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1.   Introdução 
 

	 Propor	e	implementar	medidas	nos	países	da	região	para	atuar	contra	a	COVID-19	significa	
necessariamente repensar os sistemas agroalimentares e nutricionais de cada nação, pois a alimentação 
é fundamental para a sobrevivência humana e está intimamente ligada à nossa relação com a natureza. 

	 A	pandemia	exemplifica,	acelera	e	reforça	os	elementos	estruturais	do	que	no	futuro	serão	as	
crises	agroalimentares.	Com	ela	se	evidenciou,	por	exemplo,	o	quanto	as	cidades	estão	desprotegidas	
em	relação	ao	acesso	a	alimentos	frescos	e	saudáveis.	Também	deixou	claro	quais	os	efeitos	da	pre-
sença	insuficiente	do	Estado	nos	territórios	rurais.	Por	outro	lado,	a	pandemia	mostrou	como	a	Agri-
cultura Familiar Camponesa e Indígena (AFCI) é um elemento-chave na primeira linha de prevenção 
e	atenção	diante	dessas	crises.	Mesmo	com	um	insuficiente	apoio	político	e	econômico	para	a	manu-
tenção de suas formas de vida, a AFCI tem sido uma fonte indispensável de respostas às necessidades 
nutricionais	da	população,	proporcionando	alimentação	boa	e	saudável,	que	além	disso	geram	menos	
impactos	negativos	para	o	meio	ambiente.	No	entanto,	há	que	reconhecer	que,	apesar	de	a	AFCI	ter	
dado	uma	resposta	quase	que	imediata	aos	requerimentos	para	a	satisfação	do	direito	à alimentação, as 
comunidades produtoras de alimentos, ao mesmo tempo, assumiam um alto risco de contágio, pondo 
em jogo sua saúde e sua vida. 

 O objetivo deste informe é fazer uma abordagem sobre os impactos da COVID-19 sobre os 
direitos das pessoas campesinas na América Latina desde uma perspectiva da Soberania Alimentar 
como condição indispensável para o gozo do Direito Humano à	Alimentação	e	Nutrição	Adequadas.	
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2.   O papel dos Estados em relação
a AFCI e DHANA 

 No marco da COVID-19, os governos latino-americanos ativaram medidas emergentes para 
controlar	os	surtos	de	contágio	do	vírus.	Essas	medidas	foram	uma	continuação	ou	aprimoramento	
das	políticas	públicas	de	caráter	neoliberais	que	favorecem	as	alianças	público-privadas,	em	contraste	
com o setor camponês1.	Logo	de	uma	breve	revisão	são	poucos	os	planos	e	programas	que	contri-
buem com o fortalecimento das autonomias camponesas e indígenas, e à proteção de suas formas de 
vida	em	épocas	de	COVID-19.	As	elites	econômicas	locais	e	transnacionais	dos	países	conseguiram	
construir	uma	crise	“feita	sob	medida”	que	lhes	permitiram	ter	acesso	a	melhores	condições	para	a	
acumulação	através	de	um	controle	insuficiente	de	preços,	flexibilidade	trabalhista,	falta	de	apoio	aos	
programas sociais e agrícolas nas zonas rurais, fechamento de espaços de comercialização direta, entre 
outros.2 

	 Sem	dúvida,	é	responsabilidade	dos	Estados	a	garantia	do	Direito	Humano	à	Alimentação	e	
Nutrição	Adequadas,	especialmente	nas	populações	com	um	maior	risco	de	contágio,	que	deveriam	
ser as principais destinatárias das medidas preventivas de saúde com o consumo de alimentos reais e 

1	 Muitas	medidas	atualmente	vêm	sendo	questionados	por	envolver	possíveis	casos	de	corrupção	
2 Em	todos	os	países	consultados,	muitos	projetos	sociais	importantes	foram	esvaziados	de	orçamentos	devido	a	pandemia.	Por	exemplo,	o	governo	

brasileiro, logo de minimizar todos os efeitos da pandemia na economia nacional, não desenvolveu grandes iniciativas sociais para as comunidades 
rurais,	inclusive	até	janeiro	de	2021	não	se	tinha	a	certeza	de	continuar	com	os	apoios	de	ajudas	emergências	e	cestas	básicas	em	regiões	vulneráveis.	
Situação parecida acontece no Paraguai. 
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verdadeiros. No entanto, o privilégio concedido às empresas de alimentos ultraprocessados (Comida 
rápida,	enlatados,	incluindo	bebidas),	diz	muito	o	quão	distante	estão	as	medidas	estatais	dos	proces-
sos de soberania alimentar. A soberania alimentar implica na capacidade dos povos de defender os 
alimentos	que	historicamente	lhes	pertencem,	em	oposição	aos	interesses	particulares	e	corporativos.	
Isso	implica	que	as	pessoas	e	as	comunidades	tenham	o	controle	sobre	seus	territórios,	bens	naturais	
e comuns (como as sementes), formas de se organizar e o respeito sobre as formas de alimentar-se. 

 A seguir, apresentamos alguns dos principais impactos com seus efeitos adversos   causados 
pela	pandemia,	que	estão	diretamente	relacionados	com	a	implementação	do	DHANA	nas	zonas	rurais.	

2.1   Programas de ajuda alimentar: Fortalecimento 
da parceria público privado em detrimento 
das economias camponesas 

	 Devido	às	medidas	de	confinamento,	todos	os	governos	que	analisamos	neste	informe	ativa-
ram ou potencializaram programas de ajuda alimentar para grupos prioritários e comunidades atingi-
das	pelo	confinamento,	tendo	como	base	alianças	público-privadas	com	o	objetivo	de	garantir	a	segu-
rança alimentar, por meio do envio e entrega preferencial de produtos comestíveis ultraprocessados3.

 Na maioria dos casos analisados, estas medidas não foram pensadas nem implementadas para 
dar prioridade aos alimentos frescos e saudáveis, excluindo as famílias camponesas destes investimen-
tos estatais. Ao contrário, essas medidas emergenciais deixaram à indústria alimentícia como principal 
beneficiaria	dos	elevados	orçamentos	públicos4,	a	exemplo	do	Equador,	com	a	possibilidade	de	colocar	
seus	produtos,	próximos	a	data	de	vencimento	ou	com	baixos	níveis	de	venda,	dentro	da	cesta	básica5.

	 A	ausência	dos	Estados	nas	zonas	rurais	ou	comunidades	geograficamente	distantes	dos	casos	
analisados	se	manteve.	Nestes	territórios,	as	comunidades	subsistem	em	condições	de	desigualdade,	
exclusão e discriminação no acesso geral aos bens e serviço da sociedade.6
 
	 A	qualidade	dos	produtos	das	cestas	básicas	é	questionável.	Com	isso,	surge	a	discussão	sobre	
a	adequação	cultural,	especialmente	para	aquelas	comunidades	que	vivem	um	relativo	isolamento	geo-
gráfico	dos	grandes	centros	urbanos,	como	os	territórios	indígenas	amazônicos.	

	 No	caso	do	Equador,	a	“Aliança	pelos	Direitos	Humanos	do	Equador”	explicitou	sua	preocu-
pação através de um comunicado datado em 20 de maio de 20207,	onde	denunciou	que	as	cestas	bási-

3 Desde a década de 1980, no México existe um programa federal de distribuição de produtos alimentícios para as comunidades rurais mais distantes. 
Através desse programa, as famílias camponesas podem comprar, a preços mais acessíveis, alimentos da cesta básica: milho, feijão arroz, açúcar, 
óleo	e	leite.	 

