o  que  comemos,  como  produzimos,  que  relação
temos com @s campesin@s, etc.  O seu principal pilar é a
agroecologia.

Giovanna Micarelli

Trabalho de investigação coletiva em 4 regiões indígenas na
Amazónia, na Colômbia, com o principal objetivo de procurar
compreender a experiência das comunidades indígenas e afro-
colombianas  para promover  a  soberania  alimentar,  prestando
especial atenção ao significado que adquirem os bens comuns
nestas  lutas  (La  Via  Campesina reconheceu  recentemente
que a protecção dos bens comuns está no coração das lutas
pela  soberania  alimentar).  Este  trabalho  teve  como foco a
análise dos bens comuns alimentares como a água, as sementes
e  as  paisagens  biodiversas,  que  estão  a  ser
privatizados/despojados/extraídos pelas políticas neoliberais na
Colômbia  (assim  como  em  muitos  lugares  no  mundo).  A
abordagem do trabalho procurava responder a certas limitações
na análise dos comuns, que não parecem ter em conta que as
normas refletem particulares cosmovisões, marcos conceptuais
construídos  pelas  comunidades  para  dar  sentido  e  atuar  no



mundo,  e  construções  através  de  práticas  de  inter-relação,
relatos,  valores,  sentimentos,  etc.;  pretendia-se  desentranhar
estes marcos culturais, onto-epistemológicos, preguntando-nos
pelo significado dos bens comuns noutras construções sócio-
culturais.  Isto  implica  estar  dispost@s  a  questionar  as
dicotomias entre natureza e sociedade, objeto e sujeito, corpo e
mente,  estabelecidas  pelo  pensamento  moderno  ocidental;
dicotomias  que  estruturam  tanto  a  compreensão  dos  bens
comuns como a definição dos direitos humanos. 

Diferentes  exemplos  de  práticas  culturais  de  cada  uma  das
comunidades  mostram-nos  como  a alimentação  é  parte  da
construção  de  uma  identidade  social  e  cultural.  As
dinâmicas sociais de produção de alimentos são uma forma das
comunidades se relacionarem com o mundo, que está também
associado a elementos de paisagens. Os seres humanos têm que
negociar  com  os  donos  dos  recursos  [natureza]  e  devolver
depois à natureza, pelo que os atos de produção, preparação e
intercâmbio de alimentos estabelecem relações sociais, também
com seres não humanos.

Nestas  ontologias,  soberania  significa  partilhar
responsabilidade (e não controle) para manter este entramado
com vida. Prestar atenção a estes mundos relacionais permite
ampliar  as  possibilidades  de  uma  transformação  contra-
hegemónica  no  campo  do  direito  à  alimentação.  Frente  ao
modelo  de  segurança  alimentar,  evidentemente  inadequado
para garantir o direito à alimentação para tod@s, a soberania
alimentar oferece um maior alcance para envolver estes pontos
de vista alternativos na discussão sobre o direito à alimentação,
mas só se se permitir ampliar tanto o significado de alimento



como o de soberania.

Victoria Medina

Conceptualização do direito humano à alimentação como uma
questão  de  acesso  à  alimentação.  Papel  central  da  mulher
para  a  realização  do  direito  humano  à  alimentação  e
consequentemente  para  a  soberania  alimentar,  sendo
transversal em todo o sistema alimentar, desde a produção
até ao consumo. Desde a perspetiva produtiva, mais de 50%
da produção de alimentos provenientes da agricultura familiar,
a nivel mundial, provém das mãos de mulheres: são elas que
cultivam,  lavram  e  realizam  a  colheita  dos  alimentos,  algo
frequentemente invisibilizado. No âmbito da CPLP, esse valor
pode chegar a 90% em alguns países, onde as as mulheres são
as principais produtoras. 

Desde  a  perspetiva  do  consumo,  a  mulher  rural,  e  também
urbana,  tem  um  papel  fundamental  para  a  produção  e
reprodução dos meios de vida, tarefas geralmente associadas às
mulheres  por  uma  discriminação  de  género  socialmente
construída.

Apesar das mulheres rurais serem as maiores responsáveis por
alimentar  o  mundo,  são  as  mais  vulneráveis  à  pobreza  e  à
insegurança  alimentar.  As mulheres  estão  sujeitas  a  diversas
discriminações de género e opressões geradas por um sistema
de  mercado  capitalista  e  uma  sociedade  patriarcal,  que
originam  relações  de  poder  desiguais  e  hierárquicas,  e  são
obstáculos  gigantes  à  realização  dos  direitos  das  mulheres
rurais (também urbanas; é possível ser mulher rural e urbana,



assim  como  produtora  e  consumidora;  necessária  fazer  essa
integração  na  análise).  Não  têm  pleno  acesso  a  recursos
económicos e produtivos - acesso à terra,  à água, à terra, às
sementes  tradicionais,  ao  crédito,  à  saúde,  à  educação,  à
informação… além de  sofrerem uma exclusão sistémica  dos
espaços  de  governança  e  tomadas  de  decisão.  Só  2%  das
mulheres têm a propriedade da terra, a nível mundial!

O papel central da mulher rural e urbana, do cultivo até à mesa,
é evidente. Por mais que sofram este paradigma estrutural,  as
mulheres  são  também  agentes  de  uma  mudança  de
paradigma  para  superar  as  suas  próprias  opressões.  O
empoderamento  das  mulheres  rurais  como  agentes  de
desenvolvimento  sócio-económico  efetivo  e  sustentável  é
primordial para a realização do direito humano à alimentação e
nutrição adequadas, e para a soberania alimentar. Esse papel é
frequentemente  invisibilizado,  não  remunerado  (ou,  quando
remunerado, mal remunerado), e isso é um impedimento à sua
autonomia económica (e até de existência). O capitalismo não
valoriza o que não é produzido a grande escala ou o que não
gera lucro (a reprodução da vida não conta como lucro). Para
uma  efetiva  transformação  social  é  preciso  pensar  em
agroecologia,  em  agricultura  familiar,  em  realização  dos
direitos  das  mulheres  rurais  para  alcançar  a  autonomia  dos
povos nos seus sistemas alimentares e nos seus territórios. A
revolução  para  um  mundo  mais  justo  e  igualitário  será
feminista, anti-capitalista, anti-racista, anti-LGBTIfóbico, e
o protagonismo também virá do Sul Global.

A  Rede das Margaridas da CPLP  nasceu institucionalmente
em 2017, num processo de luta desde desde 2012, a partir da



Sociedade Civil,  através  do MSC (Mecanismo da Sociedade
Civil) no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional na
CPLP, e também com a Plataforma dos Camponeses da CPLP.
Foi  reconhecida  na  Declaração  de Brasília  como um espaço
político para fortalecer e dar visibilidade à luta das mulheres
rurais e consensualizar as demandas para incluir os direitos das
mesmas no centro da agenda comunitária. Perseguir portanto a
igualdade  económica  social  e  política das  mulheres,  indo
contra as discriminações socialmente construídas, para garantir
a inclusão das mulheres nos espaços de governança e processos
de tomada de decisão.

Contamos  com  vários  instrumentos  internacionais,  como  a
agenda 2030 das Nações Unidas, a recente Declaração para os
direitos dos camponeses e outras pessoas que trabalham em
zonas rurais, e até marcos legais a nível nacional; mas apesar
de existirem estes  instrumentos,  as  mulheres  rurais  veem os
seus  direitos  serem  insistentemente  violados.  A  vontade
política é quase nula. “As mulheres continuam a ser o sul de
todos os nortes, e o sul do próprio sul”.