4 Fundos, principalmente provenientes da dívida externa. 
5	 Por	exemplo,	no	caso	equatoriano,	alguns	casos	deste	tipo	podem	ser	evidenciados:	1)	em	produtos	de	alimentação	escolar:	https://www.eluniver-

so.com/noticias/2020/05/10/nota/7837476/padres-advierten-que-cereales-entregados-kits-estarian-caducados/;	 2)	 nos	produtos	de	 laticínios:	
https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102324627/fabrica-estaria-alterando-las-fechas-de-caducidad-de-productos-alimenticios-en-machachi-;	 ou	
3)	nas	cestas	básicas	de	ajuda	humanitária,	esta	última	denunciada		por	organizações	indígenas:	CONAIE,	CONFENIAE,	NAWE,	NASEPAI	e	a	
Aliança	pelos	Direitos	Humanos	–	em	19	de	junho	de	2020:	https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-06/INFORME%20
ALTERNATIVO_%20Pueblos%20Indi%CC%81genas_Ecuador.pdf 	

6	 Este	é	o	caso	das	comunidades	indígenas	amazônicas	(incluindo	os	povos	isolados	voluntariamente)	que	se	encontram	geograficamente	distantes	dos	
centros	povoados,	o	que	condiciona	de	forma	significativa	o	apoio	alimentício,	mas	também	a	prevenção	e	atenção	médica	frente	a	pandemia.	Muitos	
destes	condicionamentos	e	riscos	se	expressam	um	uma	carta	das	organizações	que	fazem	parte	da	Coordenação	das	Organizações	Indígenas	da	Bacia	
do	Amazonas	(COICA),	disponível	no	seguinte	link:	https://amazonwatch.org/assets/files/2020-03-31-coica-coronavirus-declaration.pdf 	.

7	 Retirado	da	Aliança	por	Direitos	Humanos	–	Equador,	Alerta	No	42	de	20	de	maio	de	2020:	“Atenção	humanitária	insuficiente	e	inadequada	pelo	
Estado	coloca	em	risco	a	saúde	de	comunidades	indígenas	e	afro	equatorianas”:		Consultada	no	dia	20	de	julho	2020	de:	https://ddhhecuador.
org/sites/default/files/documentos/2020-05/Alerta_42.pdf
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cas	que	chegaram	às	comunidades	indígenas	amazônicas	e	afroequatorianas	da	Província	de	Esmeral-
das8, destinadas a abastecer uma família de 6 a 8 membros durante 15 dias, continham mantimentos 
que	não	duravam	mais	de	um	dia	e	a	maioria	não	eram	nutritivos	ou	culturalmente	adequados.	Já	é	de	
conhecimento	que	as	práticas	alimentares	das	comunidades	indígenas	amazônicas,	têm	uma	estreita	
relação com sua cosmovisão e identidade cultura9. 

	 Este	exemplo,	demonstra	a	necessidade	de	adequar	os	alimentos	às	realidades	locais.	É	preo-
cupante	o	pouco	conhecimento	ou	atenção	por	parte	das	autoridades	estaduais	quanto	ao	 tipo	de	
alimento	que	devem	ser	incluídos	em	uma	cesta	básica,	na	qual	devem	ser	priorizados	os	alimentos	
reais	e	frescos,	nutritivos	e	culturalmente	adequados.	Muito	além	disso,	deveriam	garantir	o	respeito	e	
a proteção da economia de sobrevivência das comunidades produtoras de alimentos. 

	 Em	relação	aos	programas	de	alimentação	escolar,	se	detectou	os	mesmos	problemas	já	men-
cionados,	a	baixa	qualidade	nutricional	nas	merendas.	Diante	dos	desafios	postos	pela	pandemia,	que	
requer	de	nós	um	sistema	imunológico	fortalecido	graças	a	uma	alimentação	nutricional	adequada,	as	
instituições	estatais		responsáveis	por	esses	programas	nos	países	consultados10 privilegiaram o uso de 
produtos comestíveis ultraprocessados11	no	lugar	dos	alimentos	frescos	próprios	dos	territórios	rurais.	

2.2   Flexibilização trabalhista no campo 

 A já anunciada crise alimentar em alguns países da América Latina significou para as elites do 
setor agroalimentar o pretexto perfeito para adaptar leis e políticas públicas a favor do seu processo de 
acumulação e lucro, transferindo os impactos provocados pela crise da COVID-19 imediatamente aos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo, muitas vezes mediante a violação dos direitos trabalhistas.  
Nesse contexto, durante a emergência sanitária foram emitidos vários decretos nos países da América 
Latina12	que	autorizavam	a	adoção	de	medidas	por	parte	das	empresas	do	setor	agroalimentar,	 tais	
como	demissões	em	massa,	e	aprofundamento	da	flexibilidade	trabalhista,	contrárias	as	mínimas	nor-
mas	relacionadas	ao	direito	ao	trabalho	em	condições	dignas.	

Por meio da redução do salário e da jornada de trabalho, ou da sobrecarga de responsabilidades, ge-
raram	violações	dos	direitos	trabalhistas.	No	caso	dos	trabalhadores	do	setor	bananeiro	equatoriano	e	
colombiano, além do descrito anteriormente, acrescentou-se neste cenário denúncias sobre a redução 
das medidas de biossegurança13,	Tudo	isso	intensificado	pelo	clima	de	medo	gerado	pela	impossibili-
dade de ter fácil acesso a outro trabalho devido aos cortes em muitas empresas. 

Não	existe	ainda	dados	sobre	a	perda	de	empregos	na	área	rural	nos	países	que	fazem	parte	deste	
informe,	embora	segundo	o	Observatório	do	Trabalho	COVID-19	(BID,	2021),	se	verifique	uma	re-
cuperação	significativa	do	emprego	a	nível	geral,	persiste	uma	brecha	significativa	relativa	ao	emprego	
feminino,	que	tem	sido	o	mais	afetado.	O	Observatório	sinaliza	o	caso	da	Bolívia,	Chile,	Colômbia14, 

8 Província	localizada	na	fronteira	norte	do	Equador,	fazendo	fronteira	com	a	região	sul	da	Colômbia.
9	 Uma	vez	que	as	cestas	básicas	entregues	inicialmente	não	foram	suficientes	nem	adequadas	culturalmente,	as	próprias	comunidades	se	viram	obri-

gadas	a	reorganizar	as	cestas	com	quantidades	adequadas	e	devolver	produtos	ao	Estado	equatoriano	já	que	não	estavam	aptos	para	o	consumo.	
10	 Por	 exemplo,	 o	 caso	 dos	 cafés	 da	manhã	 “modo	 frio”	 do	 “Programa	 de	Café	 da	Manhã	Escolar”	 no	México,	 ou	 os	 sacos	 de	 comida	 que
	 o	governo	paraguaio	se	rende;	ou	as	rações	industrializadas	do	Programa	de	Alimentação	Escolar	da	Colômbia	(FIAN	Ecuador,	et	Al	2020b).
11	 No	caso	equatoriano,	as	comunidades	informam	que	o	entregado	como	parte	do	café	da	manhã	escolar	inclui	geralmente	leites	aromatizados	e	

biscoitos.	(FIAN	Equador,	et	Al	2020b).
12	 Como	o	caso	da	Lei	Orgânica	de	Apoio	Humanitário	de	Equador	de	19-06-2020,	o	Decreto	1174	colombiano,	ou	o	acordo	ministerial	140-2020	

de 23-03 do Ministério de Trabalho da Guatemala. 
13	 Extraído	da	entrevista	de	Maricela	Guzmán,	coordenadora	da	Associação	Sindical	dos	Trabalhadores	Agrícolas	Bananeiros	e	Camponês	(ASTAC),	

em	entrevista	de	15	de	maio	2020	para	a	campanha	“Desde	a	raiz”	de	OCARU	(Cit.	em	FIAN	Equador,	et	Al	(2020b).
14 Por exemplo, no caso colombiano, a maioria dos empregos perdidos é para mulheres (406.000 por 287.000 para homens) em porcentagem as 



7UMA ABORDAGEM À SITUAÇÃO DO DHANA NA AMÉRICA LATINA

México15, Peru e Paraguai16, como países nos quais o emprego das mulheres registra	uma	maior	que-
da	e	uma	recuperação	mais	lenta.	Em	efeito,	destaca-se	que,	no	caso	do	Paraguai	e	Bolívia,	o	emprego	
masculino voltou ao patamar anterior à crise ou pré-crise e, no entanto, o emprego feminino ainda 
registra	perdas	(BID,	2021).	Isso	se	baseia	no	fato	de	que	os	setores	com	alto	risco	de	contágios se 
concentram	ao	redor	de	56,9%	do	emprego	feminino	na	América	Latina	e,	além	disso,	se	caracterizam	
por	altos	índices	de	informalidade,	acesso	limitado	à	segurança	social,	baixas	remunerações	e	baixos	
níveis	de	qualificação	(CEPAL,	2021).

	 Estas	medidas	de	flexibilização	trabalhista	não	foram	criadas	apenas	para	a	temporada	do	con-
finamento,	estão	sendo	mantidas	no	tempo,	sendo	a	justificativa	para,	por	exemplo,	na	Guatemala17, 
Equador18, Paraguai19, evitar o incremento do salário mínimo, que se	configura	como	um	direito	da	
classe trabalhadora todos aos anos.  

2.3   Políticas públicas agrarias no meio da pandemia: 
receitas voltadas para a cadeia produtiva e a anulação
das autonomias camponesas

	 Governos	como	o	do	Brasil,	Equador20, Paraguai21	 e	Colômbia22 assinaram acordos com a 
indústria “agroalimentar” para fortalecer a cadeia produtiva promovendo a participação de mais fa-
mílias	camponesas	na	cadeia.	Essas	políticas	se	resumem	em	que,	quem	produz	destine	sua	terra	(a	
fertilidade do seu solo) e sua mão de obra ao interesse da agroindústria, adiando propostas oriundas 
das	autonomias	em	que	o	destinatário	principal	seja	as	comunidades	locais	e	sua	autossubsistência.	

	 Além	disso,	no	âmbito	da	pandemia,	instituições	internacionais	como	o	Instituto	Interameri-
cano de Cooperação para a Agricultura (IICA)23 e a Fundação Gates24	apresentam	propostas	que	as	
organizações	camponesas	qualificam	como	as	“falsas	soluções	para	a	fome”,	que	incluem	o	plantio	
inteligente,	uso	de	drones,	metadados	com	nanotecnologia,	e	cultivos	geneticamente	modificados25, 
entre outros26. 

mulheres	têm	sido	as	mais	afetadas	(perda	de	5%	versus	2%	dos	homens)	(BID,	2021).
15 As	perdas	absolutas	no	México	são	quase	o	dobro	para	as	mulheres	(1,6	milhão	de	empregos	perdidos	para	mulheres	e	1,2	milhão	perdidos	para	

homens).	As	mulheres	também	foram	mais	afetadas	em	termos	percentuais	(perda	total	do	emprego	de	7%	contra	4%	dos	homens).		(BID,	2021)
16	 No	caso	do	emprego	formal,	o	número	mais	recente	(julho	de	2020)	mostra	uma	perda	de	26.858	(BID,	2021).
17 Jornal	Prensa	Libre	de	23-02-2021	“Salário	mínimo	na	Guatemala	sem	aumento	e	esta	é	a	justificativa	do	governo”.	Recuperado	de:	https://www.

prensalibre.com/economia/salario-minimo-2021-en-guatemala-sin-aumento-y-esta-es-la-justificacion-del-gobierno-breaking/ 
18	 Diário	O	Comércio	14	de	dezembro	de	2020.	“Comparação	do	salário	mínimo	em	alguns	países	da	América	Latina.	Disponível	em:	https://www.

elcomercio.com/actualidad/comparacion-salarios-minimos-america-latina.html	
19	 Diario	ABC	de	13/07-2020	"Não	haverá	reajuste	do	salário	mínimo	até	o	ano	que	vem	por	conta	da	pandemia".	Recuperado	de:	https://www.abc.

com.py/nacionales/2020/07/13/no-habra-reajuste-del-salario-minimo-hasta-el-proximo-ano-debido-a-la-pandemia/	
20	 O	Programa	Semear	por	contrato	https://www.agricultura.gob.ec/mas-de-170-mil-personas-se-beneficiaran-con-programa-siembra-por-contra-

to/	
21	 Jornal	La	Nación	de	26	de	janeiro	de	2021	"O	Paraguai	fornecerá	biocombustível	a	multinacionais".	Disponível	em:	https://www.lanacion.com.

py/negocios/2021/01/26/paraguay-proveera-biocombustible-a-multinacionales/	
22	 Notícia	do	Ministério	da	Agricultura	da	Colômbia	23/09-2020	“MinAgricultura	reativará	10	jornadas	de	negócio	de	Contrato	Agrícola	em	2020	

para	atingir	130.000	produtores	vinculados”.	Recuperado	de:	https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-reactivar%-
C3%A1-10-jornadas-de-negocio-de-Agricultura-por-Contrato-en-2020-para-llegar-a-130-000-productores-vinc.aspx	

23	 EFE	Agro	del	02-11-2020	O	IICA	está	comprometido	com	a	ciência	para	transformar	a	agricultura	nas	Américas	Disponible	en:	https://www.	
efeagro.com/noticia/iica-agricultura-america/

24	 As	alianças	estratégicas	do	IICA	incluem	a	Microsoft	(Fundação	Gates)	e	a	Bayer,	portanto,	sua	agenda	para	promover	os	cultivos	transgênicos	
poderia	surgir.	Informações	disponíveis	em:	https://www.iica.int/es/strategic-alliances

25 	Por	exemplo,	pronunciamentos	como	o	da	Via	Camponesa	05-2015:	“Por	que	os	cultivos	transgênicos	são	uma	ameaça	para	os	camponeses,	para	
a soberania alimentar, a saúde e a biodiversidade no planeta”. Disponível em: https://viacampesina.org/es/wp-ontent/uploads/sites/3/2015/05/
Por%20qu%20los%20cultivos%20transgnicos%20son%20una%20amenaza%20.pdf  

26 	Para	aprofundar	nos	temas	das	“falsas	soluções	para	a	fome”	sugere-se	o	boletim	543	de	setembro	de	2019	de	“América	Latina	em	movimento”	
titulado “Tecnologias: manipulando a vida, o clima e o planeta”. Disponível em:  https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/
revista_alaietc_alem543.pdf   
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2.4   Agrotóxico e transgênico como alternativa
à crise alimentar

	 A	rede	por	uma	América	Livre	de	Transgênicos	(RALLT),	no	seu	Balanço	202027	explica	que	
as	condições	provocadas	pela	pandemia	criaram	o	cenário	favorável	para	que	os	Estados	e	as	empresas	
expandam seus interesses em direção a inclusão e o fortalecimento dos cultivos transgênicos em seus 
territórios.	Em	diferentes	países	da	América	Latina	foi	imposto,	ou	pelo	menos	se	tenta	impor,	leis	e	
políticas	que	fortalecem	a	expansão	dos	monocultivos	transgênicos	e	a	aprovação	de	novos	agrotóxicos.	

 Na Argentina foi aprovado o trigo transgênico28,	na	Bolívia29 foram ampliadas as licenças para 
novos	cultivos	geneticamente	modificados.	Em	Cuba	se	ratificou	um	conjunto	de	normas	que	dá	pas-
so para o ingresso dos transgênicos na agricultura30.	Em	países	como	Equador,	onde	a	constituição	de-
clara o país como “Livre de sementes e cultivos transgênicos, foi apresentada uma iniciativa contrária 
à	constituição,	procedente	do	IILCA,	que	propõe	analisar	regulamentos	setoriais	ou	normas	técnicas	
harmonizadas	para	a	gestão	integral	de	organismos	geneticamente	modificados	no	Equador”	com	o	
objetivo	de	facilitar	a	entrada	de	cultivos	geneticamente	modificados	no	território	equatoriano.31

	 Em	relação	aos	agrotóxicos,	o	Brasil,	por	meio	das	novas	políticas	agrárias	promovidas	pelo	
governo	do	presidente	Jair	Bolsonaro,	intensificou	o	uso	de	agrotóxicos	na	agricultura	nos	últimos	
anos. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entraram 474 produtos em 
2019,	a	quantidade	mais	alta	dos	últimos	14	anos.	Em	2020,	o	número	continuou	crescendo,	com	a	
aprovação	de	493	novos	agrotóxicos	(19	a	mais	que	em	2019),	um	recorde	na	história	do	Brasil.32 

	 Apesar	 do	 cenário	 descrito	 anteriormente,	 nem	 todas	 foram	más	 notícias	 neste	 tema.	Em	
alguns	casos	houve	resposta	positiva	ao	trabalho	das	organizações	camponesas.	Por	exemplo,	no	Mé-
xico,	no	final	do	ano	2020,	foi	publicado	o	decreto	presidencial	que	proibiu	o	uso	do	herbicida	gli-
fosato em todos os programas do governo federal e estabeleceu a eliminação progressiva de seu uso, 
aquisição,	distribuição,	promoção	e	importação,	assim	como	a	proibição	dos	agroquímicos	que	con-
tém glifosato, para conseguir sua erradicação de forma total para 202433. Da mesma forma, em Peru 
com	100%	dos	votos	do	Congresso	foi	aprovada	uma	nova	moratória	para	ingresso	de	transgênicos	
até 203534.	No	caso	equatoriano,	foi	 incluído	a	decisão	referente	ao	caso	da	presença	ilegal	de	soja	
transgênica no país35	no	informe	de	Harmonia	com	a	Natureza	das	Nações	Unidas	do	ano	2020,	que	
considera mais de 170 casos inspiradores e desenvolvidos na jurisprudência da Terra, avanços em leis 
e políticas, iniciativas em educação formal e informal, aprendizagem e atividades de divulgação pública 
no mundo todo durante a segunda metade de 2019 e a primeira de 202036.

27 Balanço	2020	da	Rede	por	uma	América	Latina	Livre	de	transgênicos.	Disponível	em:	http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Balan-
ce-2020 

28	 O	trigo	transgênico	autorizado	é	denominado	HBA	(trigo	IND-ØØ412-7)	e	apresenta	duas	características:	resistência	à	seca	e	tolerância	ao	herbi-
cida	glufosinato	de	amônio.	Fonte:	http://www.biodiversidadla.org/Coberturas-especiales/Trigo-transgenico	

29	 Bolívia:	Decreto	Supremo	No	4232	de	7	de	maio	2020,	disponível	em	https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4232.xhtml	
30						Cuba:	Decreto	Lei	№	4/2020	do	Conselho	de	Estado,	promulgado	em	23	de	julho	disponível	em	https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/decreto-

-ley-4-de-2020-de-consejo-de-estado  
31 “Equador	Livre	de	Transgênicos	exige	ao	MAE,	IICA	y	ONU	Ambiente	que	se	respeite	a	Constituição”	Retirado	de	http://www.biodiversidadla.

org/Noticias/Ecuador-Libre-de-Transgenicos-exige-al-MAE-IICA-y-ONU-Ambiente-que-se-respete-la-Constitucion 
32	 	Biodiversidade	de	29/01/2021	“Bolsonaro	bate	o	próprio	recorde:	2020	é	o	ano	com	maior	aprovação	de	agrotóxicos	da	história”.	Disponível	em:	

http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Bolsonaro-bate-o-proprio-recorde-2020-e-o-ano-com-maior-aprovacao-de-agrotoxicos-da-historia	
33 O Universal de 17-01-2021 “Proibição do glifosato: batalha vencida em favor do meio ambiente e das pessoas”. Disponível em: https://www.

eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/prohibicion-del-glifosato-batalla-ganada-favor-del-ambiente-y-las-personas 
34 Revista	Gestão	20	de	outubro	de	2020	"Congresso	aprova	nova	moratória	para	a	entrada	de	transgênicos	até	2035".	Disponível	em:	https://ges-

tion.pe/economia/congreso-aprueba-moratoria-para-ingreso-de-transgenicos-hasta-el-2035-noticia/ 
35 Em	2019,	o	Centro	Agrícola	Cantonal	de	Quevedo,	a	FECAOL	e	a	Ouvidoria	Equatoriana,	obtiveram	decisão	favorável	após	denunciarem	a	

presença	de	soja	transgênica	ilegal	em	seus	campos,	esta	sem	dúvida	é	uma	referência	para	o	Equador	e	para	o	continente.
36 Mais	informações	sobre	o	caso,	disponíveis	em:	http://www.biodiversidadla.org/Documentos/De-un-vistazo-y-muchas-aristas-106-autorretrato-

-de-un-Ecuador-en-lucha 
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2.5   AFCI: Um relato de alguns problemas específicos 
evidenciados na pandemia para as comunidades 
camponesas e indígenas produtoras de alimentos

	 A	maior	parte	dos	problemas	que	a	AFCI	experimentou	no	contexto	da	pandemia	se	concen-
trou na comercialização, devido às restrições	da	mobilidade	em	diferentes	países.	Aqui	apresentamos	
algumas	das	questões	levantadas:

	 Muitas	comunidades	decidiram	criar	barreiras	epidemiológicas	através	do	controle	de	seu	ter-
ritório.	Com	isso	tinham	a	possibilidade	de	permitir	a	passagem	(tanto	de	entrada	como	de	saída)	de	
membros	da	comunidade	que	saiam	por	motivos	de	saúde,	alimentação	ou	comercialização,	mas	ao	
mesmo	tempo	protegendo	a	saúde	da	comunidade,	em	populações	que	muitas	vezes	carecem	de	co-
bertura	adequada	dos	sistemas	de	saúde	pública.	

	 Desmantelamento	de	políticas	públicas	anteriores	a	pandemia	que	beneficiavam	às	zonas	ru-
rais,	 com	um	claro	 retrocesso	na	proteção	dos	direitos,	 alcançados	 através	das	 lutas	 sociais.	Estas	
medidas de retrocesso não foram exclusivas da emergência sanitária, mas bem responderam a um 
processo de aprofundamento das políticas neoliberais locais de anos anteriores. Um exemplo claro 
de exigibilidade cidadã contra estas medidas de retrocesso, é o do	Brasil,	onde	diante	da	falta	de	aten-
ção do campesinato, os movimentos sociais elaboraram um plano de emergência para a agricultura 
familiar,	onde	uma	das	exigências	é	o	apoio	para	a	população	rural	mais	vulnerável.	Este	projeto	de	lei	
correspondente	não	foi	aprovado	porque	o	Presidente	vetou	7	dos	9	pontos	propostos.

	 Em	muitos	países	(sobretudo	durante	o	confinamento),	havia	incontáveis	obstáculos	por	parte	
das	autoridades	de	trânsito,	que	exigiam	numerosas	autorizações	para	a	circulação	de	alimentos	fres-
cos.	Paradoxalmente,	quem	gozava	de	livre	circulação	eram	os	caminhões	das	grandes	empresas.

	 De	acordo	aos	casos	analisados,	enquanto	as	feiras	e	mercados	camponeses	estavam	sendo	
fechados, sob o pretexto de serem potenciais locais de contágio, os controles nos supermercados 
foram relaxados, e funcionaram com certa normalidade durante toda a pandemia. O fechamento de 
feiras,	somado	à	incerteza	e	ao	medo	do	contágio,	também	fez	com	que	as	famílias	camponesas	não	
saissem	das	suas	casas	e	preferissem	vender	seus	produtos	a	intermediários.	Este	último,	aproveitan-
do do relaxamento no controle das autoridades, passou a especular sobre o preço dos alimentos. Se 
os direitos das comunidades rurais tivessem sido protegidos, os mercados locais de alimentos teriam 
permanecido abertos e teria sido evitado o desperdicio de toneladas de alimentos37.

	 Para	os	trabalhadores	rurais	que	em	algumas	épocas	do	ano	migram	para	as	plantações	em	
determinadas épocas do ano (principalmente na colheita), a oferta de mão de obra caiu considera-
velmente	razões	pelas	quais	chegaram	a	sentir	a	crise	diretamente	em	sua	renda	familiar.	Devido	aos	
preços	baixos,	as	contratações	foram	reduzidas	porque	as	pessoas	produtoras	não	tinham	recursos	
para pagar mão de obra externa e preferiram realizar o trabalho com a força de trabalho familiar não 
remunerada.	Igual	ao	que	acontece	em	outros	setores	agroindustriais,	esse	problema	se	agrava	quando	
aqueles	que	migram	são	os	que	não	possuem	terras	próprias	para	a	produção	de	alimentos	para	seu	
próprio	consumo.		

37 Dos	programas	para	frear	a	especulação	alimentar,	destaca-se	o	Programa	de	Garantia	de	Preços	SEGALMEX	(Segurança	Alimentar	Mexicana)	
para	o	milho,	feijão,	arroz,	trigo	e	leite,	este	programa	que	estabelece	preços	de	garantia,	dirige-se	a	pequenas	e	médias	empresas.	os	cereais	e	o	leite	
que	compra	são	para	distribuição	em	todo	o	país.	
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 No caso colombiano, por exemplo, os grupos armados ilegais procuraram fortalecer o controle 
dentro	dos	territórios,	impondo	proibições	especificas	de	entrada	de	pessoas	externas	às comunidades 
e	estabelecendo	seus	próprios	“toques	de	recolher”.	É claro que isso afeta o fluxo livre de alimentos, 
aumentando os riscos de escassez ou perda de alimentos.	A	isto	se	soma	que,	ao	longo	do	ano,	segun-
do	às	organizações	da	Via	Campesina	foram	assassinadas	254	lideranças	sociais	e	pessoas	defensoras	de	
direitos	humanos.	Além	disso,	se	registrou	77	massacres	nos	quais	309	pessoas	foram	assassinadas.	A	
organização internacional aponta como uma das causas desta violência ao governo do Presidente Du-
que,	que	em	sua	opinião	desconhece	a	natureza	sistemática	dos	acontecimentos	e	não	teve	a	vontade	
de	desenhar	uma	política	pública	de	desmantelamento	das	organizações	criminais,	que	adicionalmente	
é um compromisso assumido no ponto 3.4 do Acordo de Paz (A Via Campesina, 2020b).

2.6   Comida com alto teor calórico e níveis reduzidos de 
nutrientes: lavagem de imagem e retrocessos na 
construção do consumo responsável

 Um dos eixos estratégicos da indústria alimentícia para aproximar-se dos consumidores, é 
promover	uma	série	de	“estereótipos”	sociais	e	de	sustentabilidade.	Esses	parâmetros	e	a	“falsa	sus-
tentabilidade” evitam abordar problemas fundamentais relativos, por exemplo, ao baixo valor nutritivo 
dos	produtos,	às	condições	de	trabalho	em	que	são	produzidos,	uma	relação	abusiva	em	meio	ao	de-
sequilíbrio	de	poder	entre	o	agronegócio	e	os	produtores	camponeses	(	dentro	da	cadeia	produtiva),	
impactos	ambientais	tanto	na	produção	quanto	ao	longo	do	ciclo	do	produto	e	impactos	de	longo	
prazo na saúde humana, incluindo o componente geracional.

	 Os	Estados	por	meio	dos	programas	de	doações	ou	ajuda	alimentar	impulsionados	no	contex-
to da COVID-19 facilitaram o exercício de “lavagem de marca” das empresas nacionais ou transna-
cionais	que	utilizaram	doações	para	mostrar	uma	suposta	responsabilidade	social	corporativa	(lembre-
mos	que	a	ajuda	alimentícia	não	priorizou	a	produção	de	alimentos	frescos	da	AFCI).	Esta	estratégia	
pretende	ocultar	os	problemas	de	fundo	que	causa	a	promoção	e	consumo	dos	produtos	comestíveis	
ultraprocessados (comidas rápidas), entre esses problemas de saúde pública global como a obesidade, 
sobrepeso	e	doenças	crônicas	não	transmissíveis	associadas.	

	 As	equipes	de	FIAN	nos	países,	junto	com	organizações	camponesas	e	de	consumidores têm 
suscitado debates públicos sobre o problema dos produtos comestíveis ultraprocessados e os seus 
impactos no DHANA e na	SOBAL,	manifestando	suas	preocupações	a	este	respeito	e	fundamentando	
as	razões	dessa	preocupação.	Faz-se	necessário	motivar	e	fortalecer	o	debate	sobre	a	urgência	de	im-
pedir	que	o	setor	privado	continue	influenciando	e	interferindo	nos	processos	de	política	pública	nas	
áreas	agroalimentar,	nutricional	e	de	saúde.	Para	FIAN	Colômbia,	por	exemplo,	a	marginalização	da	
participação	das	autoridades	do	Estado	na	defesa	dos	interesses	público,	se	considera	um	retrocesso,	
um	passo	atrás	em	termos	de	cumprimento	da	obrigação	que	tem	os	estados	de	adotar	e	implementar	
políticas	que	protejam	as	pessoas	do	aumento	da	obesidade	e	doenças	crônicas	não	 transmissíveis	
causadas pela má alimentação produzida pelo consumo de produtos alimentares ultraprocessados.  
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2.7   A Digitalização dos alimentos como uma nova condição 
para a DHANA nas cidades

 No contexto da pandemia, a utilização de plataformas virtuais para ter acesso a produtos 
alimentares	ou	supostamente	alimentares,	bem	como	alimentos	processados,	aumentou,	o	que	tem	
significado	uma	 ruptura	profunda	na	maneira	de	nos	 relacionarmos	diretamente	com	os	produto-
res	 e	processadores	de	 alimentos.	Tal	 fenômeno,	 exemplifica	o	que	 tem	 sido	 chamado	digitalização 
dos alimentos ou da alimentação, que,	segundo	a	Rede	Mundial	pelo	Direito	à	Alimentação	e	Nutrição,	
acontece	quando	a	produção	ou	o	acesso	aos	alimentos	é	progressivamente	informatizada	(ou	seja,	se	
transforma	em	informação	digital)	e	mercantilizada.	Sendo	um	novo	tipo	de	negócio	controlado	pelas	
corporações	globais	a	fim	de	patentear	a	natureza	e	controlar	nossas	dietas	(2020).

	 O	consumo	de	alimentos	adquiridos	através	de	plataformas	digitais	de	entrega	domiciliar	tem	
aumentado exponencialmente. Uma breve análise do seu impacto no DHANA revela três problemas 
principais:

• Emprego	precário	e	violação	dos	direitos	trabalhistas	das	pessoas	vinculadas	às	empresas	de	dis-
tribuição,	que,	em	países	como	Colômbia,	Guatemala	e	Equador,	recai	principalmente	sobre	os	
imigrantes.  

• Os empreendimentos familiares de alimentos38 cuja diversidade de pratos está condicionada aos 
produtos	da	AFCI,	estão	sendo	substituídos	por	plataformas	digitais	que	privilegiam	os		restauran-
tes	de	grande	cadeia.	Isto,	em	virtude	do	confinamento,	poderia	levar	a	uma	redução	na	variedade	
da	alimentação,	uma	vez	que	a	diversidade	destes	locais	urbanos	é	substituída	pelo	cardápio	redu-
zido	dos	fornecedores	(restaurantes,	supermercados)	que	têm	operações	domiciliares.	Com	estes	
cardápios,	é	imposto	um	consumo	reduzido	de	alimentos,	o	que	vem	de	encontro	com	o	fato	de,	
globalmente, se impor um consumo de 5 tipos de proteínas de origem animal e de os produtores 
comerciais	somente	trabalharem	com	187	cultivos.		(ETC	Group,	2017).

• As	pessoas	consumidoras	que	estão	condicionadas	a	comprar	os	seus	produtos	através	da	utiliza-
ção	de	cartões	de	créditos	ou	outros	mecanismos	tecnológicos,	e	as	pessoas	produtoras	que	não	
dispõem	destas	ferramentas,	estão	excluídas	do	modelo	de	digitalização	e,	em	muitos	casos,	en-
frentam	obstáculos	no	acesso	à	alimentação.	Os	grupos	especialmente	atingidos	são	aqueles	com	
poucos	recursos	e	acesso	à	tecnologia,	mas	também	as	pessoas	que	não	têm	cartões	de	crédito,	
equipamentos	tecnológicos	necessários	ou	as	condições	para	usá-los,	sendo	os	idosos	um	grupo	
particularmente afetado. 

2.8   Sobrecarga no trabalho de cuidados e violência 
de gênero 

	 A	 crise	 desencadeada	 pela	 pandemia	 tem	 significado	para	 as	mulheres	 rurais	 um	 aumento	
significativo	na	sobrecarga	de	trabalho	atribuído	ao	cuidado	(CELAC,	2021).	A	suspensão	das	aulas,	
o cuidado dos doentes pela COVID, o cuidado dos membros da família (alguns deles idosos) e a 

38 Pensando	em	pequenos	restaurantes,	comidas	típicas,	camelôs,	entre	outros,	que	nos	vinculam a pratos e tradicionais, altamente dependentes de 
alimentos frescos da AFCI.
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tentativa	de	contribuir	com	o	rendimento	econômico	para	a	casa	em	caso	de	perda	de	emprego	ou	
diminuição	nos	rendimentos	econômicos	de	outros	membros	da	família,	somam-se	ao	trabalho	que	
historicamente	foi	imposto	aos	corpos	das	mulheres	de	uma	forma	para	nada	equitativa.	A	crise	re-
força então os trabalhos da produção e reprodução das mulheres, gerando níveis de exploração das 
mulheres	mais	elevados	do	que	o	habitual.	

 A crise gerada pela pandemia, combinada com as causas estruturais pré-existentes de injustiça 
de	género,	tem	significado	um	aumento	e	intensificação	do	horário	de	trabalho	das	mulheres.	Num	
estudo	realizado	no	Equador,	foi	demonstrado	que	enquanto	os	homens	destinam	9	horas	de	trabalho	
não remunerado por semana, as mulheres destinam em média 31 horas, sendo as mulheres das zonas 
rurais	as	que	mais	horas	por	dia	estão	dedicadas	ao	trabalho	reprodutivo39.

 A esta crise pela sobrecarga nas atividades atribuídas ao cuidado, dois problemas estruturais 
adicionais	 foram	agravados	durante	o	confinamento.	Em	primeiro	 lugar,	a	violência	contra	as	mu-
lheres;	de	 fato,	de	acordo	com	dados	de	ONU	Mulheres	 (2020),	uma	média	de	137	mulheres	 são	
assassinadas	todos	os	dias	por	membros	da	sua	própria	família.	A	segunda	refere-se	à	feminização	da	
desnutrição,	dado	que	são	frequentemente	as	mulheres	indígenas	e	afrodescendentes	as	mais	impac-
tadas	pela	desnutrição	crônica,	sendo	uma	situação	intimamente	relacionada	com	a	pobreza.	FIAN	
Colômbia	descreve	que	as	mulheres	rurais	enfrentam	uma	carga	tripla	de	subnutrição	(um	problema	
estrutural	intensificado	pela	emergência	sanitária),	que	se	refere	à desnutrição, as carências de micro-
nutrientes	e	excesso	de	peso,	obesidade	e	as	doenças	crônicas	não	transmissíveis.

2.9   Extrativismo e contaminação 

	 Os	processos	extrativistas	e	a	expansão	do	agronegócio	não	pararam	no	continente,	benefi-
ciando-se	das	condições	restritivas	da	pandemia	que	impedem	um	controle	ativo	social	e	incidência	
direta	com	as	autoridades.	O	relaxamento	nos	controles	ambientais	dificultados	pelas	restrições	da	cir-
culação	e	a	flexibilidade	trabalhista	imposta,	agravam	os	seus	impactos	no	gozo	dos	direitos	humanos	
das comunidades afetadas. Durante 2020, vários casos foram denunciados por comunidades rurais e 
indígenas	pelos	seus	impactos	na	natureza	(grandes	incêndios	florestais,	destruição	de	cultivos	alimen-
tares, morte de espécies animais, etc.) e no seu modo de vida. Segundo a organização internacional 
WWF	(2020),	a	COVID-19	não	é	um	evento	isolado,	e	voltará	a	acontecer	a	menos	que	os	Estados	
tomem	medidas	claras	para	mudar	imediatamente	nossa	relação	com	a	Natureza.	Entre	os	casos	mais	
notórios	podemos	destacar:	

• Incêndios	na	região	Amazônica	Brasileira40 41	e	em	diferentes	florestas	do	território	paraguaio	para	
a expansão de monocultivos de soja transgênica e pecuária a grande escala. 

• Desmatamento	na	região	amazônica	brasileira.	Anistia	Internacional	destacou	que	o	desmatamen-
to	aumentou	34,5%	entre	agosto	de	2019	e	julho	de	2020	em	comparação	com	o	mesmo	período	
entre	2018	e	2019,	e	que	foram	destruídos	uma	superfície	total	de	9.205	km².42 

39 	Dados	facilitados	por	Alejandra	Santillana,	investigadora	vinculada	ao	Instituto	de	Estudos	Equatorianos,	no	marco	do	Foro:	“Experiências	do	
cuidado	e	economias	feministas”	realizado	por	OCARU	no	dia	29	de	abril	2020	

40 Brasil:	Detectado	número	 alarmante	de	 incêndios	florestais	 antes	do	Dia	do	Amazonas.	Disponível	 em:	https://www.amnesty.org/es/latest/
news/2020/09/brazil-alarming-number-of-new-forest-fires-detected-ahead-of-amazon-day/ 

41 Os	territórios	brasileiros	atingidos	são	lares	de	muitas	espécies	de	animais	e	de	comunidades	indígenas	como	os	povos	“Uru-eu-wau-wau”	e	alguns	
povos em isolamento voluntário.

42 Brasil:	Detectado	número	 alarmante	de	 incêndios	florestais	 antes	do	Dia	do	Amazonas.	Disponível	 em:	https://www.amnesty.org/es/latest/
news/2020/09/brazil-alarming-number-of-new-forest-fires-detected-ahead-of-amazon-day/ 
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• Vazamentos	 de	 petróleo	 no	Rio	Coca	 (Equador)	 ocasionados	 pela	 ruptura	 do	 oleoduto	OCP	
(FIAN	Equador	2020).

• Atividades	da	mineração	 ilegal	de	ouro	no	bioma	amazônico	 (Equador43,	Colômbia44, Peru45 e 
Brasil46)

• Inclusão de mais de 493 novos pesticidas para a agricultura brasileira47.

	 O	colapso	ecológico,	erroneamente	chamado	de	mudança	climática,	tem	exacerbado	os	im-
pactos	causados	pelos	incêndios.	Ressaltamos	o	caso	das	plantações	de	soja	como	principal	insumo	
da	indústria	de	carne	da	China	e	da	União	Europeia,	justamente	uma	das	industrias	responsáveis	pelas	
grandes	alterações	ecológicas	que	propiciam	a	aparição	de	novas	doenças	(desencadeando	um	proces-
so conhecido como zoonose)48.	Este	círculo	vicioso	se	fortaleceu	em	2020.

	 No	início	de	junho	de	2020,	a	diretora	executiva	do	Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	
Ambiente,	Inger	Andersen,	falou	sobre	a	COVID-19,	alertando	que	se	trata	de	um	“sinal	SOS	para	o	
empreendimento	humano”,	pois,	como	ela	enfatizou,	o	desenvolvimento	econômico	atual	deve	en-
tender	que	a	riqueza	depende	da	saúde	da	natureza 49.

43 Mongabay	10-03-2021	“Equador:	 a	 contaminação	nos	 afluentes	do	 rio	Napo	aponta	para	 a	mineração.	Disponível	 em:	https://es.mongabay.
com/2020/03/mineria-de-rio-afecta-afluentes-rio-tena-en-ecuador/ 

44 Mongabay	10-11-2020	"Colômbia:	RELATÓRIO:	66%	da	extração	de	ouro	aluvião	na	Colômbia	é	ilegal".	Disponível	em:	https://es.mongabay.
com/2020/11/mineria-ilegal-de-oro-en-colombia-informe-2019/ 

45 Mongabay	08-08-2020	“Peru:	Madre	de	Dios:	novo	foco	de	mineração	ilegal	ameaça	os	povos	indígenas	de	Pariamanu".	Disponível	em:	https://
es.mongabay.com/2020/08/madre-de-dios-mineria-ilegal-boca-pariamanu-indigenas-peru/ 

46 França	24	de	25-06-2020	"Greenpeace	denuncia	o	aumento	da	extração	ilegal	na	Amazónia	brasileira".	Disponível	em:	https://www.france24.
com/es/20200625-greenpeace-denuncia-aumento-de-miner%C3%ADa-ilegal-en-la-amazon%C3%ADa-brasile%C3%B1a 

47 Biodiversidad	29-01-2021	“Bolsonaro	bate	o	próprio	recorde:	2020	é	o	ano	com	maior	aprovação	de	agrotóxicos	da	história”.	Disponível	em:	
http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Bolsonaro-bate-o-proprio-recorde-2020-e-o-ano-com-maior-aprovacao-de-agrotoxicos-da-historia 

48 Segundo	autores	como	Hernando	Salcedo	Fidalgo,	o	vírus	da	família	corona	(SARS	CoV-2),	o	agente	infeccioso	desta	pandemia,	entrou	na	espécie	
humana	através	de	um	processo	zoonótico,	ou	seja,	um	processo	de	transmissão	dos	animais	para	os	seres	humanos.	Uma	análise	mais	detalhada	
é	apresentada	no	documento	"The	Coronavirus	Pandemic:	A	Critical	Reflection	on	Corporate	Food	Patterns",	disponível	em:	https://www.fian.
org/files/files/2020_RtFN_Watch12-Covid_SPA.pdf  

49 Jornal	El	Espectador	de	17-06-2020	"OMS	e	ONU	asseguram	que	as	pandemias	são	o	resultado	da	destruição	da	natureza"	disponível	em:	https://
www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/oms-y-onu-aseguran-que-las-pandemias-son-el-resultado-de-la-destruccion-de-la-naturaleza/ 
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3.   Exercícios de autonomia camponesa,
alguns aprendizados 

	 Diante	das	condições	 impostas	pela	pandemia	e	a	crise	que	 se	desencadeou	no	mundo,	as	
comunidades camponesas e indígenas continuam administrando suas vidas nas zonas rurais com o 
pouco	apoio	que	recebem	do	Estado.50 Neste sentido, a produção alimentar não parou.

 No contexto da pandemia, alguns valores camponeses e indígenas têm sido os pilares dos 
cuidados comunitários, destacando a solidariedade como os mais importantes. Dando continuidade 
apresentamos alguns exemplos de resiliência a face à COVID-1951:

• Devido	às	restrições	de	mobilidade	nas	estradas	rurais	e	dentro	das	áreas	urbanas	e	o	fechamento	
das	feiras	camponesas,	uma	grande	parte	das	colheitas	foi	danificada.	Para	evitar	mais	danos,	or-

50	 É	necessário	especificar	que	não	há	informações	suficientes	sobre	os	efeitos	da	pandemia	nas	áreas	rurais	fornecidas	pelos	Estados	para	melhor	
compreender os problemas no campo.

51 Se entende como resiliência positiva os mecanismos,	estratégias	e	práticas	que	procuram	e/ou	conseguem	regenerar	as	condições	de	vida	no	
contexto	do	colapso	do	clima.	Esta	abordagem	vai	muito	além	da	estreita	suposição	de	"adaptação"	que	geralmente	significa	adaptação	à	catás-
trofe.	Sem	buscar	transformar	as	suas	causas.	Já	a	resiliência	negativa	ou	inversa	refere-se	a	formas	adaptativas	através	das	quais	as	pessoas	podem	
sobreviver,	mas	ao	custo	de	manter	ou	aprofundar	os	danos	para	o	planeta.	Este	esclarecimento	conceptual	é	fornecido	por	Juan	Carlos	Morales	
González. Para uma melhor compreensão disto, sugere-se a leitura: Salcedo Fidalgo, Hernando. A pandemia do Coronavírus: uma reflexão 
crítica sobre os padrões alimentares corporativos. In: FIAN et al. Observatório do direito ´´aa alimentação e nutrição. Uma reconexão 
de alimentos, natureza e direitos humanos para superar crises ecológicas.	Alemanha.	LokayDRUCK,	2020.	pp:	18-25.
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ganizações	camponesas	como	o	Movimento	dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra	(MST)	no	Brasil	
e	organizações	parte	da	Via	Campesina	iniciaram	vários	programas	para	levar	estes	alimentos	aos	
setores	marginalizados	mais	necessitados.	Foram	identificadas	duas	modalidades	 importantes:	a	
primeira está relacionada com a elaboração e distribuição de cestas básicas com produtos frescos, e 
a outra era a troca entre comunidades em diferentes áreas dos respectivos países. Muitos exemplos 
como	esses	foram	encontrados	em	organizações	camponesas,	indígenas,	afrodescendentes,	com	
os	pescadores	tradicionais,	incluindo	aqueles	das	áreas	de	manguezais	em	vários	países	da	região.	
Podemos	ver	exemplos	em	comunidades	camponesas	e	indígenas	no	Equador	e	na	Colômbia.

• Para	o	cuidado	coletivo,	muitas	comunidades	decidiram	impulsionar	ações	de	enfrentamento	da	
COVID-19 para o cuidado comunitário, sendo lideradas especialmente pelas mulheres, com isto 
se incluiu o apoio em termos de informação de prevenção da COVID e cestas básicas de solida-
riedade a grupos prioritários das comunidades.

• Nos casos de comunidades com acesso aos meios digitais (internet, computadores etc.), o tempo 
de	confinamento	também	foi	aproveitado	para	convocar	reuniões	nos	territórios,	com	a	intenção	
de	promover	espaços	de	debate,	ações	e	articulações	para	a	promoção	de	alternativas	à	crise.	

• Há	vários	exemplos	onde	organizações	camponesas	com	o	apoio	de	organizações	de	consumido-
res, desenvolveram sistemas de venda de cestas básicas em domicilio, isto serviu para frear a espe-
culação	em	certos	territórios	e	para	abrir	novas	rotas	de	comercialização	direta	com	o	consumidor,	
que	pouco	a	pouco	se	transformam	em	cotidianidade	para	o	público	urbano,	favorecendo	circui-
tos alimentares locais e curtos e, portanto, mais favoráveis para as comunidades e o ambiente. 
Existem	casos	para	serem	analisados	no	México	como	o	da	Cooperativa	de	consumo	Zacahuitzco	
e	as	Redes	Alimentares	Alternativas	(RAAs)	no	México,	no	Equador	que	contam	com	um	Guia	de	
espaços	agroecológicos,	ou	na	Colômbia	com	a	Rede	de	Soberania	Alimentar.	

• Grupos de mulheres de comunidades vizinhas de cidades do Paraguai, ativaram as “ollas populares 
ou comedores populares”, onde houve a participação solidária de muitas famílias. As mulheres são 
encarregadas de encontrar produtos frescos e de os preparar. O excedente é doado para alguns 
grupos marginalizados afetados pela pandemia em cada localidade52.

• Buscou-se	também	o	resgate	da	sabedoria	ancestral	em	torno	à	saúde,	o	reconhecimento	de	plantas	
e	preparações	para	fortalecer	o	sistema	imunológico	também	foi	incentivado.	Da	mesma	forma,	
foram criados novos bancos de sementes e promovido o resgate de tecnologias camponesas para 
evitar	o	uso	de	agrotóxicos e	fertilizantes.	Mesmo	aquelas	famílias	cujos	produtos	homogêneos	
são	destinados	às	cadeias	do	agronegócio,	decidiram	destinar	parte	de	suas	terras	para	o	cultivo	de	
alimentos para autoconsumo.

• O acesso limitado à educação das crianças nas zonas rurais e dada a presença de crianças nas roças, 
serviu	também	para	que	os	pais	pudessem	também	transmitir	conhecimentos	e	envolvê-los	no	tra-
balho agrícola e nos cuidados com a natureza como forma de complementar a educação formal.

52 Mais	 informações	 sobre	 este	 assunto	 podem	 ser	 encontradas	 em	 alguns	 comunicados	 de	 imprensa	 como	 a	Agência	EFE	de	 11	 de	 abril	 de	
2020:	"Ollas	populares	e	solidarias,	o	manual	de	resistência	do	Paraguai	pobre"	(Panelas	populares	e	solidárias,	o	manual	de	resistência	do	pobre	
Paraguai). Disponível em https://www.efe.com/efe/america/sociedad/ollas-populares-y-solidarias-el-manual-de-resistencia-del-paraguay-po-
bre/20000013-4218495 



16 OS EFEITOS DA PANDEMIA

• A	pandemia	foi	uma	demonstração	para	a	promoção	da	organização.	Em	termos	de	comercializa-
ção,	vender	o	produto	através	das	associações	permitiu	aos	produtores	obter	melhores	preços	do	
que	através	de	intermediários.	Isto	se	deve	ao	fato	de	poder	vender	em	maiores	quantidades	e	mais	
rapidamente	do	que	aqueles	não	filiados	a	qualquer	associação.	Da	mesma	forma,	por	exemplo,	no	
caso	mexicano,	houve	uma	forte	aliança	intersetorial	entre	organizações	camponesas	e	sindicatos	
chamada	"Aliança	contra	o	aumento	da	cesta	básica",	com	o	objetivo	de	evitar	uma	ruptura	na	ca-
deia de produção, distribuição e comercialização de alimentos provenientes do campo mexicano, 
face à emergência sanitária causada pela pandemia.53

• Existe	uma	grande	crítica	das	organizações	indígenas54 e camponesas ao assistencialismo alimentar 
indo	além	ao	contexto	da	pandemia,	que	coloca	em	evidencia	a	desconexão	do	Estado	frente	às 
realidades	rurais	e	a	pouco	coordenação	com	as	organizações	sociais	no	momento	de	pensar	em	
que	os	planos	das	cestas	básicas	solidarias	e	alimentação	escolar	devem	ser	pensados	desde	a	ade-
quação	cultural	com	produtos	da	região.	

• Outra	reflexão	importante	que	vem	das	organizações	camponesas	é	sobre	quem	as	representam	
nas	 estruturas	 de	 governação.	Este	 questionamento	 é	 levantado	 especialmente	nos	municípios	
onde	se	realizam	eleições	para	as	autoridades,	onde	as	comunidades	camponesas	pedem	que	o	
voto	"castigue"	a	falta	de	atenção	aos	pequenos	produtores	rurais	de	alimentos	a	pequena	escala	
durante a pandemia.

53 	Jornal	Milenio	de	05-05-2020	"Organizações	criam	aliança	para	garantir	alimentação	durante	contingência".	Disponível	em:	https://www.milenio.
com/politica/organizaciones-crean-alianza-garantizar-alimentos-covid 

54 	Alguns	dos	quais	estão	incluídos	no	documento	de	trabalho	“Povos	indígenas	e	a	pandemia	COVID-19”	do	Departamento	de	Assuntos	Econô-
micos e Sociais da NNUU, disponível em:https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/
COVID_IP_considerations_Spanish.pdf   
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4.   Desafíos para FIAN na América Latina 

	 As	diferentes	equipes	de	FIAN	na	América	Latina	aposta	pela	garantia	do	DHANA.	Isto	se	
faz	através	da	documentação	de	casos,	 investigação,	campanhas	comunicativas,	ações	de	 incidência	
política e fortalecimento organizativo.

	 Considerando	a	advertência	da	FAO,	que	relaciona	diretamente	o	aprofundamento	da	crise	
alimentar global com a forma como a emergência sanitária foi tratada em cada um dos países, conside-
ramos	importante	que	tanto	os	governos	como	as	organizações	sociais	promovam	as	seguintes	linhas	
de ação para assegurar um trabalho coordenado a favor do DHANA ao longo de 2021:

• Acompanhamento	a	processos	de	autonomias	camponesas	que	surgiram	desde	a	pandemia,	e	as	
demandas estruturais de terra, água, sementes, créditos, autonomia e autodeterminação. 

• Reconhecimento	e	apoio	a	metodologias	de	ensino	camponês	e	estratégias	de	incidência	para	o	
reconhecimento e implementação dos direitos camponeses no âmbito das políticas públicas de 
forma	vinculativa	nos	países	da	América	Latina,	com	base	no	estipulado	na	UNDROP55 e outras 
normas	internacionais	que	a	apoiam	e	complementam.

55  A	Declaração	das	Nações	Unidas	sobre	os	Direitos	dos	Camponeses	e	Outras	Pessoas	que	Trabalham	em	Áreas	Rurais	(UNDROP)	aplica-se	a	
toda	pessoa	que	se	dedique	a	agricultura	em	pequena	escala	ou	artesanal,	cultivo	de	culturas,	criação	de	gado,	pastoreio,	pesca,	silvicultura,	caça	ou	
recolha,	bem	como	artesanato	relacionado	com	a	agricultura	ou	outras	ocupações	afins	numa	área	rural.	Também	se	aplica	aos	povos	indígenas	às	
comunidades	locais	que	trabalham	a	terra,	às	comunidades	transumantes,	nómadas	e	seminômades	às	pessoas	sem-terra	que	realizam	tais	ativida-
des	e	aos	trabalhadores	assalariados,	incluindo	todos	os	trabalhadores	migrantes,	independentemente	do	seu	estatuto	migratório,	aos	trabalhadores	
sazonais,	que	estão	empregados	em	plantações,	explorações	agrícolas,	florestas	a	explorações	aquícolas	em	empresas	agroindustriais.
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• Acompanhamento	no	desenvolvimento	e	criação	de	debates	públicos,	foros	e	oficinas	temáticas	
relacionadas	com	o	tratado	no	informe	e	intercâmbio	de	experiências	entre	as	equipes	e	grupos	
semente de FIAN na América Latina.

• Mobilizar	ações	para	que	na	pós-pandemia	a	agenda	agrária	assuma	um	lugar	central	e,	com	ela,	
um	forte	impulso	à	produção	camponesa,	à	agricultura	familiar	e	às	PMEs,	apostando	nas	empre-
sas	locais	que	geram	valor	agregado	à	produção	e	aos	mercados	locais,	promovendo	a	agroecologia	
e trabalhando novas formas de comércio justo e de acesso aos alimentos.

• Apoiar	e	compartilhar	experiências	com	projetos	de	autonomia	alimentar,	que	geralmente	funcio-
nam	de	forma	autogerida	pelas	comunidades,	e	que	em	muitos	casos	incluem	a	agroecologia	como	
um eixo central.

• A pandemia posicionou a AFCI nos imaginários urbanos como responsável pela alimentação 
saudável	do	mundo.	Estas	reflexões	são	evidentes	na	emergência	de	redes	de	solidariedade	para	a	
comercialização	ou	desde	quem	se	beneficia	das	cestas	camponesas/agroecológicas.	Esta	é uma 
oportunidade para fortalecer o campesinato no seu importante papel para a sobrevivência das 
cidades	e,	com	ele,	reafirmar	os	nossos	compromissos,	tais	como	o	cuidado	das	sementes,	água	
e	terra	e	outros	bens	comuns,	bem	como	a	defesa	dos	territórios	e	da	natureza,	sem	os	quais	é	
impossível realizar o direito à alimentação e nutrição.

• Desenhar e implementar estratégias conjuntas para deslegitimar a narrativa das indústrias respon-
sáveis de produzir e promover o consumo de produtos comestíveis ultraprocessados (grandes 
beneficiárias	com	a	pandemia)	desde	a	perspectiva	do	DHANA,	considerando	que	as	doenças	
crônicas	não	 transmissíveis	 são	 resultado	do	seu	consumo,	 foram	as	principais	comorbilidades	
associadas à gravidade da pandemia. 

• Promover nas comunidades e processos conscientes, a urgência de desenvolver redes estratégicas 
de solidariedade e reservas alimentares para futuras crises.

• Construir	estratégias	regionais	que	permitam	iniciar	uma	transição,	para	substituir	a	consideração	
da alimentação como consumo de bens, e entendê-la como um processo de geração de insumos 
que	impulsiona	a	força	biótica	e	a	resiliência	positiva	em	todas	as	esferas:	ambiental/ecológica,	
social,	espiritual,	económica	e	cultural.	Isto	deve	ser	feito	através	das	políticas	de	cuidado,	como	
um	imperativo	coletivo,	que	tem	como	centro	a	reprodução	social	baseado	no	reconhecimento	do	
papel da mulher.

	 A	alimentação	é	um	bem	essencial	que	não	pode	ser	reduzido	ao	simples	fato	de	levar	comida	
à	boca.	Deixar	os	processos	alimentares	nas	mãos	das	corporações	agroalimentar,	cuja	logica	e	razão	
de ser é por natureza acumular lucro, implica perder soberania alimentar. Como FIAN entendemos 
que	a	alimentação	saudável	e	culturalmente	adequada,	necessita	de	vários	eixos	que	convergem,	entre	
os	quais	se	incluem	os	direitos	dos	camponeses,	entendidos	no	sentido	amplo	do	UNDROP,	das	mu-
lheres e da natureza, entre outros.

	 Consequentemente,	o	pós	COVID-19	pode	ser	uma	grande	oportunidade	para	promover	uma	
agenda agrária voltada a dar um forte impulso à produção camponesa, à agricultura familiar campone-
sa	e	indígena,	destacando	o	valor	das	mulheres	nas	comunidades,	apostando	na	defesa	dos	territórios	



19UMA ABORDAGEM À SITUAÇÃO DO DHANA NA AMÉRICA LATINA

e	promoção	dos	mercados	“próximos”,	buscando	a	agroecologia	e	trabalhando	em	novas	formas	de	
comércio justo e acesso a alimentos de verdade, com base no respeito aos direitos humanos em sua 
relação intrínseca com a natureza.
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